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REAJUSTE DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DOURADOS 
 

O texto é grande, mas é importante sua leitura, compreensão e aplicação, pois 
afetará na vida financeira de cada um. 

 
Para uma melhor compreensão do contexto, são necessárias algumas definições iniciais: 
 

 ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar, agência reguladora dos planos de saúde. 

 SINISTRALIDADE: é o principal indicador dos contratos de plano de saúde e equivale à relação 
entre as despesas com a utilização dos serviços médicos e a receita que a operadora recebeu pelo 
contrato (prêmio) – não incluídos nesses cálculos as despesas administrativas e tributárias. O 
percentual máximo de sinistralidade, também conhecido como break even point ou ponto de 
equilíbrio, deve estar previsto em contrato e é geralmente fixado pelas operadoras em 70% do 
valor da receita, o que significa que de cada 100 reais pagos pela empresa, o gasto médico deverá 
ser de até 70 reais. A Unimed Dourados fixa esse percentual em 75% sobre valor da receita. 

 VCMH: também conhecida como inflação médica, a sigla VCMH representa o índice de Variação do 
Custo Médico Hospitalar e expressa as alterações anuais do custo das operadoras de planos de 
saúde com procedimentos médicos, como consultas, exames e internações e novos procedimentos 
incluídos no rol de procedimentos mínimos a serem atendidos pelos planos de saúde, definidos pela 
ANS. 

 COPARTICIPAÇÃO: valor de R$ 30,00 pago pelo beneficiário diretamente ao médico quando da 
realização de consultas nos hospitais, clínicas e consultórios. Antigamente, a coparticipação era 
chamada de Fator Moderador, já que é uma forma de moderar (limitar) o número de consultas, pois 
a cada consulta realizada o beneficiário tem de fazer um pagamento. 

 RETORNO (ou reconsulta): retorno ao médico que realizou a primeira consulta, geralmente para 
levar o resultado de exames solicitados na primeira consulta. Prazo para retorno é de 15 dias, 
contados a partir da data da primeira consulta. 

 
 
Dadas algumas definições importantes, passamos a informações que a Unimed Dourados 
enviou juntamente da proposta de reajuste do plano de saúde para 2020/2021: 

 
SINISTRALIDADE 

Mês Sinistralidade % Mês Sinistralidade % 

06/2019 114,37 12/2019 116,94 

07/2019 90,98 01/2020 64,00 

08/2019 95,21 02/2020 91,01 

09/2019 99,52 03/2020 71,01 

10/2019 93,75 04/2020 54,34 

11/2019 114,45 05/2020 49,78 

Sinistralidade 
média no período 

 
87,60 

  

 
 tabela acima mostra que, com exceção dos meses de janeiro/2020 (reflexo de 
férias); março, abril e maio/2020 (reflexo da pandemia causada pela Covid-19) a 
sinistralidade foi superior a 75%. Esses meses do período de pandemia 

possibilitaram uma queda na sinistralidade, mas ainda tivemos sinistralidade de 87,60% 
no período. 
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DISCUSSÕES COM A UNIMED: 
 

        
 

 

 

 

 
 

 

uito também se discutiu: 

 

 

 Que os 15 maiores custos acima demonstram que temos vários beneficiários 

fazendo tratamentos mais caros, como contra o câncer, p.ex., mas, apesar de tais 

valores impactarem na sinistralidade, todos entendemos que essa é uma utilização 

necessária e correta do plano de saúde. 

 Que os médicos, na maioria dos casos, não agendam retorno dentro do prazo de 15 

dias. 

 Que quando o paciente retorna ao consultório com os exames para o retorno, as 

secretárias normalmente “passam” o cartão do paciente que, mesmo não pagando a 
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coparticipação de R$ 30,00 gera uma nova consulta que será paga pela Unimed 

e impacta na sinistralidade do nosso plano e no reajuste da mensalidade. 

 Os beneficiários do nosso plano não registram denúncias por telefone e nem no 

sistema de denúncia anônima no site da Unimed Dourados na internet. 

