
NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

A partir da publicação realizada no dia 02/09/2022, intitulada “REAJUSTE DA 

MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – UNIMED DOURADOS”1, como membros 

participantes da comissão constituída para defender os interesses dos técnicos e 

professores associados à ASSUFGD, entendemos a responsabilidade de informar aos 

associados à nossa contribuição e limitada participação na discussão e renegociação do 

reajuste e dos termos do contrato vigentes com a Unimed-Dourados. 

Como é de conhecimento dos associados da ASSUFGD, a Unimed-Dourados 

solicitou 25,38% de reajuste no plano vigente para os próximos 12 meses. Essa demanda 

da prestadora de serviços de saúde foi justificada por eles como necessária para sustentar 

o equilíbrio financeiro do presente contrato na perspectiva da empresa. Destacamos em 

reunião que temos 2.600 associados com receita maior que R$13 milhões de reais/ano, 

importantes direcionadores para diluição de custos operacionais e também com 

pagamento sem atraso. 

Em contraposição, colocamos que tal reajuste não correspondia aos termos 

estabelecidos no contrato, o qual é referenciado pelo IGP-M e por um índice de 

sinistralidade. Nesse ponto, em reunião realizada no dia 17/08/2022, em primeiro, 

ressaltamos o fato de que o IGP-M não possui uma metodologia adequada para captar as 

variações de preço da saúde, isso porque esse índice afere uma cesta de bens dissociada 

dos bens e serviços relacionados à saúde. Em segundo, questionamos o índice de 

sinistralidade apresentado e solicitamos os dados e as informações econômico financeiras 

necessárias para sustentar o reajuste demandado. 

Mesmo após tais questionamentos, a difícil negociação avançou e chegou-se a um 

aumento no teto acumulado do período utilizando-se do IGP-M de 10,7%. Apesar dessa 

negociação aparentar uma significativa conquista, os termos e a forma como são 

conduzidas as negociações impõem uma posição frágil e com relativa falta de poder de 

decisão ou participação a nós abaixo assinados. 

Dessa forma, informamos a nossa participação em relação à medida discutida do 

reajuste de 25,38%, o qual, após o processo de negociação atingiu o valor 10,7%. 

Especificamente, o reajuste de 66,67% (de 30 para 50 reais) no fator moderador foram 

 
 

1 https://assufgd.com.br/2022/09/reajuste-da-mensalidade-do-plano-de-saude-unimed-dourados-2/ 



mencionadas nas reuniões da comissão para discussão de reajuste com a Unimed- 

Dourados, mas não foram chanceladas pelos participantes abaixo assinados e tão pouco 

tínhamos conhecimento de que a proposta final para a prestadora conteria essa 

proposição. 

Por fim, ávidos por contribuir com a saúde e as finanças dos técnicos e 

professores, prestamos esse esclarecimento com o objetivo de informar nosso limite em 

defender os interesses dos associados da ASSUFGD e alertar pelo comprometimento da 

sustentação econômica financeira do presente contrato, o qual nos últimos 10 anos têm 

sido, frequentemente, atualizado com reajustes superiores ao índice de preço estabelecido 

contratualmente. 
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