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O ano de 2017 aponta para uma série de desafios 
que deverão ser enfrentados pela Fundação 

para conseguir manter a sustentabilidade do Fachesf-
-Saúde. O Plano, que funciona sob a modalidade de 

-
tra-se atualmente diante de algumas questões que 
precisam ser enfrentadas de modo a assegurar seu 
funcionamento em longo prazo.   

Um problema que vem causando grande prejuízo para o 

então da ordem de 95% em relação à faixa anterior. A 
regra, apesar de ser prevista em regulamento, estar 
apurada em nota técnica atuarial idônea e dentro dos 
limites da RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suple-

judicialização a ponto de quase inviabilizar o Plano para 
os seus quase 30 mil beneficiários. 

Fachesf aprovou, em março deste ano, a implantação de 
novas tabelas, que consideram uma maior diluição entre 

significa que o aumento decorrente da mudança  ficou 
agora melhor distribuído entre todas as faixas etárias da 
tabela, fazendo com que não haja  mais um impacto tão 

as tabelas do Plano Padrão na página seguinte. 

Outra questão que afeta diretamente o funcionamen-
to do Fachesf- Saúde é o crescente aumento da inflação 

Reajuste busca equilíbrio do Fachesf ‒Saúde
médico-hospitalar nacional. Em 2016, esse índice foi de 
19,57%, o que trouxe grande preocupação para as 
operadoras dos planos de saúde de todo o Brasil, pois o 
número ficou muito maior que a inflação geral do país 
medida pelo INPC (6,58%). 

O Fachesf-Saúde depende exclusivamente das mensa-
lidades que arrecada e não recebe qualquer aporte da 
Chesf ou Fachesf. Quando a receita recebida não 
corresponde às despesas que o Plano tem de arcar, há 
um desequilíbrio financeiro. Cabe registrar que o valor 
das mensalidades não é estabelecido de maneira 

-
sa avaliação atuarial realizada por consultoria especia-
lizada no assunto. 

No início de 2017, diante de um cenário em que o Plano 
registrou sucessivos déficits ao longo de quase todos os 

decidiu aplicar um reajuste médio de 19,57% em todas 
as modalidades (Básico, Padrão, Especial e Mais) que, 
somados aos valores decorrentes das mudanças nas 
tabelas de faixas etárias, resultou em diferentes percen-
tuais de aumento para cada grupo de beneficiários. Em 
alguns casos, inclusive, houve deflação neste índice e, 
consequentemente, redução da mensalidade do Plano. 

Em março, a Fundação enviou uma correspondência 
para todos os beneficiários dos Planos comunicando 
essas questões e informando os novos valores do 

-
tos também estão disponíveis para consulta na área 
restrita do site da Fachesf e podem ser conferidos a 
qualquer tempo. 
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As mensalidades dos planos de saúde variam de acordo com a idade do beneficiário. Com a mudança, o 
Fachesf-Saúde diluiu esses reajustes ao longo de todas as faixas etárias, de modo a reduzir o impacto que ocorria 
quando o beneficiário completava 59 anos de idade. Para conferir as tabelas das demais modalidades 
(Fachesf-Saúde Básico, Especial e Mais), confira o site da Fachesf: www.fachesf.com.br.
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23,27%%
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11,71%
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97,09%59 anos ou mais

Variação na mensalidade
por mudança de faixa etária

(TABELA ANTIGA)

Variação na mensalidade
por mudança de faixa etária

(TABELA NOVA/MARÇO 2017)
Faixa Etária
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CENÁRIO!
Déficits sucessivos ao longo de 2016
A o longo de todos os meses de 2016, com exceção de 

fevereiro e março, o Fachesf-Saúde ficou deficitário; 
ou seja, a despesa anual total do Plano (R$ 10,4 milhões) 
ultrapassou a receita (R$ 9,5 milhões). Esses sucessivos 
desequilíbrios operacionais implicaram na diminuição 

gráfico a seguir), uma vez que, para equilibrar as contas do 

foram sendo agravadas mês a mês.

