
NOTA SOBRE O 
REAJUSTE NO 
PLANO AMIL

 atual direção do Sintufrj, desde que assumiu a gestão, buscou negociar Amelhores valores e condições dos planos de saúde. No caso da Amil, teve 
como obstáculo o contrato de exclusividade que a gestão anterior assinou 

com a administradora AllCare. Depois de muitas negociações, conseguimos o fim 
dessa exclusividade e chegar ao índice de 19,99% de reajuste anual.

A direção tem o entendimento de que o reajuste não é o ideal a ser pra�cado. 
Entretanto, vale aqui informar que tal reajuste se deu não só em função da 
Sinistralidade*, mas principalmente pelo VCMH**, lembrando que o índice 
alcançado chegou bem próximo ao es�pulado pela Agência Nacional de Saúde 
para os planos individuais.

No dia 11 de outubro, o Sintufrj realizou uma assembleia, divulgada nos 
jornais e meios de comunicação do sindicato, em que um dos pontos de pauta foi 
u�lizado pela direção sindical para informar sobre o reajuste anual do Plano de 
Saúde Amil, dialogar com a categoria e prestar todos os esclarecimentos 
necessários.

A assessora jurídica da direção, Juliana Bauly, explicou na ocasião que o 
aumento é contratual e que houve conquistas nas negociações em bene�cio dos 
mais de 4 mil sindicalizados usuários da Amil. "O aumento é previsto anualmente 
e após diversas negociações o Sintufrj conseguiu baixar de 43,41% para 19,99% e 
adiar a aplicação do aumento de outubro para novembro, sem retroa�vos. 
Inclusive, a par�r de 2023 essas datas permanecem", alertou a advogada.

A situação do aumento dos planos preocupa a atual direção, pois nossa 
categoria está com o poder de compra cada vez mais reduzido, sem reajustes, 
nem reposição das perdas salariais e está empenhada em buscar soluções.

Com o fim da exclusividade da atual Administradora de Planos AllCare, a 
en�dade está estudando a possibilidade de alterna�vas de planos de saúde à 
categoria através de outras administradoras.

*Sinistralidade é a taxa ob�da na relação entre a quan�dade de procedimentos feitos pelos 
beneficiários (sinistros) e o valor pago por eles à operadora (prêmio). Basicamente, é um indicador 
sobre os resultados da u�lização do plano.

**VCMH: Variação de custos médicos hospitalares.
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