
ANS AUTORIZA REAJUSTE PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES QUE ANIVERSARIEM DE 
MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

Foi publicado na data de 19 de maio de 2017, o índice para reajustes de planos individuais e 
familiares pela Agencia Nacional de Saude Suplementar.

Os contratos que aniversariem a par r do mês de maio de 2017, deverão ser reajustados no 
percentual de 13,55%, conforme oficio autoriza vo GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-404/2017.

A data do oficio autoriza vo é de 10/05/2017, no entanto a divulgação do índice aconteceu 
somente em 19/05/2017.

Reajuste Autorizado pela: RN171 em 2017

Início da Aplicação: 01/05/2017

Autorizado em: 10/05/2017

Percentual Autorizado: 13,55%

Ofício Autorizativo: GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS-404/2017

Protocolo: 33910.002425/2017-04

Período de Referência p/ Aplicação(*): 05/2017 Até 04/2018

O início da aplicação do reajuste deverá ser a par r de 01/05/2017, lembrando que nos 
produtos que aniversariem em maio, e junho, uma vez que os boletos já foram enviados ao 
banco, deverão ser observadas as seguintes regras:

O índice de reajuste autorizado pela ANS pode ser aplicado somente a partir da data de 
aniversário de cada contrato.  

É permitida a cobrança de valor retroativo em tantos quanto forem os meses de 
defasagem entre a aplicação e a data de aniversário. 

Se o mês de aniversário do contrato é maio, será permitida cobrança retroativa, conforme 
a RN 171/2008. Nesse caso, a mensalidade de junho (se o aniversário do contrato for em 
maio) será acrescida do valor referente à cobrança retroativa de maio. Para os contratos 
com aniversário entre os meses de junho de 2017 e abril de 2018 não poderá haver 
cobrança retroativa. 

Deverão constar claramente no boleto de pagamento o índice de reajuste autorizado pela 
ANS, o número do ofício de autorização da ANS, nome, código e número de registro do 
plano, bem como o mês previsto para aplicação do próximo reajuste anual.

Confira nos exemplos abaixo como é aplicado o reajuste:



Obs.: Para os contratos com data de aniversário em maio ou junho, caso o 
beneficiário receba o boleto de junho sem o reajuste de 2017, será permitida a 
cobrança retroativa iniciada no mês de julho.


