
PLANO DE SAUDE SUPLEMENTAR

CONVENIO UFU/UNIMED

SINISTRALIDADE      VERSUS       EVOLUÇÃO       DO       PLANO  

Muito se fala, hoje em dia, sobre sinistralidade nos planos de saúde. Este 
termo bastante usado por gestores de saúde, nada mais é do que um indicador 
financeiro de utilização dos recursos de saúde.

“Sinistralidade é a relação entre a média de utilização e os 
custos que a sua empresa paga à operadora de assistência 
médica, seja ela uma seguradora ou uma empresa de medicina 
de grupo”. 

O que é sinistralidade em planos de saúde. Disponível em:
http://www.plansulseguros.com.br/si/site/030005 

- acesso em 15/09/09.

A     forma     de     encontrar     a     sinistralidade  :

SINISTRO dividido pelo PRÊMIO = resulta na SINISTRALIDADE.

Sinistro (custos de assistência, despesas com o beneficiário)
Prêmio (receitas da assistência, valores que a operadora recebe)
Sinistralidade = (medida em percentual %)

Uma relação de sinistralidade aceitável pela maioria das empresas do ramo é 
na faixa de 70 a 75%. No caso do Plano de Saúde Suplementar, no Convenio 
da UFU com a UNIMED, o índice está fixado em 75%. 

Explicando melhor: As despesas médicas, resultantes da utilização do 
plano, pelos servidores, deveriam representar no máximo 75% do que a 
UNIMED arrecada com o plano da UFU (somadas as contribuições tanto 
do Governo, quanto a do servidor). 

É esta receita, que permite a operadora do plano de saúde, no caso a 
UNIMED, custear suas despesas administrativas, as provisões de risco, 
reservas técnicas impostas pela agência reguladora ANS, e ter uma sobra de 
receita que viabilize o negócio de saúde.

O problema é que em alguns momentos do plano, a sinistralidade atinge níveis 
muito elevados, chegando a patamares de 85%, 90% e até mesmo acima de 
100%. Isto ocorre em quase todos os Convênios. E foi o que aconteceu com a 
UFU durante esses doze meses de utilização do plano. Os níveis de 
sinistralidade média neste primeiro ano são superiores a 112%.
Estavam os servidores sequiosos de um plano de saúde. É o que chamam de 
“demanda reprimida”.

http://www.plansulseguros.com.br/si/site/030005


Neste ponto, a Unimed que durante este primeiro ano custeou grande parte do 
atendimento a saúde dos servidores, dependentes e seus agregados, agora 
não tem mais como continuar bancando esta conta e acumulando prejuízos.
 
A sinistralidade elevada pode ocorrer basicamente por dois motivos: 

• Um sinistro muito elevado (despesa em saúde muito elevada), podem 
ser geradas por dois motivos; o primeiro é pela real necessidade de 
tratamento médico e o segundo e mais “cruel” é pela utilização indevida 
e desnecessária, gerando consultas e despesas que oneram a plano de 
saúde sem necessidade.  

• Um prêmio baixo (receita menor que as despesas geradas), valores do 
plano abaixo dos gastos reais. 

No plano de Saúde Suplementar, por ocasião do edital licitatório, a população 
potencialmente disponível (servidores UFU e dependentes) apontava para uma 
certa faixa etária. E foi sobre essa faixa de idade que as despesas médicas e, 
por conseguinte, os valores dos planos foram taxados, pelas empresas 
licitatórias. 

Esperava-se uma população com menos idade. E o que ocorreu foi 
inversamente o contrário. 

Estando o plano de saúde, com um preço tão acessível, houve maior número 
de pessoas idosas (agregados) que aderiram. E esse grupo de pessoas, tem 
maiores necessidades de tratamentos, que geram mais exames, mais 
consultas e mais internações.

Como sabemos, os custos em saúde vêm crescendo progressivamente por 
diversos motivos 

• Incremento de novas tecnologias médicas e medicamentos, 
• Aumento do uso de exames sofisticados, 
• Envelhecimento da população de modo geral, etc.

Estes custos elevados na assistência de saúde não tendem a reduzir, pelo 
contrário aumentam cada vez mais. Isto gera uma certeza de que a 
possibilidade dos custos aumentarem é sempre maior. Os custos vão se 
distanciando cada vez mais da receita. 
Nos planos coletivos, como é o caso da UFU, quando se chega ao impasse 
atual, o realinhamento de preços pode ser feito através de negociações entre a 
operadora de saúde (UNIMED) e a empresa (UFU) que contratou o plano. E 
estes realinhamentos são feitos com base na utilização do plano ou pelo 
cálculo da sinistralidade da carteira em períodos anteriores. Cada vez que a 
sinistralidade atinge índices altos, se aplicam os reajustes proporcionais.

A experiência aponta, que em média, somente de 3 a 5% dos beneficiários 
usuários utilizam entre 40 a 45% dos recursos disponíveis em saúde. 
A primeira alternativa que nos vem à mente é que devemos atuar 
principalmente nestes usuários que comprometem o alto índice de 
sinistralidade de um plano para poder “salvar” o plano como um todo.



Quando tentamos entender o que leva a esta distorção, encontramos muitos 
usuários que não sabem utilizar os planos de saúde, pois eles têm em mãos 
um “cheque em branco” para usar como bem entender, e muitas pessoas não 
entendem como usar. 

Esta facilidade de acesso aos recursos de saúde (médicos, laboratórios, 
hospitais, clínicas etc.) confunde o paciente e permite o descontrole da 
utilização, que em muitas vezes é feita de forma errônea, por falta de 
conhecimento do paciente. 

Encontramos também aqueles usuários realmente doentes e que necessitam 
de tratamento, mas que também não seguem um determinado tratamento com 
o mesmo médico apenas. E vão a diversos médicos, fazem repetidos exames, 
buscam novos diagnósticos e procedimentos, sem uma orientação única. E o 
pior: - não resolvendo seu problema de saúde, podem estar até buscando outro 
problema.

O importante é que algo deve ser feito, pois os sinistros estão aumentando e a 
receita está limitada. 

O déficit para a UNIMED nestes doze meses chegou a R$ 2.868.945,00 (dois 
milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais). 
Lembramos que o reajuste proposto não é para recuperar prejuízos, mas sim 
para estancar esta “torneira” que torna inviável a manutenção do contrato.

Acreditamos que ter os usuários mais satisfeitos com programas que ofereçam 
uma melhor qualidade de saúde e também educados sobre como utilizar o 
plano seja a alternativa mais inteligente. Pelo menos bem mais, do que reprimir 
a demanda, cortar benefícios, ou alterar um contrato que foi criteriosamente 
elaborado para satisfazer e muito bem, as necessidades de saúde do servidor.

A sinistralidade é um excelente indicador de como se comporta uma carteira de 
saúde e como todo bom gestor deve ter o controle destes indicadores sempre 
bem de perto e agindo rapidamente em momentos que eles apontam 
distorções.

Existem muitas soluções inovadoras para problemas conhecidos, a primeira 
delas é sair da inércia e motivar-se a resolver os entraves diários que vivemos 
em nossas instituições.

E para isto, o Plano de Saúde Suplementar conta com você, servidor     UFU  .

Valéria Simão de Saldanha 
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