Os déficits recorrentes apresentados pelo Fachesf-Saúde 
são fruto de uma série de fatores: aumento na demanda 
por serviços de saúde, o envelhecimento do grupo 
(formado por 45% de pessoas acima de 49 anos de 

procedimentos cobertos pelo Plano, sob determinação 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Fundo de reserva do Fachesf-Saúde
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Somam-se ainda a essas variáveis o aumento na 

mais, tem gerado despesas cada vez mais elevadas com 
saúde – e a própria situação econômico-financeira do 
País, que sobrecarrega os sistemas de planos de saúde, 
sejam públicos, do mercado aberto ou de autogestão, a 
exemplo da Fachesf.

Sob tais aspectos, um dos grandes desafios da Fundação tem 
sido manter o Fachesf-Saúde autossustentável; ou seja, 
salvaguardar seu patrimônio e oferecer serviços de 

portanto, a Fachesf espera contar com a compreensão de 
todos os beneficiários dos Planos Básico, Padrão ou Especial 

serviços do plano e cumprir a missão de assegurar 
atendimento de qualidade em diversas cidades brasileiras.

anos e resultou, no mês de dezembro, em um saldo final de apenas R$ 14,4 milhões.  

R$ 30.002.000,00

R$ 25.002.000,00

R$ 20.002.000,00

R$ 15.002.000,00

R$ 10.002.000,00

R$ 5.002.000,00

R$ 2.000,00

Patrimônio Líquido Receita Total Despesa Total

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R$ 31,1 milhões
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DIAGNÓSTICO!

Principais fatores que 
contribuíram para o 
desempenho negativo 
do Fachesf-Saúde 
em 2016

As despesas gerais aumentaram em 
19,26% em comparação a 2015.

Os medicamentos e materiais ficaram 
12,5% mais caros. O impacto desse 
aumento no Fachesf-Saúde foi ainda 

dois itens são responsáveis por 
44,28% das despesas gerais do Plano.

O internamento de apenas 30 benefi-
ciários (57% deles com mais de 75 
anos de idade) custou R$ 15 milhões – 
o que corresponde a 1,6 da receita 
mensal do Plano.

materiais especiais subiu 21%.

Registro de 20% de aumento no quan-

maligna, patologia de alto custo 
devido à especificidade do tratamen-
to, que inclui medicamentos de valor 
elevado e procedimentos cirúrgicos 
de alta complexidade.
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PLANEJAMENTO!
Propostas de 
melhorias para 2017

Fidelizar a rede credenciada de cada 
localidade e expandi-la, captando novos 
prestadores nos municípios onde existe 
escassez. 

Nas cidades onde não há rede credenciada, 

convênios de reciprocidade, haja vista que os 
valores cobrados por esse plano elevam 
muito os custos do Fachesf-Saúde.

Redimensionar a rede credenciada nas 

profissionais e clínicas maior do que a 
determinada pela ANS. A medida visa reduzir 
a pulverização de prestadores, a qual 
repercute em aumento nos custos 

desinteresse de alguns profissionais em 
manterem-se credenciados devido ao pouco 
volume de atendimento.

Direcionar (referenciar) os beneficiários para 
profissionais, clínicas e hospitais com tabela 
de valores diferenciada.

Aperfeiçoar e intensificar ações de avaliação e 
fiscalização por meio de auditoria técnica de 
enfermagem e médica com a finalidade de 

educacionais de promoção da saúde e 

Paralelamente, a Fundação programará ações 
dirigidas especificamente aos profissionais 
credenciados.

1

2

3

4

5
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MERCADO!
Fachesf-Saúde continua sendo
melhor alternativa

o longo dos seus 26 anos de existência, o 
Fachesf-Saúde tem consolidado seu principal 

qualidade e abrangência de cobertura e serviços a 

dispondo de uma das melhores redes credenciadas 
do Brasil.

Quando comparado a planos semelhantes, pode-se 
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após o reajuste, é o mais barato dos pesquisados 

Especial).
 
