
 

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  

 

Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião Ordinária do dia 08/02/2022 
 
Local: www.whereby.com/ct_saude (reunião virtual) 
 
Participantes - MIBA:  
  

Nome MIBA 
José Antônio Lumertz 448 
Raquel Marimon 931 
Glaucia Carvalho 963 
Maria Aurenice Campos 1186 
Sandra Regina Odeli 1209 
Luiz Fernando Vendramini 1307 
Adelita Adams 1340 
Denis Peixoto Nunes 1342 
Jacqueline Barbosa 1421 
CRISTIANE ZANONI 1523 
Raquel Fernandes Barbosa 
Pereira 2007 
Italoema Sanglard 2051 
Tatiana Xavier Gouvêia 2135 
Cecilia Paschoa 2163 
Aline Cassia da Silva Souza 2237 
Manuelle Garcez 2244 
Glaucio Mattos de Souza 2284 
Lindira Moreira Santana 2316 
Luis Filipe Moura 2448 
Ligiana Ferreira de Oliveira 2765 
Daniela Bello Santos 2878 
Rosana Gonçalves  2903 
Bruno Ferreira 2929 
Lucas Emanuel Alves Ferreira 3035 
Gustavo Rodrigues Melo  3140 
Lorena Josino Silva Braga 3178 
Jéssica Caeiro de Souza Costa 3218 
Luana Souza 3282 
Mateus Salles Rocha 3360 
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Abertura da reunião: 
 

Lumertz inicia a reunião, às 14h, e convida os participantes a secretariar a reunião. Não 

havendo manifestação, solicita a mim, Italoema, que exerça a função de secretária na reunião. Na 

sequência é aprovada a ata da reunião anterior. 

 
Pauta: 
 

• Reajuste de planos individuais a ser divulgado pela ANS em 2022: Lumertz alerta para o 

cuidado que os atuários devem ter ao projetarem as contraprestações dos planos de saúde 

no contexto do TAP, a fim de não considerarem o efeito do reajuste esperado acima do 

referencial histórico. É proposta a reativação do GT de reajuste – PF. 

• Atualização da tábua atuarial BR EMS: Lumertz questiona se algum atuário do grupo 

avaliou o impacto da mudança da tábua e Italoema compartilha o artigo escrito pelo Tulio 

Machado sobre o impacto no TAP, cujo resultado indica pequenas alterações para as 

Operadoras de planos de saúde. Segue link: 

https://www.prosperabr.com/opiniao/impacto-atualizacao-tabua-br-ems 

• Proposta de formação de GT Resseguros: Lumertz relembra a abertura recente da 

possibilidade de contratação de resseguro pelas operadoras de planos de saúde, e propõe a 

formação do GT para estudar melhor o tema e contribuir com o mercado, no sentido de 

oferecer mais subsídios para atuários que atuam em resseguradoras e operadoras. O grupo 

iniciou a sua formação pelo whats app do CT Saúde durante a reunião. 

• Adoção de fatores reduzidos para cálculo de capital baseado em risco – RN 443: Lucas 

Emanuel compartilha com o grupo o posicionamento que recebeu da ANS sobre a forma de 

obter a autorização da Agência para adoção dos fatores reduzidos. Esclarece que após o 

envio do PPA atestando a adoção das práticas mínimas de governança previstas na norma 

citada, automaticamente, a Operadora poderá adotar os fatores reduzidos para cálculo do 

CBR. Lumertz ressalta os benefícios da aplicação da norma para a gestão das operadoras. 

• Avaliação Atuarial para acreditação das Operadoras – RN 452: Raquel Marimon propõe a 

abertura de GT para discussão de escopo mínimo de avaliação atuarial, uma vez que essa 

expressão é usada em diferentes contextos das operadoras de planos de saúde, como por 

exemplo pelas autogestões, ao estudarem a necessidade de alteração de plano de custeio e 

reajuste anual de contribuições de seus planos. 

 

https://www.prosperabr.com/opiniao/impacto-atualizacao-tabua-br-ems


 

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  

 

• Decisão do STJ favorável à coparticipação: Lumertz cita decisão do STJ sobre fator 

moderador. Sugere uma conversa com Paulo Rebelo sobre o assunto e, ainda, a participação 

da ANS em uma reunião on-line com os ministros do STJ e os órgãos de defesa do 

consumidor, buscando adotar uma construção conjunta sobre o tema. Raquel Marimon 

destaca que esse assunto foi bastante discutido na última reunião do CT e que foram 

decididos alguns passos futuros e sugere que sejam consultadas as definições para que 

possamos definir o movimento. Lumertz destaca que a decisão do STJ ressalta que a não 

aplicação de fator moderador em percentual em internações é parte de resolução supra 

legal, o que entende ser uma abertura importante para propor à ANS uma atualização dessa 

normativa. Raquel Marimon e Lumertz se comprometem em elaborar uma carta de convite 

para ANS. Vendramini sugere a realização de um documento explicativo para a população 

em geral sobre o assunto de modo a esclarecer os consumidores do parâmetro para que as 

discussões sobre o assunto possam ocorrer de forma mais eficiente. Lumertz corrobora que 

é importante trabalhar de forma clara na construção desse assunto, juntamente com alguns 

outros órgãos de classe, e sugere que o IBA conduza o assunto junto a esses órgãos de 

forma técnica este assunto. Lumertz sugere que sejam convidados o Cecchin, da Fenasaúde, 

e o Marco, da ABRAMGE, convidando os órgãos a participar do debate, e lembra que está 

com a obrigação de convidar um ministro do STJ para uma reunião on-line e Raquel avisa 

que o IBA está prevendo alguns eventos para o próximo ano, sugerindo que a pauta seja 

inclusa na agenda do IBA. 

• Outros assuntos: Lumertz abre espaço para avisos gerais e Lucas pergunta sobre o IFRS17 e 

questiona com quem ficou alguns assuntos, como o comprometimento de longo prazo de 

aluguéis. Lumertz avalia que na percepção dele o assunto está pausado, devido ao novo 

plano de contas e outros assuntos mais urgentes.  

 

Lumertz encerra a reunião às 15:30h, lembrando da data da próxima reunião no próximo dia 08/03. 

Att. 
 

Italoema Sanglard e Luis Filipe Moura 
Secretário da Reunião 

 
Raquel Marimon 

Glace Carvas 
Diretora de Saúde 

 
J. A. Lumertz 

Italoema Sanglard 
Coordenador CT Saúde 

 


