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COMUNICADO  
 

 

ADUFS/UNIMED – REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE 

 

 

 

      

Prezado(a) Conveniado(a), 

 

 

A Comissão de Saúde da ADUFS, que tem a responsabilidade de coordenar o processo de 

negociação do reajuste anual do plano de saúde junto à UNIMED, vem comunicar aos 

conveniados o seguinte: 

 

1. O processo de negociação do reajuste do Plano de Saúde foi iniciado em 02 de março de 

2021, quando a ADUFS enviou e-mail solicitando proposta de reajuste à UNIMED. 

 

2. A UNIMED enviou a 1ª proposta em 19 de abril de 2021, com índice de reajuste de 17,95% 

sobre mensalidades e coparticipação, mantendo as condições vigentes no contrato. 

  

3. Em 29 de abril de 2020 a ADUFS precisou realizar Assembleia Geral para renovar os 

membros da Comissão de Saúde e realizou a 1ª reunião da comissão, no dia 03/05/2021 para 

analisar a proposta da UNIMED. 

  

4. No dia 04/05/2021 a ADUFS enviou e-mail com a contraproposta de 0% e mantendo as 

condições vigentes no contrato. 

 

5. Em 11/05/2021 a UNIMED, enviou e-mail recusando a contraproposta e propôs reajuste de 

12% sobres as mensalidades e coparticipações. 

  

6. Em 24/05/2021 a ADUFS enviou contraproposta de 6,76%, baseada no índice do IPCA 

acumulado dos últimos 12 meses. 

 

 7. Em 25/05/2021 a UNIMED enviou proposta de 8,14% sobre mensalidades e 

coparticipação.  

 

8. A Comissão de Saúde reunida, em 28/05/2021 decidiu manter os 8,14% e solicitou que o 

reajuste fosse aplicado apenas sobres às mensalidades, mantendo o valor atual das 

coparticipações. 

 

9. Em 31/05/2021 a contraproposta de 8,14% foi enviada para UNIMED. 
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10. Finalmente em 01 de junho de 2021, recebemos um e-mail da UNIMED concordando 

com a proposta de 8,14% e informando que o reajuste seria aplicado apenas sobre as 

mensalidades. 

 

 11. Realizamos em 07 de junho de 2021 Assembleia Geral virtual e apresentamos a proposta 

de 8,14% que foi aprovado por unanimidade. 

 

12. Informamos que o índice de 8,14% será aplicado nas mensalidades, do mês de julho/2021 

juntamente com a diferença da mensalidade do mês de junho/2021. E lembramos que os 

valores referentes aos retroativos do ano de 2020 continuam sendo cobrados até 

dezembro/2021. 

. 

 Segue abaixo a nova tabela com o reajuste: 

 

 
Tabela UNIMED 8,14% 

Junho/2021 

FAIXA ETÁRIA VALOR  

00 - 17 426,52 

18 - 29 564,83 

30 - 39 609,34 

40 - 49 650,70 

50 - 59 691,16 

60 - 69 1.121,92 

70 - 1.676,02 

 

Item Co-participação  

Consulta Eletiva  40,00 

Consulta Urgência  40,00 

Internação (por evento)  100,00 

 

 

 

Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de Campos, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

Comissão de Saúde da ADUFS-SS 


