
 

 

Comunicado de Reajuste do Plano de Saúde 

 

Prezado associado, 

 

O contrato de prestação de serviços de assistência médica firmado entre a ANAJUSTRA 

FEDERAL e a UNIMED CEARÁ para atendimento dos servidores do Tribunal Regional do 

Trabalho da 7ª Região – TRT Ceará, completará mais um ano em junho de 2020. 

Como é de seu conhecimento, o reajuste das mensalidades ocorre anualmente, no 

aniversário do contrato, independente da data de inclusão do titular e dos dependentes. As 

operadoras de planos de saúde reavaliam seus contratos com a finalidade de manter o equilíbrio 

econômico-financeiro.  

No período de abril de 2019 a março de 2020, o contrato resultou em um sinistro no 

percentual de 79,17% gerando a necessidade de revisão dos valores contratados considerando 

o limite de 70% de sinistro para que o contrato de mantenha equilibrado. 

A ANAJUSTRA iniciou as negociações com a UNIMED Ceará e mesmo apresentando 

desequilíbrio técnico, a operadora pleiteou o reajuste mínimo em 7,35%, utilizando como 

parâmetro o índice de reajuste para os planos de saúde individuais e familiares divulgado pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

A ANAJUSTRA e o Tribunal em sua habitual atuação nesse importante processo, 

expuseram sobre o impacto significativo que o reajuste causaria em decorrência do 

congelamento dos salários dos servidores. A Unimed se mostrou sensível a situação, porém 

com o atual momento crítico que o sistema de saúde está passando para suprir a demanda 

crescente e incalculável do surto da Covid 19, informou que seria necessário atualizar as 

mensalidades frente ao aumento dos custos assistenciais. 

Após uma longa negociação, conseguimos que o reajuste pudesse causar o menor 

impacto financeiro possível, reduzindo o índice inicialmente proposto para 5,88% a partir de 01 

de junho de 2020. 

Assim sendo, a partir do mês de Junho/2020 a sua mensalidade será reajustada em 

5,88% conforme tabelas abaixo: 

 

 



 

 

TITULARES E DEPENDENTES 

 

Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 

00 – 17 anos 190,98R$        440,71R$        147,60R$        342,80R$        
18 – 29 anos 291,34R$        652,55R$        233,24R$        535,64R$        
30 – 39 anos 381,68R$        760,02R$        309,43R$        638,02R$        
40 – 49 anos 541,60R$        887,30R$        447,27R$        758,45R$        
50 – 59 anos 596,47R$        1.096,00R$     508,95R$        956,01R$        
60 – 69 anos 725,72R$        1.208,13R$     634,88R$        1.072,20R$     
> = 70 anos 1.061,04R$     2.208,04R$     954,58R$        2.014,92R$     

Sem coparticipação Com coparticipação
Faixa Etária

 

 

AGREGADOS 

   

Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 

00 – 17 anos 473,26R$        591,54R$        340,75R$        425,87R$        
18 – 29 anos 563,76R$        702,85R$        405,91R$        568,26R$        
30 – 39 anos 661,23R$        828,19R$        476,10R$        666,54R$        
40 – 49 anos 786,49R$        983,06R$        566,21R$        792,76R$        
50 – 59 anos 1.078,76R$     1.347,61R$     776,74R$        970,90R$        
60 – 69 anos 1.399,23R$     1.748,67R$     1.007,18R$     1.259,03R$     
> = 70 anos 1.656,42R$     2.208,04R$     1.192,62R$     2.014,92R$     

Faixa Etária
Sem coparticipação Com coparticipação

 

 

Para mais informações, entre em contato através do e-mail: fortaleza@anajustra.org.br. 

 

Agradecemos a sua confiança e estamos sempre prontos para atender às suas 

necessidades com o máximo de qualidade e eficiência.  

 

Atenciosamente, 

ANAJUSTRA FEDERAL 

 


