Comitê Técnico Saúde / IBA
Ata de Reunião do dia: 14/11/2019.
Local: Sede IBA – RJ, e pontos adicionais em Porto Alegre, São Paulo e Belo
Horizonte, além de outras conexões pontuais, todas por meio virtual.
Participantes - MIBA:
Raquel Marimon - 931

Leonardo Baltazar - 3302

Glace Carvas - 1640

Denis Nunes 1342

J. A. Lumertz- 448

Lindira Santana - 2316

Beatriz Resende - 1474

Katia Silva - 1337

Tatiana Xavier - 2135

Eliane Pardim - 2299

Luana Souza - 3282

Jessica Caeiro - 3218

Wagner Diniz - 1541

Felipe Caruso - 2598

Marcela Moraes - 2759

Andrea Paixão - 616

Vivian Canoas - 1481

Rodolfo Cunha - 1564

Claudia Campestrini - 887

Andrea Cardoso - 999

Magali Zeller - 687

Daniel Rodrigues de souza

Assuntos Previstos e Desenvolvidos:



Agenda Regulatória – Apresentação das contribuições preparadas;
GT Fator Moderador;

A Diretora Raquel abriu os trabalhos, dando as boas vindas a todos e iniciando o tema principal da pauta, .

Tema: Agenda Regulatória – Nota Técnica de Registro de Produtos
Tanto no início, quanto ao longo da reunião foi compartilhado que a ANS-DIPRO está realizando uma série
de reuniões sobre a Agenda Regulatória com representantes do setor e convidou o IBA para uma destas
reuniões.
A reunião foi realizada no dia 16 de outubro e teve o IBA como entidade principal. Os representantes do IBA
foram: Glace Carvas, José Lumertz, Italoema Sanglard, Andrea Cardoso. O IBA preparou e realizou uma
apresentação com contribuições iniciais para os temas. Ao final da Reunião foi dada a oportunidade de
enviarmos as contribuições, através do preenchimento de formulário eletrônico no prazo de 30 dias.
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Além da contextualização acima, com o objetivo de envolvimento de todos nas contribuições, também foi
apresentada a minuta já preparada para cada tema, que será enviada à ANS no dia 15/novembro.

Tema: Agenda Regulatória – Nota Técnica de Registro de Produtos
Raquel, representando a Italoema, apresentou o cenário e as contribuições estruturadas.
Cenário:
• ANS comentou sobre possibilidade de redução da “Banda” de 30%;
• Inicio de vigência imediato;
• Formato atual de arquivo;
• Sem Indicação de Atuário Responsável e
• Inexistência de referência de grupos de despesas assistenciais.
Contribuições já em minuta:
•
•
•
•

Melhoria no anexo IIB permitindo novos modelos de remuneração e um anexo para cada modelo de
coparticipação  condição para redução de banda, falamos em 15%  inviável para as OPS;
Início de vigência informado no arquivo IN, prazo máximo de 90 dias do envio;
Campo que identifica o atuário, exigência de ser MIBA e
Definição e disponibilização de “de-para” da TUSS para os grupos de despesas da NTRP.

Contribuições sugeridas na reunião:
A atuária Cláudia, propôs que as NTRPs (papel) ficassem arquivadas na ANS, para que em processos
judiciais pudessem ser acessadas. O grupo decidiu pela não inclusão, por haver um entendimento
que o processo atual está mais adequado. Além disso, foi compartilhado que foi aprovado (ANS)
novo processo de monitoramento da DIPRO na reunião do dia 14 pela manhã, que inclui esse ponto
específico, portanto entendemos que não fazia sentido abordar essa questão nas contribuições.
Ficou de acordo que, em função da intenção da ANS em reduzir a “banda”, adaptaremos a primeira
contribuição, de modo que o mesmo produto tenha mais de uma NTRP, variando de acordo com o
grupo/faixas de fator moderador. Concordando que será inviável registrar uma NT para cada
modelo/valor de coparticipação comercializado.

Tema: Agenda Regulatória – Alteração de Rede hospitalar
Denis apresentou o cenário e as contribuições estruturadas.
Cenário:
• Processo burocrático;
• Ônus demasiado e
• Ausência de critério de equivalência.
Contribuições já em minuta:
•

Simplificar e flexibilizar o processo atual
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•
•

Revisão das taxas que são cobradas atualmente, pagamento por pedido e não por produto e
somente da rede direta
Definir o que é equivalência de hospitais, que sejam bem fundamentados, baseados na satisfação do
cliente e monitoramento. Considerar a rede indireta da OPS também no processo de substituição.

