
 

 

Brasília/DF, dezembro de 2021. 
 

 

 

FENACEF SAÚDE 
(A TODOS SEGURADOS) 

 
Reajuste de Preços 

 
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (Registro ANS Nº 00624-6) 
 
Apólice de Seguro Coletivo por Adesão – SAÚDE Nº 87.837 – Produto 500 – Empresa 15608 
         ODONTOLÓGICO Nº 87.836 – Produto 700 
 
 
1. Os planos coletivos, como o Seguro FENACEF SAÚDE, são reajustados de acordo com as 

condições especificadas em Contrato/Apólice, e são monitorados permanentemente pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, estando sujeitos às regras e rotinas estipuladas 
pela Resolução ANS-RN-171-2008 (caput e artigos 12º ao 16º) e Resolução ANS-RN-195/2009 
(artigos 19º ao 22º). 

 
2. O seu Seguro FENACEF SAÚDE (Saúde e Odontológico), contratado pela FENACEF junto à SUL 

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, CNPJ Nº 01.685.053/0001-56, com Registro na 
ANS sob N° 00624-6, é reajustado sempre no mês de JANEIRO. 

 
2.1 Reajuste Financeiro do Prêmio (Cláusula 14.1) – O Prêmio será reajustado com base na Variação 

dos Custos Médico-Hospitalares – VCMH, de administração, de comercialização e de outras 
despesas incidentes sobre a operação do Seguro. 

 
2.2 Reajuste do Prêmio em Função da Sinistralidade (Cláusula 14.3) – O Prêmio será recalculado 

em função da sinistralidade apurada sempre que o Índice de Sinistralidade (Sinistro Pago + Sinistro 
Avisado / Prêmio) estiver acima de 75,00 % (setenta e cinco por cento), respeitando-se o intervalo 
mínimo de 12 (doze) meses a contar do mês da efetiva aplicação. 

 
2.3 Conforme dispõe a regulamentação vigente, qualquer reajuste aplicado ao contrato, nas 

modalidades citadas nas cláusulas anteriores, é informado à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS em até 30 (trinta) dias após a sua aplicação. 

 
3. A SULAMÉRICA, conforme respectivos comunicados em ANEXO, está aplicando os seguintes 

REAJUSTES ANUAIS de prêmios aos contratos de Seguro Saúde e Seguro Odontológico, a partir 
de janeiro/2022: 

 

3.1 O SEGURO SAÚDE (ANEXO 1) é reajustado em 9,35% (nove vírgula trinta e cinco por cento), 
composto conforme a seguir: 
 
a. Reajuste de 9,35% (nove vírgula trinta e cinco por cento), a título de Reajuste Financeiro (ver 

item 2.1 acima), com base na Variação dos Custos Médicos Hospitalares – VCMH no período. 
 

b. Não houve reajuste por Sinistralidade, no período. 
 
3.2 O SEGURO ODONTOLÓGICO (ANEXO 2) é reajustado em 7,29% (sete vírgula vinte e nove por 

cento), a título de Reajuste Financeiro do Prêmio, com base na Variação dos Custos Odontológicos 
no período. 
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4. Desse modo, os Planos e preços “por pessoa”, ficam assim constituídos, com VIGÊNCIA a partir 

de JANEIRO/2022: 
 

SEGURO SAUDE – Planos x Faixa Etária (R$) 

Faixa Etária                     

x 00 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou + 

Planos                     

Básico Quarto Col. 544,30  616,79  724,95  880,77  1.000,42  1.091,18  1.374,64  1.524,89  2.272,19  3.265,98  

Básico Quarto Priv. 629,10  771,80  913,06  1.127,39  1.192,82  1.390,06  1.617,17  1.942,66  2.894,49  3.774,72  

Especial 693,02  832,65  976,01  1.249,71  1.437,12  1.451,53  1.697,98  2.173,36  3.022,40  4.158,06  

Executivo 971,16  1.095,52  1.370,89  1.539,49  1.841,22  1.859,57  2.379,35  2.598,87  3.872,27  5.826,88  

 
 

SEGURO ODONTOLÓGICO – Planos (R$) 

Planos Preços 

Básico - Referência 37,34 

Especial - Referência 58,14 

Executivo - Referência 110,81 

Básico - Completo 130,20 

Especial - Completo 242,04 

Executivo - Completo 487,08 

 

5. Assim sendo, comunicamos que o valor da contribuição do seu FENACEF SAÚDE, vincenda em 
Dezembro/2021, referente à VIGÊNCIA de JANEIRO/2022, já traz incorporado o respectivo 
reajuste. 

 

6. ATENÇÃO para o fato de que alguns segurados podem ter solicitado upgrade de Plano ou, por 
aniversariarem em janeiro/2022, podem ter sofrido mudança de faixa etária, razão pela qual 
devem observar os novos preços, por Plano e faixa etária. 

