
 
 

 
 

OFÍCIO CIRCULAR N° 023/2022 - APUFPR-SSIND  

Curitiba, 06 de junho de 2022. 

Prezado(a) Professor(a), 

Assunto: Reajuste Unimed 2022. 

 

No mês de maio, realizamos as negociações para definir o reajuste anual proposto pelo plano de 
saúde da APUFPR-SSIND com a Unimed Curitiba.  

Lembramos que o reajuste anual pretendido se baseia de acordo com a taxa de sinistralidade 
(utilização do plano) e/ou pelo índice de inflação IGP-M (que até o mês de março de 2022 atingiu, no 
acumulado de 12 meses, o índice de 14,77%), definida pela relação percentual entre a despesa assistencial 
e a receita de contraprestações da operadora. Este ano nossa taxa de sinistralidade atingiu o índice de 
70,34% (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Utilização do plano e respectiva sinistralidade entre os anos 2011-2022. 

 

 

A discussão deste reajuste foi realizada entre Unimed, Comissão dos Planos de Saúde (composta 
por delegados eleitos no CRAPUFPR – Conselho de Representantes da APUFPR e professores interessados) 
e a Diretoria da APUFPR-SSIND segundo a Unimed seria “necessária a majoração das mensalidades a partir 
de 01/06/2022 pelo índice de 18,20% (dezoito virgula vinte porcento), definido através do cálculo atuarial, 
cumprindo-se cláusula contratual que prevê reajuste anual”. 

Assim sendo, as negociações foram iniciadas e a primeira proposta da comissão foi de um reajuste 
de 0,00% o que foi rejeitado. Entre idas e vindas de propostas conseguimos chegar a um acordo para um 
reajuste de 6% (seis porcento), que será aplicado a partir de junho/2022 (Tabela 1).  
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Tabela 1. Tabela de valores, planos de saúde Unimed – válido em junho de 2022.  

 
 A título de demonstração segue gráfico com a evolução das negociações, no qual é possível 
observar o reajuste solicitado pela Unimed e o reajuste real conquistado após negociação (Gráfico 2). É 
importante destacar que vivemos um momento em que nossa categoria amarga duras perdas e ainda assim 
é penalizada com índices de reajustes que são desanimadores, no atual momento só para reflexão temos 
o maior reajuste dos planos de saúde para pessoa física. Cabe demonstrar e analisar que a APUFPR-SSIND 
se enquadra em um padrão de livre negociação de reajustes, distinto dos regulamentados para pessoa 
física pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e que a APUFPR – SSIND representada pela sua 
Diretoria e Comissão dos Planos de Saúde continuará nas negociações para que a evolução dos custos com 
planos de saúde, sejam efetivamente compatíveis com a evolução de nossos ganhos salariais. 

 

Gráfico 02. Evolução de negociações entre APUFPR e UNIMED entre os anos 2011-2022. 

 
Entendemos que o reajuste chega em momento delicado devido à pandemia, perda do poder 

aquisitivo e pelo congelamento salarial para a categoria, todavia foi o índice possível, conseguido neste 
momento. 

A APUFPR está à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

 
Diretoria da APUFPR-SSind. 
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