Contribuições sugeridas na reunião:
O grupo aprovou as contribuições já estruturadas e não foram apresentadas novas contribuições.

Tema: Agenda Regulatória – Notificação Inadimplência
Denis apresentou o cenário e as contribuições estruturadas.
Cenário:
• Envio por AR (sumula 28) X atualização cadastral;
• Custo regulatório e operacional altos e
• Não estão alinhados com os avanços tecnológicos.
Contribuições já em minuta:
•
•
•

Revogação Sumula 28;
Admissão de uso de tecnologias atuais (aberto) e
Redução do prazo de suspensão do atendimento (hoje somente permitido a partir de 60 dias) para
novos tratamentos não urgência e emergência.

Contribuições sugeridas na reunião:
O grupo aprovou as contribuições já estruturadas e não foram apresentadas novas contribuições.

Tema: Agenda Regulatória – Acesso a planos
Lumertz apresentou o cenário e as contribuições estruturadas.
Cenário:
• Preço elevado;
• Segmentações assistenciais muito amplas;
• Disponibilidade de recursos de saúde inexistentes em determinadas regiões de saúde e
• Perda de renda na idade mais elevada.
Contribuições já em minuta:
• Ampliar número de “players” criando incentivo ao plano individual por meio de liberação de reajuste
(ou reajuste supervisionado) e revisão técnica.
• Excluir cobertura de acidente de transito e de acidente do trabalho.
• Criar Segmentações menores que as opções atuais;
• Limitar a cobertura do plano aos serviços existentes na área de abrangência do plano;
• Incentivo financeiro a prevenção (bônus);
• Planos variados por prazo para atendimentos eletivos;
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•
•

Remissão por aposentadoria e
Avançar na regulamentação de fator moderador (ou desregular).

Contribuições sugeridas na reunião:
O grupo aprovou as contribuições já estruturadas e não foram apresentadas novas contribuições.

Tema: Agenda Regulatória – Revisão Técnica
Beatriz apresentou o cenário e as contribuições estruturadas.
Cenário:
• Inflação médica descasada dos reajustes autorizados ANS;
• Desafio de manutenção de preços com rede;
• Novas tecnologias;
• Diferentes comportamentos dos beneficiários;
• O aumento da longevidade combinado com redução da fecundidade = envelhecimento e
• Modelo de preço repartição simples curto prazo.
Contribuições já em minuta:
•
•
•
•

Viabilizar a aplicação da revisão técnica;
Revisão Técnica desenvolvida por atuário MIBA;
Pode ser condicionada a: promoprev, RN 443, outros e
Pode contemplar:
• Reajuste de valores de contraprestação, que poderá ser aplicado de forma única ou
plurianual;
• Alteração dos modelos de fator moderador;
• Alteração da rede de prestação de serviços ofertada; ou
• A combinação dessas variáveis ou outros pertinentes.

Contribuições sugeridas na reunião:
O grupo aprovou as contribuições já estruturadas e não foram apresentadas novas contribuições.

Tema: Agenda Regulatória – Transferência de Carteira
Andrea Cardoso apresentou o cenário e as contribuições estruturadas.
Cenário:
• Liberdade ao atuário inexistente sobre definição de metodologia de avaliação e Duração da análise e
seus impactos;
• Ausência de previsão de estudo atuarial – capital regulatório da carteira nova (somada);
• Não permite a venda/alienação/cessão/... das vidas em outras segregações além das atualmente
contemplados no art. 8º da RN nº 112 que possam agregar níveis de riscos e viabilizar o equilíbrio
econômico-financeiro por bloco de negócios personalizado de cada Operadora;
• Informações exigidas não incentivam as avaliações atuariais pertinentes;
• Falta de clareza na definição das etapas do processo;
Sede - Rua da Assembl eia, 10 - S/1304-5 - Rio de Janeir o - RJ - Cep.: 20011-901
Tel .: + 55 21 2531-0267 / + 55 21 2531-2865
www.at uar ios.or g.br

•
•

Não adequação dos produtos migrados e
Ausência de clareza e coerência de prazos nas etapas seguintes.

