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1. Considerações iniciais 

 
 Este relatório traz o parecer atuarial referente ao reajuste do 

plano de saúde da ADUFS contratado com a UNIMED Sergipe. 

 No primeiro momento, com autorização da ADUFS, este atuário 

solicitou à UNIMED a base de dados detalhada para o estudo atuarial, 

no entanto, após várias tratativas a operadora negou-se a ceder os 

dados, tendo enviado apenas relatório com a evolução da sinistralidade, 

o que por conseguinte limitou o potencial de análises deste especialista. 

 Cumpre esclarecer, respeitosamente, que este trabalho é de 

carácter puramente técnico, em que as abordagens destinam-se 

exclusivamente a identificar as potencialidades, riscos e o reajuste 

razoável para o contrato, bem como, adicionalmente, emitir 

recomendações que possam nortear a relação contratual ADUFS e 

UNIMED para uma posição sustentável para ambas as partes. 

 Com isso frisa-se que não há por parte deste atuário emissão de 

juízo de valor em relação às empresas ou a quaisquer membros destas, 

sejam gestores ou beneficiários. 

   

2. Perfil demográfico dos beneficiários 

 
 
 A Figura 1 ilustra a evolução da quantidade de beneficiários no 

período de julho de 2017 a setembro de 2020. É possível observar que 

houve pouca variação da carteira que flutuou, aproximadamente, entre 

2.155 e 2.200 beneficiários. 

 

 

 

 

Figura 1 – Evolução da quantidade de vidas 



 

  

 Já no tocante à idade média esta variou positivamente em um 

ritmo relativamente acelerado, revelando o processo de envelhecimento 

vivenciado pelo contrato. É possível observar na Figura 2 que em 3,2 

anos a carteira de beneficiários envelheceu 1,6 anos, isto é, a cada ano 

a idade média do contrato aumentou 0,5 ano. 

 Por meio de um ajuste de uma regressão linear simples, projeta-

se que em janeiro de 2027 a carteira de beneficiários terá uma elevada 

idade média de 50 anos. 

Neste sentido, é de notório conhecimento que o Brasil vivencia 

uma transição demográfica, em que o perfil de uma população 

caracterizada como jovem está progressivamente cedendo lugar ao 

perfil de uma população com significativa predominância de idosos. 

É de conhecimento público que este fenômeno é fruto de várias 

conquistas da sociedade, no entanto, apesar dos muitos benefícios há 

desdobramentos negativos em áreas específicas que merecem atenção, 

destacando-se neste meio os planos de saúde, cujo mecanismo de 

sustentação é baseado no regime de repartição simples.  

No regime de repartição simples o grupo de indivíduos 

pertencentes ao contrato se reúne para que em conjunto suportem os 

custos assistenciais dos beneficiários usuários (mutualismo). Desta 

forma, se o grupo de beneficiários evolui a sua estrutura etária para um 



perfil cada vez mais envelhecido, chega-se a um momento em que o 

mutualismo assistencial se torna extremamente ameaçado. 

Feito este preâmbulo, constata-se que o processo de 

envelhecimento vivenciado pelo contrato deve ser gerenciado, de modo 

que a volatilidade dos custos assistenciais futuros seja mitigada e os 

reajustes, por conseguinte, minorados. 

Figura 2 – Evolução da idade média 

 

 

 
3. Análise da receita e do custo assistencial 

 
Na Figura 3 é possível notar que a receita sofre pouca mudança 

ao longo do tempo, apenas em virtude dos reajustes anuais aplicados 

na data base de setembro. Já o custo assistencial, por ser uma variável 

aleatória, oscila bastante ao longo do tempo, refletindo a utilização da 

carteira de beneficiários. 

É possível observar que em 2017 e 2018 o custo assistencial 

apresentava-se relativamente ajustado à receita, até que em 2019 

experimentou uma forte elevação que somente foi mitigada no ano de 

2020. 

Mediante a inspeção visual da Figura 3 é de clareza solar que há 

necessidade de que a mensalidade do contrato seja reajustada para 

haja readequação da receita ao custo assistencial. 



