
 

 

                                                                                            Teresina, 28 de junho de 2022. 
 

                                                          
 
EMPRESA: ADUFPI – ASSOC. DOS DOCENTES DA UFPI 
CONTRATO(S): 432368             
À PROFA. DRA. MARLI CLEMENTINO GONÇALVES  
PRESIDENTE DA ADUFPI/SSIND 
 

REF.: Resposta ao Ofício nº 154/2022_contrapropposta de reajuste anual 

      

Prezada Senhora, 

Em resposta ao posicionamento da Diretoria da ADUFPI, em representação aos associados 
beneficiários do plano de saúde sobre o reajuste dos valores do referido plano no ano de 2022, cabe-nos 
esclarecer ser inviável a manutenção do contrato sem a devida repactuação das mensalidades. 

Conforme já expusemos em reuniões e relatórios anteriores, a sinistralidade do contrato, vem se 
mantendo sempre acima do ponto de equilíbrio (70%). 

Compreendemos sobre o cenário político econômico e a questão da política salarial do 
funcionalismo público, alegadas em sua correspondência. Sobre tais questões, a Humana Saúde tem 
sido bastante compreensiva, visto que primando pela parceria e sensíveis aos argumentos apresentados, 
isentou o contrato de qualquer reajuste, no ano de 2020 e aplicou em 2021, um percentual simbólico de 
3,5%, após a data base de aniversário e sem nenhuma cobrança retroativa. 

Para a análise do ano de 2022, os custos em assistência médica dos beneficiários mantiveram-se 
crescentes, impossibilitando que a prática dos últimos 02 (dois) anos pudesse ser replicada. 

           Apresentamos o relatório gerencial detalhado e o cálculo atuarial com base nos critérios descritos 
no contrato e devidamente registrados na ASN (Agência Nacional de Saúde). 
 

Apesar do percentual do reajuste calculado apontar para a necessidade de um reajuste de 38,62% 
(trinta e oito virgula sessenta e dois por cento), a empresa decidiu por propor um índice de 18% (dezoito 
por cento), no intuito de manter a parceria. 
 
 

Segue ainda para o vosso conhecimento, os principais índices financeiros de referência para o 
cenário da assistência médica: 
 

 REAJUSTE ANS PF (contatos Pessoa Física): 15,50% 

 VCMH (Variação dos Custos Médico Hospitalares): 22,70% (vide anexo) 

 Cálculo Atuarial por Sinistralidade: 38,62% 
 

 
Somado ao cenário médico e seus índices inflacionários, fica evidente a necessidade de um 

reajuste equivalente no valor das mensalidades. 
 

 
 

Assim, certos do vosso entendimento, vimos apresentar nossa última proposta para a manutenção 
do contrato,  um novo índice de 12% (doze por cento) de reajuste calculados sobre os valores atuais das 
mensalidades, conforme abaixo: 



 

 

 
PLANO: OPÇÕES COL ADESÃO 

(NACIONAL) 
PLANO: PRIMUS COL ADESÃO 

(ESTADUAL) 
PLANO: PRIMUS COL 

EMPRESARIAL (ESTADUAL) 

FAIXA ETÁRIA VL. PER CAPITA  VL. PER CAPITA VL. PER CAPITA 

0 - 18 anos R$ 224,46 R$ 185,91 R$ 309,38 

19 - 23 anos R$ 274,61 R$ 227,57 R$ 309,38 

24 - 28 anos R$ 290,24 R$ 240,61 R$ 309,38 

29 - 33 anos R$ 395,84 R$ 352,37 R$ 309,38 

34 - 38 anos R$ 410,89 R$ 382,57 R$ 309,38 

39 - 43 anos R$ 425,36 R$ 394,78 R$ 309,38 

44 - 48 anos R$ 445,75 R$ 407,11 R$ 309,38 

49 - 53 anos R$ 511,73 R$ 453,61 R$ 309,38 

54 - 58 anos R$ 535,74 R$ 482,66 R$ 309,38 

ac. 58 anos R$ 620,39 R$ 561,01 R$ 309,38 

 
 

Caso não seja possível evoluirmos para uma negociação satisfatória para ambas as partes, 
lamentamos não conseguirmos manter com o contrato em questão. 

 
 

Na certeza da compreensão de V.Sra., subscrevemo-nos, ao mesmo tempo em que nos 
colocamos à inteira disposição para qualquer esclarecimento que fizer necessário, pelo que se 
apresenta para o momento, renovamos nossos votos, estima e apreço. 

 
 

Respeitosamente, 
 
 
 

 

          
 

Joslaine Carvalho 
Gerente de Relacionamento PJ 
Humana Saúde PI 

 
 

  


