
REAJUSTES DAS MENSALIDADES 
ELETROS-SAÚDE PARA 2019

A Eletros aprovou o reajuste anual de mensalidades dos planos de pré-pagamento do Eletros-Saúde. 

Conforme abaixo, os percentuais são diferentes, considerando as especificidades de cada um dos 
planos:

Os novos valores serão aplicados em dezembro de 2018, para a utilização a partir de janeiro 2019, 
exceto para o Plano Eletros-Saúde Assistidos Essencial cujo pagamento será feito em fevereiro 
para utilização em março de 2019.

O reajuste das mensalidades é resultado da avaliação atuarial anual, que considera nos cálculos 
a projeção das despesas assistenciais para 2019, com base nas despesas assistenciais realizadas 
nos últimos 24 meses, bem como na necessidade de receita para a cobertura das despesas 
administrativas projetadas para o próximo ano, buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas 
do Eletros-Saúde. 

O Eletros-Saúde Assistidos possui características bem superiores à média do mercado, oferecendo 
coberturas adicionais ao rol mínimo de eventos de procedimentos da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Confira os principais benefícios do seu plano:

Rede credenciada de excelência;

Cobertura médico-hospitalar;

Cobertura odontológica (rol);

Plano por grupo familiar;

Coberturas adicionais previstas em regulamento.

•  28,67% para o Plano Eletros-Saúde Assistidos (467.578/12-9) vigente a partir de Janeiro/2019. 

• 6,27% para os Planos Eletros-Saúde Família (474.938/15-3) e Eletros-Saúde Vinculados 
(467.576/12-2), ambos vigentes a partir de Janeiro/19.

• 6,27% para o Plano Eletros-Saúde Assistidos Essencial (477.410/16-8) vigente a partir de 
Março/2019.

Convênio farmácia, cobertura para despesas com 
medicamentos de acordo com o regulamento e a 

praticidade do reembolso online



A Superintendência do Eletros-Saúde e a Diretoria Executiva da Eletros definiram o percentual após um 
trabalho minucioso e transparente, onde se buscou a melhor solução para o equilíbrio financeiro do plano, 
aliado ao menor impacto aos seus beneficiários.

*Até o fechamento contábil de setembro de 2018

  Confira os valores atualizados de acordo com o reajuste em cada plano:

Categoria de Beneficiário Mensalidade Tipo de Custeio

Assistido/Pensionista/Ex-empregado R$ 3.853,94 Por Grupo Familiar

Eletros-Saúde Assistidos Essencial Tipo de Custeio Individual

Faixa Etária Mensalidade

0-18 R$ 348,57

19-23 R$ 418,28

24-28 R$ 488,00

29-33 R$ 627,43

34-38 R$ 697,14

39-43 R$ 906,28

44-48 R$ 1.045,71

49-53 R$ 1.220,00

54-58 R$ 1.603,41

59+ R$ 2.084,45

Evolução da Sinistralidade – Eletros-Saúde Assistidos

No ano de 2017 até setembro, tivemos a ocorrência de três sinistros de altíssimo custo no Plano 
Eletros-Saúde Assistidos, que totalizaram R$ 4.919.027,42. No ano de 2018, destacamos que a 
utilização cresceu de uma forma linear, sendo que a despesa dos 15 maiores sinistros no mesmo 
período totalizou R$ 10.611.994,27, e a despesa dos três maiores utilizadores foi de R$ 3.695.463,61. 
Ou seja, estamos sendo impactados por uma grande utilização do plano, com contas de elevado valor. 
Para o cálculo do reajuste do Plano Eletros-Saúde Assistidos também foi feita a análise da massa de 
beneficiários, sendo que 90,22% dos usuários do plano Eletros-Saúde Assistidos têm mais de 59 anos. 
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Eletros – Saúde Família/ Vinculados Tipo de Custeio Individual

Faixa Etária Mensalidade

0-18 R$ 366,00

19-23 R$ 439,66

24-28 R$ 513,17

29-33 R$ 658,52

34-38 R$ 732,18

39-43 R$ 951,04

44-48 R$ 1.098,19

49-53 R$ 1.282,04

54-58 R$1.683,23

59+ R$2.189,33

É importante lembrar que o Plano Eletros-Saúde Família é superavitário e, por este motivo e para 
manter-se competitivo no mercado, o seu reajuste financeiro foi de 6,27%, apurado de acordo com o 
Fipe-Saúde acumulado no período de 12 meses - como previsto em regulamento – e abaixo dos 10% 
autorizados pela ANS para os planos individuais.

Sabemos que a escolha do plano de saúde ideal para a sua família tem um valor inestimável. Por 
isso o Eletros-Saúde Família foi criado, para proporcionar sempre o cuidado, dedicação e a melhor 
assistência a quem você mais ama. Traga os seus descendentes até o 4º grau e familiares até o 
2º grau de colateralidade: 

O plano oferece acesso à rede credenciada de excelência que você já conhece. Ou seja, os melhores 
hospitais, clínicas, laboratórios e tratamentos médicos e odontológicos do Rio e Grande Rio.

Confira os principais benefícios:

COMPARTILHE BONS MOMENTOS, QUALIDADE DE VIDA 
E OS BENEFÍCIOS DO ELETROS-SAÚDE FAMÍLIA. 

filhos

genros e noras

bisnetos

irmãos

netos 

cônjuges

sobrinhos

primos

Relacionamento próximo e especializado;

Rede credenciada de excelência;

Portabilidade sem carência para novas adesões;

Dedução no Imposto de Renda;

Autonomia no modelo de cobrança;

E muito mais!



O Eletros-Saúde pertence a todos nós. Adote medidas práticas e simples no 
dia-a-dia para utilizar os recursos do seu plano com muito mais consciência. 

•  Organize um miniprontuário médico – em uma pasta, mantenha os 
dados e referências à sua saúde e de sua família. Apresente sempre os 
últimos exames realizados. Isso ajuda a identificar o problema e evita a 
repetição de um mesmo procedimento sem necessidade.

• Para evitar contratempos, conheça e acesse, sempre que necessário, o regulamento do seu 
plano de saúde. Nele, você encontrará informações importantes, como: glossário, características, 
coberturas, seus direitos e deveres, entre outras.

•     Suspeitando de alguma doença, não adie sua ida ao médico. Essa atitude pode evitar a complicação 
do seu caso e a necessidade de utilizações desnecessárias de procedimentos mais complexos.

• Como forma de reduzir internações e as idas ao pronto-socorro, invista na prevenção! 
Participe dos programas de promoção da saúde e da prevenção de riscos de doenças, oferecidos 
pelo Eletros-Saúde.

O Eletros-Saúde disponibiliza soluções modernas e práticas 
para estar cada vez mais conectado com você e sua família. Por 
meio de nossos canais digitais, com autosserviços intuitivos, os 
beneficiários acessam as principais informações de seus Planos: 

Baixe o aplicativo 
Eletros-Saúde. Rápido, 
fácil, seguro e muito 
prático. Disponível para 
o seu celular ou tablet.

Reembolsos Cartão Virtual Coparticipação 
e Utilização

Atualização 
Cadastral

Declarações Cancelamento 
do Plano

Guia Médico Tabelas de 
Honorários


