
 
 

VALORES DE SUSPENSÃO ANS – RECUPERAÇÃO 2021 
 

(Produtos 445, 500, 506, 515) 
 
Prezado(a) Segurado(a) 
 
Seguem, abaixo, esclarecimentos sobre a recomposição dos valores “deduzidos” de sua mensalidade, 
em decorrência da Suspensão de Reajustes determinado através do Comunicado N° 85, pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no período de Setembro a Dezembro/2020, cuja recuperação 
será efetuada a partir de janeiro/2021: 
 
1) A partir de Janeiro/2021, os valores “deduzidos” de sua mensalidade, no período em que vigorou a 

Suspensão de Reajustes determinado pela ANS, serão recuperados em 12 (doze) parcelas mensais 
e consecutivas, de janeiro a dezembro/2021, acrescidas em sua mensalidade normal. 
 
Exemplo (Produto 445 / Plano Básico / 00 A 99 anos): 
✓ Valor de Suspensão de setembro a dezembro/2019  = R$ 1.766,39 
✓ “Preço normal” vigente em agosto/2020     = R$ 2.064,03 
✓ Valor “deduzido” mensalmente      = R$    297,64 (R$ 2.064,03 – R$ 1.766,39) 
✓ Valor total de benefício concedido em 2020    = R$ 1.190,56 (4 x R$ 297,64) 
✓ Valor mensal a recuperar em 2021      = R$       99,21 (R$ 1.190,56 / 12) 
✓ Valor da mensalidade de Janeiro/2021     = R$ 2.163,24 (R$ 2.064,03 + R$ 99,21) 

 
Exemplo (Produto 515 / Plano Clássico Apto / 00 A 18 anos): 
✓ Valor de Suspensão de setembro a dezembro/2019  = R$ 452,30 
✓ “Preço normal” vigente em agosto/2020     = R$ 497,03 
✓ “Preço reajustado” vigente em janeiro/2021    = R$ 543,05 (*) 
✓ Valor “deduzido” mensalmente      = R$   44,73 (R$ 497,03 – R$ 452,30) 
✓ Valor total de benefício concedido em 2020    = R$ 178,92 (4 x R$ 44,73) 
✓ Valor mensal a recuperar em 2021      = R$   14,91 (R$ 178,92 / 12) 
✓ Valor da mensalidade de Janeiro/2021     = R$ 557,96 (R$ 543,05 + R$ 14,91) 
 
(*) No caso de ter ocorrido mudança de faixa etária no período de suspensão de reajustes (após 
agosto/2020), o valor base (“preço reajustado”) é o da nova faixa etária. 
 

2) Os segurados que, durante o ano de 2021, solicitarem o cancelamento de seu Plano, deverão saldar 
o saldo remanescente dos benefícios recebidos, cujos valores serão faturados contra a FENACEF 
pela SUL AMÉRICA, por se tratar de dívida passada devida. 
 

Em caso de dúvida, solicitamos entrar em contato com o Atendimento FENACEF SAÚDE, para 
esclarecimentos. 
 
BRASILIA/DF, janeiro de 2021. 
 
FENACEF SAÚDE 