Os planos de autogestão similares ao Fachesf-Saúde 
Especial chegam a custar até 30% a mais – nos planos 
de mercado, esse percentual é de 65%. Para planos 
somente hospitalares comparados ao FS-Padrão, a 
diferença chega a 125%. No caso do FS-Básico, o 
intervalo de preços dos planos de mercado varia 
entre 180% a 288%.

Tabela Comparativa de Preços

Compare abaixo as mensalidades do Fachesf-Saúde Especial com outros planos disponíveis no mercado. A tabela 
rtura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.

FACHESF SAÚDE
ESPECIAL

0 a 18 anos

Faixa etária Valor (R$)

19 a 23 anos

24 a 28 anos

29 a 33 anos

34 a 38 anos

39 a 43 anos

44 a 48 anos

49 a 53 anos

54 a 58 anos

59 anos ou +

243,58

267,94

316,17

379,40

478,05

602,34

722,81

867,37

1.040,84

1.457,18

PLANO MERCADO X

0 a 18 anos

Faixa etária Valor (R$)

19 a 23 anos

24 a 28 anos

29 a 33 anos

34 a 38 anos

39 a 43 anos

44 a 48 anos

49 a 53 anos

54 a 58 anos

59 anos ou +

424,94

488,68

561,99

646,30

743,24

862,13

1.043,16

1.356,10

1.830,71

2.544,71

PLANO 
AUTOGESTÃO A

0 a 18 anos

Faixa etária Valor (R$)

19 a 23 anos

24 a 28 anos

29 a 33 anos

34 a 38 anos

39 a 43 anos

44 a 48 anos

49 a 53 anos

54 a 58 anos

59 anos ou +

330,65

338,35

357,67

469,92

501,61

564,17

809,90

926,66

1.183,50

1.983,16

PLANO 
AUTOGESTÃO B

0 a 18 anos

Faixa etária Valor (R$)

19 a 23 anos

24 a 28 anos

29 a 33 anos

34 a 38 anos

39 a 43 anos

44 a 48 anos

49 a 53 anos

54 a 58 anos

59 anos ou +

330,18

396,63

462,94

594,07

660,51

857,95

990,70

1.156,55

1.518,47

1.975,04

A
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NÚMEROS!

Ações buscam fortalecer Fachesf-Saúde Básico
C -

brio operacional do Fachesf-Saúde, a exemplo do 
progressivo aumento dos custos médico-hospitalares e 

principalmente pela categoria de usuários idosos – que 
representam 50 % da massa do Plano Básico.

Diante dessas condições, para viabilizar o Plano Básico, 
além do reajuste aplicado para as demais modalidades, 
foi implantada uma tabela de preços diferenciada para 
as novas adesões (incluindo transferência entre Planos). 

valores de contribuição aos dos novos entrantes) 
haverá um acréscimo no percentual do reajuste 
anual, a ser definido por avaliação atuarial.
 
Todas as decisões da Fundação estão amparadas em 
profundas análises atuariais que consideram como 
fator primordial a sustentabilidade do Plano. 

ações para manter o índice médio de reajuste 

suplementar.

Desempenho Global
O quadro e gráfico a seguir retratam o desempenho global do Fachesf-Saúde Básico no período de janeiro a 
dezembro de 2016 com déficit registrado em todos os meses.

ReceitaMês

BÁSICO

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

1.438.908,04

1.437.769,62

1.646.625,33

1.639,727,24

1.640.008,30

1.637.830,38

1.633.439,96

1.631.823,16

1.629.731,87

1.626.948,75

Despesa

3.408.261,20

1.623.861,32

2.618.691,92

2.873.628,11

3.586.672,68

3.194.296,11

3.272.032,72

3.091.210,47

3.071.581,57

3.441.507,64

Desempenho

- 1.969.353,16

- 186.091,70

- 972.066,59

- 1.233.900,87

- 1.946.664,38

- 1.556.465,73

- 1.638.592,76

- 1.459.387,31

- 1.441.849,70

- 1.814.558,89

1.625.948,73 2.222.684,39 - 596.735,66

1.631.110,17 2.529.637,69 - 898.527,52

19.219.871,55 34.934.065,82 - 15.714.194,27

OUT

NOV

DEZ

TOTAL
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Fachesf-Saúde Básico: despesas ultrapassam receita

Maioria está acima de 49 anos

Plano Básico. Desse grupo, 50% possui mais de 59 anos de idade e 5% está na faixa entre 54 e os 58 anos. 

