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CONSIDERAÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DE 18/06/2015 
 
1 – INFORMES 
1.1- Demonstrações contábeis 2014: 
Na reunião do Conselho Curador, ocorrida em Brasília/DF no período de 27 e 28 de abril de 2015, os 
Conselheiros Curadores aprovaram as Demonstrações Contábeis do exercício 2014 do Unafisco Saúde, as 
quais já haviam sido analisadas e aprovadas pelos Auditores Independentes e Conselho Fiscal do Sindifisco 
Nacional. As Demonstrações Contábeis estão disponíveis no site do Plano www.unafiscosaude.org.br => O 
Unafisco Saúde => Contábil/Financeiro. Solicitamos às Delegacias Sindicais que divulguem amplamente 
esta informação aos Associados-Titulares presentes à Assembleia. 

1.2- Carteira de associados distribuídos por Plano e Faixa Etária 

Atualmente o Unafisco Saúde possui 13.114 beneficiários, entre titulares, dependentes e agregados, sendo 
classificado como um plano de pequeno porte pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.  

 

PLANO Premium Premium II Soft Soft II Total 

0-18 1663 380 200 58 2.301 
19-23 543 56 51 8 658 
24-28 575 59 79 28 741 
 29-33 657 81 86 30 854 
34-38 692 82 81 24 879 
 39-43 670 78 63 9 820 
 44-48 725 68 66 18 877 
 49-53 870 76 85 16 1.047 
 54-58 805 65 67 15 952 
 59-64 999 56 66 15 1.136 
 65-69 691 43 47 4 785 
 70-100 1853 72 126 13 2.064 

Total 10.743 1.116 1.017 238 13.114 

Fonte: Sistema Facplan 
Posição em 10/06/2015 
 
Atualmente o Unafisco Saúde possui 28,66% de seus beneficiários nas faixas etárias com 60 anos ou mais 
(em 2012 era 28,66%, em 2013 29,43 e em 2014 30,16), sendo que a média do mercado de saúde 
suplementar é de aproximadamente 9,12% (em 2012 era 8,88% e em 2013 8,87 ), ou seja, o Unafisco 
Saúde é bastante atraente para os beneficiários na melhor idade que requerem maiores cuidados e gastos 
com a Saúde. 

 

1.3- Sinistralidade Planos Premium 
Conforme a tabela abaixo observa-se que a sinistralidade pura do Plano (receita/despesa) no período de 
jan/14 a dez/14 foi em média 83,20% e se comparado ao período anterior (jan/13 a dez/13 =  89,02%) 
houve uma redução de 5,82%. Conforme Caderno de Informações da Saúde Suplementar disponibilizado 
pela ANS ref. dezembro/2014 observamos que, se comparado as outras autogestões, o índice de 
sinistralidade obtido pelo Unafisco Saúde (83,20%) apresentou-se abaixo da média do mercado no ano de 
2014, cujas sinistralidades permearam em 92,5%.  
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Os valores acima apresentam uma sinistralidade pura de 83,20%. Quando acrescentados 7,99% referente à 
despesas administrativas a sinistralidade passa para 91,19%, ou seja, os valores arrecadados pelo Unafisco 
Saúde, foram suficientes para arcar com as Despesas do período. 
 
Porém, se analisarmos o gráfico abaixo, observamos que em 2 (dois) meses a sinistralidade do plano 
Premium superou 100%, ou seja, a situação melhorou em relação ao período anterior, porem ainda requer 
atenção e monitoramento constante.  
 

 
 

1.4- Sinistralidade Planos Soft 
Conforme a tabela abaixo a sinistralidade pura do Plano (receita/despesa) no período de janeiro/14 a 
dezembro/14 foi em média 47,61% (em 2013 a Sinistralidade foi de 32,36%), bem abaixo da média do 
mercado, mas justificado por se tratar de um plano em formação, com beneficiários ainda em cumprimento 
das carências. 
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Os valores acima apresentam uma sinistralidade pura de 47,61%. Quando acrescentados 7,99% referente à 
despesas administrativas a sinistralidade passa para 55,60%, ou seja, os valores arrecadados pelo Unafisco 
Saúde, foram suficientes para arcar com as Despesas do período 
 

1.5- Situação Financeira 

Considerando as diversas ações da administração do Unafisco Saúde quanto a racionalização dos custos 
através da intensificação do monitoramento dos pacientes internados nos Hospitais, transferências de 
atendimentos para o regime de Home Care (atendimento domiciliar), desenvolvimento e aplicação de 
protocolos técnicos de cobertura, acompanhamento detalhado e aperfeiçoamento das auditorias realizadas 
pelas empresas terceirizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Brasília, as despesas 
assistenciais se mantiveram num patamar alto, porém não comprometeram as reservas livres do Unafisco 
Saúde, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 

 

COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS jan/15 fev/15 mar/15 mar/15 mai/15 

 ATIVOS LIVRES 37.487.630,17 40.409.013,07 39.847.676,76 38.926.865,87 42.318.476,27 

 ATIVOS VINCULADOS 10.776.092,14 10.861.184,98 10.969.967,17 11.071.511,22 11.177.500,36 

 TOTAL DAS APLICAÇÕES 48.263.722,31 51.270.198,05 50.817.643,93 49.998.377,09 53.495.976,63 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação financeira neste momento está sob controle porém considerando que a Receita de Mensalidade 
é a única fonte de custeio do plano, faz-se necessário manter uma reserva capaz de suportar as oscilações 
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da sinistralidade e atender as provisões técnicas estabelecidas pela ANS (PEONA, PEL e Margem de 
Solvência) e a inclusão de novas tecnologias e medicamentos de alto custo. 

