
Recomposição 
Reajuste Anual e Faixa Etária

Prezado(a) Beneficiário(a), 

Mensalidade 
sem reajuste

Percentual de 
Reajuste Anual

definido pela ANS

Valor devido referente
aos meses de suspensão

do reajuste anual

Mensalidade atualizada e
com a parcela de 

recomposição a ser paga
de janeiro a dezembro de 2021*

R$ 100,00 8,14%

8,14%
(Valor de reajuste anual)

x
8

(meses de suspensão)

=
12 x R$ 5,43

R$ 108,14
+

R$ 5,43
=

R$ 113,57
(Mensalidade com reajuste

e retroativo)

*sem considerar mudança de faixa etária no período

Exemplo 1

Reajuste de plano de saúde individual/familiar regulamentado com aniversário 

em maio de 2020 (8 meses de suspensão) e sem previsão de reajuste por faixa etária 

no ano.

• Valor da mensalidade: R$ 100,00

• Reajuste anual autorizado: 8,14

Exemplo 2

Reajuste de plano de saúde individual/familiar regulamentado com aniversário 

em maio de 2020 (8 meses de suspensão) e mudança de faixa etária em setembro de 2020

(4 meses de suspensão)

• Valor da mensalidade: R$ 100,00

• Reajuste anual autorizado: 8,14

• Reajuste faixa etária considerado: 20%

Mensalidade 
sem reajuste

R$ 100,00 8,14%

R$ 100,00
(Valor inicial da mensalidade)

x
8,14

(% reajuste anual)

=
R$ 8,14

(valor do reajuste anual)

x
8

(meses de suspensão)

=
12x R$ 5,43

20%

R$ 108,14
(mensalidade pós

reajuste anual)

x
20%

(% reajuste faixa etária)

=
R$ 21,63

(valor do reajuste faixa etária)

x
4

(meses de suspensão)

=
12x R$ 7,21

Percentual de 
Reajuste Anual

definido pela ANS

Valor devido referente
aos meses de suspensão

do reajuste anual

Percentual de
reajuste 

considerado para 
a faixa etária

Valor devido referente
 aos meses de 

suspensão do reajuste
faixa etária

Mensalidade atualizada
e com a parcela de

faixa etária recomposição
a ser paga de janeiro
a dezembro de 2021*

R$ 129,77
(mensalidade atualizada)

+
R$ 12,64

(parcela da recomposição)

=
R$ 142,41

(valor do reajuste faixa etária)

Exemplo 3

Reajuste de plano de saúde individual/familiar regulamentado com aniversário 

em maio de 2020 (8 meses de suspensão) e sem previsão e mudança de faixa etária

em janeiro de 2020 (4 meses de suspensão)

• Valor da mensalidade: R$ 100,00

• Reajuste anual autorizado: 8,14

• Reajuste faixa etária considerado: 20%

Mensalidade 
sem reajuste

R$ 100,00

Percentual de 
Reajuste 

considerado para
a faixa etária

20,00%

Valor devido referente
aos meses de suspensão

do reajuste faixa etária

R$ 100,00
(Valor inicial da mensalidade)

x
20%

(% reajuste faixa etária)

=
R$ 20,00

(valor do reajuste faixa etária)

x
4

(meses de suspensão)

=
12x R$ 6,67

8,14

Percentual de
reajuste 

anual definido
pela ANS

Valor devido referente
 aos meses de 

suspensão do reajuste
anual

R$ 120,00
(mensalidade pós

reajuste faixa etária)

x
8,14%

(% reajuste anual)

=
R$ 9,77

(valor do reajuste anual)

x
8

(meses de suspensão)

=
12x R$ 6,51

Mensalidade atualizada
e com a parcela de

faixa etária recomposição
a ser paga de janeiro
a dezembro de 2021*

R$ 129,77
(mensalidade atualizada)

+
R$ 13,18

(parcela da recomposição)

=
R$ 142,95

Exemplo 4

Reajuste de plano de saúde individual/familiar regulamentado com aniversário 

entre janeiro e abril de 2021 (sem reajustes suspensos) e sem previsão de reajuste por

faixa etária no ano

• Valor da mensalidade: R$ 100,00

• Reajuste anual autorizado: 8,14

Mensalidade 
sem reajuste

R$ 100,00

Percentual de 
Reajuste 

anual definido
pela ANS

8,14%

Valor a ser pago por mês

R$ 100,00
(Valor inicial da mensalidade)

x
8,14%

(% reajuste anual)

=
R$ 108,14

Exemplo 5

Reajuste de plano individual/familiar antigo - Termo de Compromisso de contrato 

celebrado com seguradora e com aniversário em julho de 2020 (6 meses de suspensão)

• Valor da mensalidade: R$ 100,00

• Reajuste anual TC seguradoras: 9,26

Mensalidade 
sem reajuste

R$ 100,00

Percentual de 
Reajuste 

anual definido
pela ANS

9,26%

Valor devido referente
aos meses de suspensão

R$ 100,00
(Valor inicial da mensalidade)

x
9,26%

(% reajuste anual)

=
R$ 9,26

(valor do reajuste anual)

x
6

(meses de suspensão)

=
12x R$ 4,63

Mensalidade atualizada
e com a parcela de

recomposição a ser paga
 de janeiro a dezembro de 2021*

R$ 109,26
(mensalidade atualizada)

+
R$ 4,63

(parcela da recomposição)

=
R$ 113,89

(mensalidade com reajuste e retroativo)

*Sem considerar mudança de faixa etária no período

Para os planos que foram cancelados neste período, também serão encaminhados a partir 
de janeiro/2021, 12 (doze) boletos com o valor proporcional ao reajuste dos meses que a 
cobertura assistencial foi garantida.

Em caso de dúvidas acesse o nosso site www.saocristovao.com.br 

Importante: 

Exemplo 5

Relacionamos abaixo exemplos publicados pela ANS:

Percentual de reajuste dos planos individuais ou familiares na ordem de 8,14% (período base 
de maio/2020 a abril/2021). 

Considerando a suspensão dos reajustes anual e por faixa etária, informamos que no último 
dia 19 de novembro a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou as orientações 
sobre a Recomposição destes reajustes, através do Comunicado DICOL nº 87/2020, cuja a 
integra poder ser consultada no link a seguir: 

Contratos Coletivos (Empresarial e Adesão)

Percentual de reajuste dos planos coletivos, conforme previsão contratual.

- Destacamos que as cobranças dos reajustes serão discriminadas nos boletos para facilitar a 
compreensão de todos.

Recomposição dos Reajustes - Anual e Faixa Etária:

Esclarecemos que em virtude da suspensão da aplicação do reajuste anual 2020, bem como 
da suspensão da aplicação do aumento por mudança de faixa etária para os planos de saúde, o 
valor referente aos reajustes que deveriam ter sido aplicados em 2020 e não foram, serão 
incluídos nas mensalidades a partir de janeiro de 2021, sendo que, o valor total acumulado 
considerando o período retroativo, será cobrado em 12 parcelas iguais e sucessivas, sem 
juros, juntamente com a cobrança da mensalidade vigente.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzk5NA==

Contratos Individuais/Familiares

Percentual de Reajuste Anual:


