
 
 

Caros servidores com Convênio Unimed, 
 

Mais um ano se passou e novamente chegamos à parte desagradável do convênio: o reajuste 

contratual anual, algo que, infelizmente, não temos como evitar uma vez que tem previsão em 

cláusula contratual. Como informamos anualmente, segue informações que mostram os dados do 

último período (desde o último reajuste).  

 

REAJUSTE: como dito acima, é automático e equivalente ao que ultrapassar em 70% dos gastos 

realizados pelos usuários do convênio no período de 12 meses. Observe na Tabela 1 abaixo que a 

sinistralidade do contrato é de 84,93%. Portanto, o reajuste a ser aplicado a partir de primeiro de 

julho de 2020 será de 14,93% (quatorze vírgula noventa e três por cento) sobre os valores de 

2019 e valerá até junho de 2021.  

 

NOVO ADIDITVO CONTRATUAL 
 

Na busca por alternativas que beneficiam nossos filiados, o SINDIEDUTEC-Sindicato assinou Temo 

Aditivo a contrato com a Unimed que permite a inclusão de netos, sobrinhos, irmãos do titular e 

cunhados (cônjuge do irmão do titular) com dependentes para efeito do convênio. 

 

 
Para realizar inclusões que atendam ao novo aditivo, a pessoa deverá ser cadastrada como 

dependente do titular na ficha de cadastro do Titular (acesso mediante senha pessoal no serviço on 

line disponível). É obrigatório a apresentação de documentação completa e suficiente para 

demonstrar o status em relação ao beneficiário titular. 

 

O Titular, ao fazer a inclusão de qualquer pessoa na condição de seu dependente, assume o 

pagamento integral da fatura da Unimed, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer acerto com 

os dependentes por ele cadastrado. 



DADOS DO RELATÓRIO GERENCIAL DO CONÊNO: ITENS QUE MAIS 

IMPACTAM NO REAJUSTE 
 

A seguir, mostramos alguns dados para que todos possam verificar como foi a utilização  do 

grupo e conheçam algumas ações que impactam no equilíbrio do contrato.  

 

Lembrando de algumas regras para plano coletivo: 

 

• O Contrato com o SINDIEDUTEC-Sindicato é nacional, com co-participação de 25%; 

• Em casos de internamento, não há co-participação durante o período de internamento; 

• Os gastos são individuais (de cada titular ou de algum dos seus dependentes), mas o 
impacto é coletivo. Ou seja, as mensalidades totais pagas são somadas (receitas), mas 

também os gastos, mesmo que individuais, são somados nas despesas coletivas do 
contrato. Para o cálculo estão incluídos em “receitas” os valores de co-participação, o 

que melhora o equilíbrio do contrato. Embora pareça contraditório, este é o objetivo 

de um plano coletivo (compromisso solidário do grupo): hoje foi alguém que precisou. 

Amanhã, poderá ser qualquer outra pessoa do grupo. 

 

Fica o desafio para que cada um analise se está fazendo uso responsável de um direito seu, 

mas que tem impacto para todos os usuários do Convênio. Nos dados apresentados, os 

nomes das pessoas que utilizaram os serviços de saúde foram omitidos para garantir o sigilo 

necessário para este tipo de informação.  
 

Sinistralidade mensal e acumulada. 
 
A tabela 1 a seguir mostra o valor arrecadado e o valor pago mensalmente no período 

(sinistralidade mensal do contrato). Veja que em apenas um mês (jan/19) o valor gasto ficou 

abaixo do ponto de equilíbrio (70% da arrecadação). 

 

 



 

 
Tabela 1 – Sinistralidade mensal e acumulada 

Vidas no contrato 
 

Algumas contatações importantes em relação aos dados da tabela a seguir (Tabela 2): 
 

• Apesar do custo alto das mensalidades, há um crescimento constante de adesão ao 
Convênio com o SINDIEDUTEC-Sindicato: no início do período considerado, havia 

2.408 vidas no contrato e no final do período 2.483 vidas. Esta “qualidade do 

convênio” é também percebida na administração cotidiana: não é incomum pessoas 

que saíram para buscar alternativas e que retornam depois de algum tempo; 

 

• Embora não desejável – o ideal é que nossa saúde esteja sempre em perfeitas 
condições - a utilização do convênio é significativa: entre 40% e 50% de toda a 

população do convênio foi atendida todos os meses (vidas atendidas). O que mostra a 

necessidade de se ter um convênio para cuidar de nossa saúde. 

 

 

  



 
Tabela 2 – Vidas no Contrato 

 

 

Maiores impactos no período analisado 
 

A tabela 3 mostra os dez casos mais impactantes, do ponto de vista financeiro (além da 

quantidade de consultas, item que trataremos a seguir), no contrato no período: três casos de 

neoplasia (câncer), dois de complicação gestacional, um de implantação de eletrodos 

(neurocirurgia), um internamento em UTI infantil, um internamento psiquiátrico e dois de 

tratamento de cálculo renal. Embora pareça injusto, esta é a garantia que todos têm em caso 

de necessidade, objetivo mais importante para o pagamento de um plano de saúde . Ou seja, 

é a distribuição dos custos entre todos que permite que o valor médio dos pagamentos de 

mensalidades e serviços seja menor que os aplicados em planos particulares ou disponíveis 

para grupos menores de vidas (pelo menos é o que se espera). 

 
Tabela 3 – Maiores impactos no período analisado 



 

Maiores utilizadores de Consultas 
 

A Tabela 4 mostra que foram realizadas 15.210 consultas no período avaliado. Segundo os 

consultores da Unimed, este é um dado altamente impactante no contrato, pois, além dos 

valores pagos para cada consulta, estas aumentam a quantidade de exames e procedimentos.  
 

Apenas como indicativo para a reflexão de cada um, alguns dados publicados em relatório 

que tratou “sobre o número de consultas realizadas pelos usuários de determinado plano de 
saúde ter ultrapassado o índice aceitável pela Organização Mundial de Saúde – OMS”1, 
aprovado pelo Conselho de Medicina de São Paulo. O relatório aponta que: 
 

Em documento divulgado pelo Ministério da Saúde, em fevereiro de 2001, o qual fixa 

normas para programação das ações básicas de saúde, estabelece como parâmetro o 

número de 2 a 3 consultas médicas por habitante/ano, ... 

 

Assim, o documento ressalta que o número de consulta/habitante/ano pode ser subdividido 

por faixa etária, ou seja: 

Menor de 1 ano - até 4 consultas/hora/ano 

1 a 4 anos - até 3 consultas/hora/ano 

5 a 14 anos - até 2 consultas/hora/ano 

15 a 44 anos - até 2 consultas/hora/ano 

45 a 59 anos - até 2 consultas/hora/ano 

60 anos - até 3 consultas/hora/ano 

 

A tabela mostra os 10 maiores utilizadores, com índice altíssimo (mais de 30) de consulta 
médica, segundo os parâmetros acima mencionados. 
_________________________ 
1 - Disponível em 
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Pareceres&dif=s&ficha=1&id=6472&tipo=PARECER&orgao=Conselho%20Regional%20de%

20Medicina%20do%20Estado%20de%20S%E3o%20Paulo&numero=120121&situacao=&data=22-05-2006 em 10/06/2020. 

 

 
Tabela 4 – Maiores utilizadores de serviço de consultas médicas 

 

 

http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Pareceres&dif=s&ficha=1&id=6472&tipo=PARECER&orgao=Conselho%20Regional%20de%20Medicina%20do%20Estado%20de%20S%E3o%20Paulo&numero=120121&situacao=&data=22-05-2006
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Pareceres&dif=s&ficha=1&id=6472&tipo=PARECER&orgao=Conselho%20Regional%20de%20Medicina%20do%20Estado%20de%20S%E3o%20Paulo&numero=120121&situacao=&data=22-05-2006


UNIMED FONE + SOS UNIMED EMERGÊNCIA 

 
Uma tentativa para diminuir a quantidade de consultas e ao mesmo tempo agregar um novo 

produto ao contrato, em 2018 foi assinado um aditivo com a Unimed que agregou ao 

Convênio o UNIMED FONE e o SOS UNIMED EMERGÊNCIA. 
 

O custo atual deste serviço é de R$ 8,23 (oito reais e vinte e três centavos) e terá reajuste de 

7,35% (sete vírgula trinta e cinco por cento) a partir do próximo mês.  

 
MAS ATENÇÃO: este serviço é de adesão voluntária! A grande maioria dos conveniados 

hoje paga este serviço e pode solicitar seu descredenciamento. Basta enviar e-mail para 

secretariasindiedute@gmail.com. Sempre importante lembrar que para ter efeito a partir do 

início do próximo mês isto deve ser feito até o dia 20 de cada mês. Os novos filiados 

precisam autorizar a contratação do serviço.  

 

O UNIMED FONE é um serviço de aconselhamento médico (consulta) por telefone à 

disposição dos beneficiários inscritos no serviço, com uma equipe de plantão na Central de 
Atendimento, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até mesmo sábados, domingos e feriados. 

Segundo regras do produto, o médico de plantão, por telefone, colhe as informações pessoais 

e os dados clínicos do beneficiário para a realização do aconselhamento médico, orientando, 

explicando e esclarecendo sobre a atitude a ser tomada pelo beneficiário, seus familiares, 

acompanhante e/ou responsável, que os permita assumir os cuidados de tratamento. Se 

necessário, o médico atendente recomenda procurar pessoalmente um médico para 

atendimento. 

 

O SOS UNIMED EMERGÊNCIA é um serviço prestado pela MediLar, por indicação da 

Unimed, e só está disponível para algumas localidades: Curitiba, São José dos Pinhais, 
Araucária, Londrina, Cambé, Ibiporã, Cascavel, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do 
Oeste, Goiânia, Cachoeira do Itapemirim, Aparecida de Goiânia, Trindade e Uberlândia. Para 

este serviço, a partir de solicitação telefônica feita pelo beneficiário, seus familiares, 

acompanhante e/ou responsável, o médico de plantão analisará o caso e definirá o tipo de 

atendimento indicado, incluindo a orientação quanto à necessidade de remoção e, neste caso, 

como prestar o atendimento inicial visando tratar e manter o paciente estável, até que se 

viabilize a remoção emergencial. 

 

O telefone para acessar o serviço é o 0800 942 0000 
 
A nova Tabela com vigência de julho de 2020 a junho de 2021segue abaixo. Será providenciado para 

breve a substituição na página eletrônica do Sindicato e no Sistema on line.  

Outras informações: acesse www.sindiedutec.org.br. 

DÚVIDAS: Converse com os dirigentes do NÚCLEO SINDICAL DE BASE – NSB de sua Unidade 

ou ligue (41) 3046-0551. Ou mande e-mail para: adm@sindiedutec.org.br 

Obrigado pela participação e compreensão de todos. 

DIRETORIA 

SINDIEDUTEC-Sindicato 

mailto:secretariasindiedute@gmail.com
http://www.sindiedutec.org.br/
mailto:adm@sindiedutec.org.br


PREZADOS COLABORADORES

TABELA FINAL

PLANO CÓD

00-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 54-58 59 >

AMBULATORIAL 1081 132,65   144,34   144,34   157,51   157,51   172,00   314,07   442,47    442,47    741,63     

Custos Adm 7,78         8,42         8,42         9,15         9,15         9,95         17,76       24,82       24,82       41,28         

SOS FONE/EMERGÊNCIA 8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83           

Total 149,26   161,59   161,59   175,49   175,49   190,78   340,66   476,12    476,12    791,74     

AMB HOSP ENF SEM OBST. 1083 170,30   195,63   195,63   254,09   254,09   291,67   406,60   515,69    515,69    970,11     

Custos Adm 9,85       11,25     11,25     14,46     14,46     16,53     22,85     28,85      28,85      53,84       

SOS FONE/EMERGÊNCIA 8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83           

Total 188,98   215,71   215,71   277,38   277,38   317,03   438,28   553,37    553,37    1.032,78  

AMB HOSP ENF COM OBST. 1082 272,98   300,39   300,39   405,82   405,82   456,46   584,21   691,38    691,38    1.248,86  

Custos Adm 15,50     17,01     17,01     22,81     22,81     25,59     32,62     38,51      38,51      69,17       

SOS FONE/EMERGÊNCIA 8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83           

Total 297,31   326,23   326,23   437,46   437,46   490,88   625,66   738,72    738,72    1.326,86  

AMB HOSP APTO SEM OBST. 1085 235,03   286,80   286,80   411,71   411,71   565,04   565,04   773,11    773,11    1.356,93  

Custos Adm 13,41     16,26     16,26     23,13     23,13     31,56     31,56     43,01      43,01      75,12       

SOS FONE/EMERGÊNCIA 8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83           

Total 257,27   311,89   311,89   443,67   443,67   605,43   605,43   824,95    824,95    1.440,88  

AMB HOSP APTO COM OBST. 1084 376,82   454,84   454,84   618,13   618,13   800,98   800,98   967,09    967,09    1.677,74  

Custos Adm 21,21     25,50     25,50     34,48     34,48     44,54     44,54     53,68      53,68      92,76       

SOS FONE/EMERGÊNCIA 8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83         8,83           

Total 406,86   489,17   489,17   661,44   661,44   854,35   854,35   1.029,60 1.029,60 1.779,33  

            VALIDADE - JULHO DE 2020 a JUNHO 2021                                                                  Taxa de adesão: R$ 42,20

FAIXA ETÁRIA / R$

      O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO DO PARANÁ – SINDIEDUTEC-PR, em 

parceria com a UNIMED CURITIBA, está disponibilizando aos seus filiados a cobertura do Plano de Saúde UNIMED, dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

Lei 9656/98, com grande diferencial de custos e SEM CARÊNCIA na entrada  para titulares e seus dependentes até 30 dias do prazo da adesão do titular. 

IMPORTANTE: A opção SÓ “AMBULATORIAL” não dá direito à consultas eletivas e exames.   Dependentes Legais: Titular, cônjuge e filhos até 35 anos

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deve ser feito OBRIGATORIAMENTE através de autorização em contra cheque, conforme definição Estatutuária. 

Enquanto não for possível esta modalidade, OBRIGATORIAMENTE através de debito automático em conta do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. 

Excepcionalmente, o Sindicato poderá aceitar a emissão de boleto para o pagamento. Neste caso, o vencimento será sempre no dia 10 de cada mês ou dia útil 

seguinte. As opções débito automático em conta corrente ou emissão de boletos têm custos contratuais com os bancos que serão repassados para o usuário 

do convênio. O não pagamento do boleto até a data do vencimento implicará em multa de 2% e juro de mora de 0,033% ao dia. Além disso, o boleto vencido e 

não liquidado é de total responsalbilidade do devedor que arcará com os custos adicionais previsto. O não pagamento de duas mensalidades ou boleto com 

atraso de mais de 60 dias implicará na imediata exclusão do convênio, sem necessidade de aviso prévio. A exclusão de qualquer convênio por falta de 

pagamento implica à submissão das regras das operadoras dos mesmos, quanto a carências e outras obrigações.

      O produto em questão é o PRODUTO NACIONAL UNIMED.Veja no site da Unimed relação de especialista de sua região

      Co-participação de 25% (vinte e cinco por cento) somente para consultas e exames. No caso de internamentos os custos são integralmente 

custeados pela UNIMED.

O "RESSARCIMENTO" não é responsabilidade do Sindicato. Veja informações em www.sindiedutec.org.br, no link "Convênios". Dúvidas sobre inclusão, 

alteração ou qualquer outra informação sobre este assunto, deverá ser dirigia à unidade de Recursos Humanos de sua Unidade.

A opção deve ser feita diretamente no site (www.sindiedutec.org.br) no link "Serviços Online"

LEIA COM A TENÇÃO: Convênio Saúde: Plano Amigo Nacional. Cooperativa Unimed Curitiba. A Cláusula de Reajuste é definida pela sinistralidade de 70%, 

ou seja, o reajuste anual é automático e equivale ao que ultrapassar em 70 da receita. A entrada é sem carência, até o trigésimo dia da adesão (no caso de 

casamento, até 30 dias após a data do mesmo e no caso de nascimento até 30 dias do registro do nascimento). Após esta data, toda entrada será com 

carência. Alterações durante a vigência do contrato também está sujeita à mesma regra de carência. Dependentes são o cônjuge e filhos até 35 anos. 

Permitido por aditivo: inclusão de netos (2018) e sobrinhos, irmãos/ãs do titular e conhados/as (cônjuge de irmãos/ãs do titular) (2020). O Plano é com co-

participação de 25%. Internamentos são totalmente cobertos pelo plano. O valor da co-participação é pago pelo Sindicato e somente repassado ao filiado na 

fatura do mês seguinte ao faturado pela Unimed. O Sindicato disponibiliza Sistema informatizado (Sisedutec) on line, na página da Entidade. O filiado terá 

senha de acesso pessoal e intransferível para acesso ao Sistema e qualquer movimentação ou alteração nas condições do Convênio em sua conta será de 

sua inteira responsabilidade. A validade das alterações é sempre para o primeiro dia do mês seguinte ao registro e processamento do pedido do interessado. 

Inclusões, alterações ou exclusões no sistema da Unimed é de responsabilidade do Sindicato. O prazo para acesso dos filiados é sempre até o dia 20 de cada 

mês. Até o dia 25 de cada mês o Sindicato deve executar todas as movimentações solicitadas. A Unimed ou o Sindicato não se responsabilizam por qualquer 

movimentação após o dia 25 do mês.A tabela é composta da mensalidade, valor do SOS Unimed, repassados integralmente à Unimed e custo administrativo de 

5,5% para gerência do convênio, calculado sobre todos os valores lançados na fatura mensal da Unimed (mensalidade, co-participação, SOS e acertos 

diversos). O pagamento deve ser feito no início de cada mês e o Sindicato fará o pagamento integral da fatura até o dia 15 de cada mês, após arrecadação 

dos seus filiados, entre os dias primeiro e 10 de cada mês. A taxa de adesão (primeira mensalidade) compõe a tabela de mensalidades divulgada e tem o 

mesmo reajuste anual previsto para a mensalidade sendo este valor totalmente repassado para a Unimed.

O filiado, ao optar pelo convênio Unimed declara ter conhecimento pleno das regras acima e se compromete a cumprí-las em sua integralidade.

 