3.100.000,00

2.800.000,00

2.500.000,00

2.200.000,00

1.900.000,00

1.600.000,00

1.300.000,00

Receita 

Despesa 

3.400.000,00

3.700.000,00

4.000.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Faixa Etária Titulares Dependentes Total Geral

00 a 18 anos

119 a 23 anos

724 a 28 anos

2529 a 33 anos

3234 a 38 anos

3539 a 43 anos

4444 a 48 anos

6649 a 53 anos

10554 a 58 anos

1.723

2.038

639

190

209

282

340

252

160

129

145

989

3.335

639

191

216

307

372

287

204

195

250

2.712

5.373

59 anos ou mais

TOTAL

NÚMEROS!
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RETROSPECTIVA!

Medidas implantadas em 2016

A fim de aperfeiçoar o controle dos custos com OPME 
(Órteses, Próteses e Materiais Especiais), a Fachesf 
modificou seu processo de autorização, que passou a ser 

medida tornou o processo mais eficiente.

Otimização do controle de OPME 1

A Fachesf possui uma equipe de profissionais com vasta 
experiência em auditoria médica e de enfermagem que 
atua nos hospitais com maior volume de atendimento e 
presta assistência aos programas assistenciais de 
Atenção Domiciliar e Oncologia. Esses profissionais, 
além de analisarem as contas médico-hospitalares 
cobradas, avaliam se os procedimentos/tratamentos 
estão em conformidade com a necessidade do benefici-
ário a fim de salvaguardar seu bem-estar.

Atuação da Auditoria Médica2

Em 2016, a Fachesf iniciou um trabalho de credencia-
mento de médicos e clínicas nas localidades onde a 

convênio da Unimed, o qual gerou um aumento nas 
despesas de 51% em comparação a 2015. 

Inclusão de novos credenciados3

-
liar aos beneficiários, o Programa é uma ferramenta 

qualidade de vida dos pacientes, uma vez que lhes 
dá a possibilidade de recuperação em seu próprio 
ambiente familiar. Além disso, o Programa raciona-

-
do na redução de custos do Fachesf-Saúde.

Em 2016, a Fachesf recebeu 150 solicitações para 
inclusão no Programa, sendo 81 aceitas. As 69 restan-
tes não apresentaram critérios de elegibilidade ou 
foram suspensas por piora do quadro clínico e/ou 
óbitos no período. 

Em março de 2017, o Fachesf-Saúde registrava 69 
beneficiários em atenção domiciliar, sendo 49 no 
Recife (PE), e 20 em outros Estados.

Reformulação do Programa 
de Assistência Domiciliar

4
Cobrado (R$)

39.341.809,08 9.052.952,13

Redução (R$)

30.288.856,95

Pago (R$)

23,01%

Variação

Recife (PE)

Fortaleza (CE)

04 médicos, 04 enfermeiros 
e empresa terceirizada de 

contas médicas.

Empresa de auditoria 
especializada.

Teresina (PI) Empresa de auditoria 
especializada.

Salvador (BA) Empresa de auditoria 
especializada.

Aracaju (SE) Empresa de auditoria 
especializada.

R$ 80.000,00

R$ 90.000,00

R$ 100.000,00

R$ 110.000,00

R$ 70.000,00

R$ 60.000,00

R$ 50.000,00

R$ 40.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

R$ 10.000,00

R$ 0

Média de gastos
hospitalares:
R$ 111 mil

Economia
média

R$ 77 mil

Média
de gastos
em domicílio:
R$ 34 mil