 Os beneficiários do nosso plano de saúde não utilizam ou pouco utilizam os 

serviços próprios da Unimed, que custam menos que os serviços prestados 

pelos laboratórios e clínicas credenciados (serviços de laboratório, de fisioterapia, 

e de imagens: ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia e mamografia). 

 

urante as negociações, a Unimed mostrou-se preocupada com a sinistralidade alta 
que tem ocorrido no nosso plano de saúde e irredutível no pedido de reajuste de 
24,40% no valor das mensalidades do nosso plano de saúde. Até onde havíamos 

(Direção da ASSUFGD e Comissão de Acompanhamento dos Planos de Saúde) 
conseguido negociar com a Unimed, estava amarrada a condição de reajuste das 
mensalidades em 15,20% (índice da VCMH) e alteração do valor de coparticipação 
para R$ 50,00 como forma de regular o número de consultas/exames e diminuir a 
sinistralidade. 
 

Por pressão do Presidente da Câmara Federal, a ANS, nesse momento da nossa 
negociação com a Unimed, suspendeu os reajustes dos planos de saúde por 120 dias. No 
caso dos planos coletivos com mais de 30 vidas, as empresas poderiam optar por 
negociar e aplicar o reajuste nesse momento, mas optamos por requerer a suspensão 
do reajuste, no sentido de tentarmos baixar a sinistralidade para conseguirmos 
menor reajuste. 
 

 

ssim, tratamos com a Unimed que faremos algumas ações junto aos 
beneficiários do nosso plano para diminuir a sinistralidade: 
 

1. Tornar nossos beneficiários conscientes de que quanto mais usarmos o 
plano de saúde, maior será a sinistralidade e maior o reajuste. 
2. Sugerir que nossos beneficiários passem a utilizar os serviços de 
laboratório, fisioterapia e de imagens próprios da Unimed, que têm custos 
menores (funcionam nos prédios da Unimed, ao lado da Escola Presidente 
Vargas). A Unimed informou que em breve atenderá serviço próprio de 
Oncologia. 
3. Orientar aos beneficiários que quando necessário, logo ao sair da 
consulta com seu médico, já façam o agendamento do retorno para o prazo 
de 15 dias e agilizem os exames para o cumprimento desse prazo. Nos 
casos em que a secretária do consultório não realizar o agendamento para 
o prazo de quinze dias, utilizem o sistema de denúncia anônima disponível 
no site da Unimed Dourados e informem também a ASSUFGD por e-mail 
(secretaria@assufgd.com.br). Mesmo quando no retorno não é cobrada a 

coparticipação de R$ 30,00 – ao passar o cartão do beneficiário e colocar a 
digital no leitor ótico, é gerada uma consulta que será paga pela Unimed e 
impactará na sinistralidade do plano. 
4. Orientar nossos beneficiários a denunciarem anonimamente também 
outras irregularidades que tragam impacto na sinistralidade do plano (site 
da Unimed). 
5. Utilizar o plano de saúde de forma consciente. 
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6. Quando realmente precisar consultar um outro médico (da mesma ou de 
outra especialidade, levar os exames já realizados a fim de se evitar fazer 
novamente os mesmos exames. 
7. Informar mensalmente a taxa de sinistralidade do nosso plano, gastos 
com exames, etc. 

 

 

Importante salientar que a ANS, em seu site na internet, já 
informou que a recomposição dos efeitos da suspensão 
dos reajustes em 2020 será realizada ao longo de 2021. 
Por isso, pedimos que cada um dos associados (e 
também em relação aos seus agregados) se organize 
financeiramente, pois isso significa que as mensalidades 
a partir de janeiro/2021 terão reajuste e o valor do 
reajuste não aplicado em setembro, outubro, novembro e 
dezembro/2020 será cobrado em 2021.  
Ocorreu uma suspensão e não cancelamento do 
reajuste por parte da ANS.  
 

Ressaltamos que é necessário fazermos cair a 
sinistralidade para conseguirmos negociar um 

reajuste menor junto à Unimed. 
E fazer cair a sinistralidade depende diretamente de cada 

um dos beneficiários do plano. 
 
Contamos com a colaboração de todos! 
 

Direção da ASSUFGD e Comissão de Acompanhamento dos Planos de Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 


