
Recife, 12 de julho de 2022

Prezado(a) associado(a),

Face ao resultado operacional nega�vo no período de abril a junho de 2022, 
e considerando a previsão para os meses de julho a setembro, com base nos 
serviços médicos já realizados, também com resultado nega�vo, decidimos 
reajustar o valor da cota para R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), a par�r 
deste mês, o que corresponde a um reajuste de 11,01% sobre a cota atual, 
que é de R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais).

Ressaltamos ainda que o referido valor poderá ser alterado em caso de 
ocorrência extraordinária ou aumento significa�vo das despesas no trimestre 
seguinte, com impacto financeiro significa�vo para o Fisco Saúde, nos termos 
da Resolução n° 32 do Conselho de Administração e em face do disposto no 
inciso II, parágrafo 1° do ar�go 8° do Estatuto Social.

Dentre outros aspectos que contribuíram para o resultado deste período, 
destacamos os seguintes:

 1. Internações prolongadas de alguns associados, especialmente em  
     UTI, relacionadas ou não à COVID -19;
 2. Elevados dispêndios com internações e outros procedimentos  
     relacionados a doenças crônicas, inclusive com a aquisição de   
     medicamentos de alto custo; 
 3. Aumento geral dos custos dos serviços, procedimentos, materiais  
     médicos e medicamentos;
 4. Inclusão de novas coberturas no Rol de Procedimentos da ANS.

Salientamos ainda que, como o Fisco Saúde é um plano de autogestão, o 
equilíbrio financeiro depende diretamente de uma postura de cada associado 
quanto ao uso consciente e adequado dos serviços disponibilizados.

Aproveito o ensejo para enfa�zar os esforços permanentes da Gestão e dos 
Colaboradores, visando a minimizar os efeitos da atual conjuntura econômica 
do nosso país, buscando sempre a excelência na prestação de serviços de 
saúde a preço justo.
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