Contribuições já em minuta:
•
•
•

•
•
•
•

Facultar ao atuário: a definição de metodologia de avaliação, duração da análise e dos impactos na
absorção/união da carteira;
Incluir estudo de impacto de capital regulatório nova carteira;
Permitir a venda/alienação/cessão/... das vidas em outras segregações além das atualmente
contemplados no art. 8º da RN nº 112 que possam agregar níveis de riscos e viabilizar o equilíbrio
econômico-financeiro por bloco de negócios personalizado de cada Operadora;
Exclusão de anexos obsoletos e obrigatórios pela RN nº 112;
Definição clara das etapas do processo;
Permitir adequação dos produtos migrados à regulação atual, bem como a definição de minuta
padrão para instrumentos porventura inexistentes e
Sobre o PEA, ampliar para as demais Operadoras e não somente as de pequeno e médio.

Contribuições sugeridas na reunião:
Após o esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiência, o grupo aprovou as
contribuições já estruturadas e não foram apresentadas novas contribuições.

Tema: GT Fator Moderador
Lumertz compartilhou o andamento dos trabalhos no GT que está responsável pelo tema fator moderador e
solicitou a ao grupo a resposta ao e-mail enviado com a solicitação de informações que serão utilizadas para
o estudo.

Tema: GT Solvência
Tatiana informou que o GT de Solvência não tem como desenvolver novas contribuições, pois a aprovação
da minuta que estava em consulta pública (CP 73) ainda não foi aprovada em diretoria colegiada.

Tema: Resseguro
Andrea Paixão avisou ao grupo que a Susep apresentou minuta de resolução, que está em consulta pública
até o dia 22 de novembro, que equipara Operadora de Saúde à Seguradora, para operações de resseguro.

Tema: Registro MIBA e sua necessidade
Kátia Silva questionou sobre a medida provisória que revogou artigos da CLT e de leis específicas que
determinavam a obrigatoriedade de registro profissional para carreiras que não são regidas por conselhos de
classe.
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Glace informou que a diretoria havia tratado do tema em reunião, mas que ainda não tinha compartilhado o
direcionamento e como a Raquel já havia saído da reunião, não tínhamos como saber naquele momento.
Contudo, pediria para Raquel compartilhar as orientações definidas pelo IBA na reunião da diretoria.
Complemento posterior à reunião: no dia 15 de novembro, no grupo de Whatsapp do CT de Saúde, Raquel
compartilhou a resposta ao questionamento.

Tema: DPVAT
Lumertz expos a preocupação com os possíveis impactos na Saúde Suplementar, decorrente das alterações
do DPVAT.
Até o final da próxima semana preparará um documento com a avaliação preliminar e sugeriu futura criação
de um Grupo de trabalho para o tema.
Em caso de criação do grupo, consultaremos novamente os atuários do comitê, mas durante a reunião Glace
e Magali se colocaram à disposição para participar.

Tema: PLANEJAMENTO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES
Tatiana destacou sentir falta da participação do grupo de atuários das regiões Norte e Nordeste. Glace
concordou e se comprometeu a falar com alguns para entender os motivos e reforçar a importância para o
Instituto.
Agenda das reuniões ordinárias de 2020:


9/janeiro/2020 de 14:00 às 18:00;



12/março/2020 de 14:00 às 18:00;



14/maio/2020 de 14:00 às 18:00;



16/julho/2020 de 14:00 às 18:00;



10/setembro/2020 de 14:00 às 18:00 e



12/novembro/2020 de 14:00 às 18:00.

(Mantida a regra: segunda quinta-feira dos meses impares, exceto quando são feriados)
Foram definidos alguns locais fixos para a participação por vídeo:


Rio de Janeiro: sede do IBA;



Belo Horizonte: Rodarte



São Paulo: GNDI
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Glace reforçou que para o bom andamento da reunião e segurança dos temas tratados, não é permitida a
participação sem vídeo, áudio ou fone.

Próxima reunião: 9 de janeiro de 2020, de 14:00 às 18:00

Att.
Raquel Marimon - Diretora Saúde
Glace Carvas - Coodenadora de Saúde
J. A. Lumertz- Coodenador de Saúde Substituto
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