Além disso, por força da Lei 13003/2014 e da Resolução Normativa ANS nº 364, o Unafisco Saúde deverá 
reajustar anualmente os contratos com os prestadores de serviços tomando-se por base o IPCA. 

 

 
2 - REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO UNAFISCO SAÚDE 

-A Diretoria do Plano de Saúde do Sindifisco Nacional encomendou à Consultoria Atuarial, CTS - 
Consultoria Técnica Atuarial e Serviços Ltda, estudo sobre a situação financeira do Plano e a necessidade 
real de reajuste, considerando:  

 Receitas, despesas e quantidade de beneficiários extraídos dos balancetes mensais e banco de 
dados do Unafisco Saúde (sinistralidade); 

 Despesas administrativa de 7,99% referente a média do período; 

 Margem de Segurança Estatística – é o valor a ser agregado para suportar oscilações de freqüência 
de utilização, calculada através de métodos estatísticos;  

 Índice IPC (Índice de Preços ao Consumidor) em Saúde de 7,02%, de acordo com a FIPE 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referente ao período de janeiro/14 a dezembro/14; 

 Inflação Esperada - Consideramos o índice de IPCA esperado pelo mercado para 2015, divulgado 
pelo Banco Central através de seu Boletim Focus de abril de 2015, 8,23%; 

 Obrigações ANS (Provisão para Eventos Ocorridos e Não-Avisados (PEONA), Provisão para 
Eventos a Liquidar (PEL) e Patrimônio Mínimo). 

 Novos procedimentos e  novas tecnologias médicas  a serem incluídos na cobertura assistencial. 

-O referido estudo foi apresentado ao Conselho Curador do Unafisco Saúde, o qual após análise e 
discussão, encaminha à Assembléia Nacional dos Associados Titulares propostas com dois índices de 
reajustes para os produtos PREMIUM  e SOFT assim constituídos: 

2.1 - Planos Premium e Soft: 

8,23% - inflação esperada - consideramos o índice de IPCA esperado pelo mercado para 2015, divulgado 
pelo Banco Central através de seu Boletim Focus de abril de 2015. 

9,65% -  índice de reajuste definido pela ANS para o período de maio/14 a abril/15. 

 (*)- Apesar do SOFT ter apresentado um resultado financeiro positivo no período atuarial analisado, 
devemos considerar o risco de uma carteira  ainda pequena em nº de vidas, além de que boa parte dos 
beneficiários estão em cumprimento de carências o que inibe utilizações eletivas de alta complexidade e 
maior custo, inexistindo portanto uma base histórica de utilização que forneça parâmetros para projeção da 
sinistralidade, razão pela qual o  Conselho Curador após amplo debate, deliberou por levar os índices 
acima, definidos com base no calculo atuarial apresentado.  

 
2.2 - Reajuste fixado pela ANS: 
 
É importante esclarecer que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) fixou em 13,55% o índice 
máximo de reajuste a ser aplicado aos planos de saúde médico-hospitalares individuais/familiares 
contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98, cuja vigência será para o período de 
maio de 2015 a abril de 2016.    
 
A metodologia utilizada pela ANS para calcular o índice máximo de reajuste dos planos individuais é a 
mesma desde 2001 e leva em consideração a média dos percentuais de reajuste aplicados pelas 
operadoras aos planos coletivos com mais de 30 beneficiários. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar do cenário econômico adverso, caracterizado pela retração do PIB, aumento da taxa básica de juros 
e dos índices de inflação, em especial o IPCA (que será o balizador para o reajuste dos contratos médicos ), 
os beneficiários do Unafisco Saúde continuam contando com uma rede credenciada composta pelos 
melhores hospitais do Brasil, com a cobertura de centenas de procedimentos além dos exigidos pela ANS e 
diversos outros diferenciais e vantagens. 
 
Além disso, o Unafisco Saúde vem cumprindo rigorosamente as exigências estabelecidas pela ANS 
referentes a composição das garantias financeiras e envio periódico de informações e documentos. 
 
Em função da gestão técnica  e profissional, do estudo atuarial personalizado e do comprometimento efetivo 
da Diretoria do Sindifisco, dos Conselheiros Curadores, Comissão Permanente de Orçamento, Conselho 
Fiscal, Delegacias Sindicais e principalmente dos beneficiários do Plano, esta sendo possível submeter à 
Assembleia propostas de reajustes inferiores à definida pela ANS. 
 

 
 

Diretoria do Plano de Saúde do Sindifisco Nacional 