 

7. IMPORTANTE 
 

• Aumentos por Sinistralidade (Contribuições Arrecadadas / Benefícios Pagos) ocorrem 
sempre que o índice de utilização do GRUPO ultrapassar o limite contratual (75,00%). 

 

• Portanto, com o objetivo de evitar a ocorrência de Sinistralidade acima dos limites contratuais, 
mantemos o alerta para a utilização consciente do seu Seguro FENACEF SAÚDE. 
 

• A utilização moderada, no período, evitou o reajuste por Sinistralidade, ficando o mesmo 
limitado à VCMH de 9,35% (ANEXO 1). 

 

• Em caso de dúvidas, entre em contato com a FENACEF SAÚDE, através dos seguintes canais 
de atendimento: 
- Central de Atendimento 0800 600 4635 (das 09:00 às 17:30 hs) 
- E-mail: saude@fenacefsaude.com.br 
- Página na Internet: www.fenacefsaude.com.br (Fale Conosco). 

 

8. Sem mais para o momento, colocamo-nos ao seu dispor para o que se fizer necessário. 
 
Atenciosamente, 
 
FENACEF SAÚDE 



Rua dos Pinheiros, 1673
Pinheiros
05422-012 | São Paulo | SP
T. 11 3779.9000 | F. 37589010

Processo n. 20210555

São Paulo, 23 de novembro de 2021

À

FEDERACAO NACIONAL ASSOC DE APOS E PENS DA CEF

Apólice: 87837

Ref.: Reajuste Financeiro (Variação dos Custos Médico-Hospitalares - VCMH) – Produto 500

Prezado Cliente,

Conforme disposto nas condições gerais e/ou particulares do produto contratado, informamos a
necessidade de aplicação do reajuste financeiro a partir de 01/2022.

O objetivo deste reajuste é realinhar os valores frente aos impactos inflacionários que compõem os custos
médico-hospitalares assistenciais.

Assim, informamos que o percentual do reajuste financeiro decorrente da Variação dos Custos Médico-
Hospitalares - VCMH, que atualiza a US - Unidade de Serviço do contrato será de 9,35% sobre o prêmio
atualmente praticado.

Em atendimento à Resolução Normativa n.º 389 de 26/11/2015, a qual dispõe sobre a transparência das
informações no âmbito da saúde suplementar, a memória de cálculo deste reajuste encontra-se disponível
no site www.sulamerica.com.br, em sua área logada.

Salientamos, ainda, que a obrigatoriedade de dar ciência aos segurados ativos e inativos do plano de
saúde acerca do reajuste ora praticado é da Estipulante da apólice.

A presente correspondência deverá ser assinada pelo representante legal da Estipulante e devolvida à
SulAmérica.

Atenciosamente,
(SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE)

FEDERACAO NACIONAL ASSOC DE APOS E PENS DA CEF

Ciente - (data e assinatura mediante identificação do signatário sob carimbo ou na falta deste de forma
manuscrita com nome, RG, CPF e cargo).
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Rua dos Pinheiros, 1673
Pinheiros
05422-012 | São Paulo | SP
T. 11 3779.9000 | F. 37589010

Processo n. 20210555

São Paulo, 22 de outubro de 2021

À

FEDERACAO NACIONAL ASSOC DE APOS E PENS CEF

Grupo: 87836

Ref.: Reajuste Financeiro (Variação dos Custos Odontológicos - VCO) – Produto 700

Conforme disposto nas condições gerais e/ou particulares do produto contratado, informamos a
necessidade de aplicação do reajuste financeiro a partir de 01/2022.

O objetivo deste reajuste é realinhar os valores frente aos impactos inflacionários que compõem os custos
odontológicos assistenciais.

Assim, informamos que o percentual do reajuste financeiro decorrente da Variação dos Custos
Odontológicos – VCO, que atualiza a US - Unidade de Serviço do contrato será de 7,29% sobre a
mensalidade atualmente praticado.

Em atendimento à Resolução Normativa n.º 389 de 26/11/2015, a qual dispõe sobre a transparência das
informações no âmbito da saúde suplementar, a memória de cálculo deste reajuste encontra-se disponível
no site www.sulamerica.com.br, em sua área logada.

Salientamos ainda que a obrigatoriedade de dar ciência aos beneficiários ativos e inativos do plano
odontológico acerca do reajuste ora praticado é da Contratante da apólice.

A presente correspondência deverá ser assinada pelo representante legal da Contratante e devolvida à
SulAmérica.

Atenciosamente,
(SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE)

Prezado

FEDERACAO NACIONAL ASSOC DE APOS E PENS CEF

Ciente - (data e assinatura mediante identificação do signatário sob carimbo ou na falta deste de forma
manuscrita com nome, RG, CPF e cargo).
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