  
Figura 3 – Evolução da receita e custo assistencial líquido 

 

 

Na Tabela 1 é possível notar que nos últimos doze meses o 

contrato foi superavitário em R$ 1,9 milhão, no entanto, com uma 

sinistralidade relativamente alta, o que ratifica a necessidade de 

aplicação de um reajuste nas mensalidades. 

 

Tabela 1 – Resultado do contrato de julho de 2017 a setembro de 2020 

 
 
 

4. Cálculo do reajuste do plano de saúde 
 

Insta esclarecer que o cálculo do reajuste de um plano de saúde 

não se dá somente por meio da aplicação de formulação matemática, 

pois, não menos importante á correição dos procedimentos 

matemáticos, encontra-se a precisa definição das premissas. 

As premissas atuariais devem ser consistentes, guardar relação 

com a realidade do caso e sempre definidas com a máxima 

razoabilidade. Premissas irreais conduzem a reajustes equivocados, por 

mais que os procedimentos matemáticos estejam corretos. 

Jul/17 a Jun/2018 R$ 10.932.781 R$ 326.678 R$ 9.815.759 R$ 1.443.700 86,8%

Jul/18 a Jun/2019 R$ 11.821.478 R$ 310.821 R$ 13.251.645 -R$ 1.119.347 109,5%

Jul/19 a Jun/2020 R$ 13.328.318 R$ 397.757 R$ 12.902.205 R$ 823.870 93,8%

Out/19 a Set/2020 R$ 13.976.229 R$ 334.893 R$ 12.340.318 R$ 1.970.804 85,9%

ANO RECEITA COPARTICIPAÇÃO
CUSTO 

ASSISTENCIAL
RESULTADO SINISTRAL.



Para este estudo foram definidas as seguintes premissas: 

• Índice financeiro: 16,5% 

• Meta de sinistralidade: 85% 

 

A “inflação assistencial” foi calculada com suporte no histórico da 

UNIMED Sergipe disponível no site da ANS que aponta que em média, 

o custo assistencial por cliente aumentou 16,5% de 2018 para 2019. 

No tocante à meta de sinistralidade observou-se que nos últimos 9 anos 

a UNIMED obteve um índice médio de 85,4%. 

A Tabela 2 revela que o reajuste calculado para o contrato deve 

ser de 17,77%. Este índice mantém o contrato em um patamar de 

sinistralidade relativamente aceitável e incrementa o resultado bruto 

da UNIMED em 25%, isto é, aumenta de R$ 1,9 milhão para R$ 2,4 

milhão, fato bastante positivo para a operadora. 

Ressalta-se que na hipótese de não aplicação do reajuste, projeta-

se uma sinistralidade para o contrato em torno de 100%. 

 
Tabela 2 – Cálculo do reajuste do plano de saúde 

 
 

 

 

 

 

 

5. Resumo e considerações finais 

 
 A seguir são apresentados o resumo e as considerações finais: 

 

Receita R$ 16.459.540

Copartipação R$ 390.278

Custo Assistencial R$ 14.381.193

Resultado R$ 2.468.625

Aumento resultado 25,3%

Sinistralidade 85,0%

REAJUSTE 17,77%

VARIÁVEL PROJEÇÃO



• A UNIMED negou-se a enviar a base de dados detalhada, 

enviando apenas o relatório de sinistralidade, o que limitou as 

análises. 

• Este trabalho é de carácter puramente técnico, sem emissão por 

parte deste atuário de juízo de valor às empresas ou a quaisquer 

membros destas, sejam gestores ou beneficiários. 

• O contrato apresenta moderado processo de envelhecimento, 

projetando-se em janeiro de 2017 uma idade média de 50 anos. 

• Recomenda-se a adoção de ações estratégicas no sentido de 

mitigar o risco etário do contrato. 

• O reajuste ideal para o contrato é de 17,7%, projetando-se para 

os próximos doze meses uma sinistralidade de 85% e aumento 

do resultado bruto de 25% (R$ 500 mil). 

 

 Por fim, recomenda-se que ADUFS avalie, internamente e em 

segunda instância com a Unimed, novo contrato de plano de saúde para 

os novos entrantes com o concomitante “congelamento” do atual, de 

modo que estas novas vidas produzam no futuro resultados 

superavitários e módicos reajustes. 

 
Aracaju, 19 de novembro de 2020 
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