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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião Ordinária do dia 10/05/2022 
 
Local: www.whereby.com/ct_saude (reunião virtual) 
 
Participantes - MIBA:  
  

Glace Carvas MIBA 1640 

Luis Filipe Moura MIBA 2448 

Andréa Cardoso MIBA 999 

Juliana Silva de Souza Coelho MIBA 1859 

João Paulo Ribeiro Longo MIBA 2640 

Rafael F Dal Comuni MIBA 2749 

Sandra Regina Odeli MIBA 1209 

José Antônio Lumertz MIBA 448 

MARIA AURENICE CAMPOS MIBA 1186 

Luiz Fernando Vendramini MIBA 1307 

Marcos Paulo de Souza Barboza MIBA 3410 

Yuri Tavares Pinto MIBA 3760 

Fábio da Silva Teixeira MIBA 1451 

Marcos Vinicius Santos de Carvalho MIBA 3026 

Lorena Josino Silva Braga MIBA 3.178 

Denis Peixoto Nunes MIBA 1342 

Beatriz Resende Rios da Mata MIBA 1474 

Raquel Fernandes Barbosa Pereira MIBA 2007 

Josiane Correia de Souza Carvalho MIBA 3287 

Fábio Santana Moreira MIBA 2172 

Glaucia Maria Ribeiro de Carvalho MIBA 963 

Felipe Caruso Fernandes Mann MIBA 2598 

Raquel Fernandes Barbosa Pereira MIBA 2007 

Raquel Chaves Nunes MIBA 3689 

 
 
Abertura da reunião: 
 
A - Administrativos: 

http://www.whereby.com/ct_saude
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1. Secretária: 
Lumertz inicia a reunião, às 14:10h, e comunica aos participantes que a Sandra aceitou secretaria a 

presente reunião.  

Glace lembra dos Grupos Técnicos de Reajuste do Individual e de Resseguro, que estão abertos a 

todos participantes que tiverem interesse. 

2. Aprovação Ata anterior: 
Lumertz abre para qualquer ressalva e como ninguém se manifestou, foi considerada aprovada. 
 
3. Novos Diretores da ANS;  

• Jorge Antonio deve ficar com a DIGES 

• Paulo Rebelo deve ficar com a DIOPE 

• Eliane Medeiros deve ir pra DIFIS 

• Alexandre Fiore Mello -  
 
Lumertz sugere enviar para todos os diretores correspondência do IBA, nos colocando à disposição 
e assim quando necessário saberão quem é o IBA. 
 
B Técnicos: 
 
4. IRPI 
Glace recorda sobre os percentuais calculados pelo mercado entre 14,80% e 15,6%, e que de 
acordo com os estudos realizados no GT este índice está 15% e 16%. O GT tem a expectativa que o 
documento seja concluindo nas próximas duas semanas. 
 
Resseguro 
Glace compartilha alguns pontos do grupo, como a agenda: 

• 24/maio as 17:00hrs - treinamento sobre o Limite de Retenção e; 

• 28/junho as 18:00hrs – previsão de treinamento sobre uma visão geral do resseguro 
 
5. Sinistralidade/2022; 
Lumertz sinaliza que há uma expectativa de aumento da sinistralidade no primeiro trimestre de 
2022 e ao longo do ano. Comenta sobre uma matéria atinente às sequelas da Covid-19, que tem 
sido fator significativo na memória da população, bem como, aumento da hemodiálise, dentre 
outros. Comenta ainda a conjugação disto com o efeito máximo em abril/22 de perda na receita em 
razão do reajuste negativo dos planos individuais. 
Foi compartilhada a vivência de alguns colegas sobre a visualização desde aumento de 
sinistralidade nas operadoras. 
 
 
6. PEONA + PEONA/SUS: fórmula Novo Plano de Contas 
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• Lorena compartilha sobre a dúvida da PEONA SUS retirar ou não o histórico dos eventos do 
SUS para o cálculo da PEONA normal. 

 

• PEONA SUS para os planos de pós pagamento, foi relembrado que a ANS em algumas 
respostas sugere que a OPS envie oficio como metodologia própria, informando que não há 
valores a serem constituídos para PEONA SUS em planos de prós pagamento.  
Quanto a este item, alguns colegas até lembram que não há sentido em constituir a 
provisão, mesmo que a ANS tenha utilizado para cálculo da PEONA SUS todas as 
informações do SUS, sendo em pré e pós pagamento. 

 
 
7. Fator Moderador: carta ANS 
Lumertz, comenta que o grupo técnico está elaborando minuta de correspondências com sugestões 
para o fator moderador, buscando basear as regras em princípios. O foco é gradual e buscar a 
participação de todas as entidades, visando um maior alinhamento nos encaminhamentos. Outro 
ponto indicado foi o relativo a coparticipações que tem a característica coletiva a vários 
Planos/Contratos e que, por decorrência, devem ter uma data única de reajuste, para que o 
mercado trate o item igualmente em todos os contratos (hoje já há similaridade no POOL). 
 
8. CBR: Metodologia Padrão - cálculo/interpretação + Risco Mercado + Modelo Próprio 
Vendramini abre a discursão sobre o preenchimento dos dados da planilha no cálculo padrão da 
ANS. E sugere que seja feita manifestação para que a Agência permita que o atuário tenha a 
possibilidade de apresentar a metodologia própria para o cálculo de CBR. 
Glaucia e Beatriz reforçam que na alteração da RN 443 pela recente RN 518/22 não foi excluída a 
possibilidade de realizar o cálculo do CBR pelo modelo próprio. Beatriz sugeriu que seja feito e-mail 
para a ANS, sobre o tema da PEONA (item 6) bem como, pelo CBR. 
Gustavo relembra que a ANS, em determinada reunião, citou que para abrir a possibilidade do 
atuário realizar metodologia própria para CBR deverá ter no mínimo adotado as praticas avançadas 
previstas na RN 443, alterada recentemente pela RN 518/22. Desta forma, inviabiliza, neste 
momento, a adoção de metodologia própria para o CBR, uma vez que raras são as OPS que 
possuem apenas as práticas mínimas de governança, quanto menos as avançadas.  Neste item a 
Sandra ratifica a fala do Gustavo, pois lembra ter participado desta reunião, onde foi citada tal 
situação pela ANS. 
 
9. Destaque RNs: 
- 443 / 528 Governança 
- 277/452/507 Acreditação 
- 430/517 Compartilhamento Gestão Risco 
- 451/526 CBR 
- RDC 39/…/531 Cap Base 
Ellen, fez a apresentação com relação a todas as atualizações de normativos recentemente 

publicadas pela ANS a qual está anexa a esta ata. 
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Por fim, como pauta da próxima reunião, Sandra lembra a todos que será disponibilizado link para 

consulta, sugestão e ou comentários sobre o CPA TAP e na próxima reunião – 14/junho será feita a 

leitura para posterior abertura da consulta pública do documento. 

https://drive.google.com/file/d/1I9nnMIWEC7QbA2RlFbIDixgUpJMLZ-G7/view 

Vencidos todos os itens da pauta, foi posta a palavra à disposição. Como ninguém fez uso, Lumertz 

encerra a reunião desejando um abraço carinho e especial a todas as mamães do grupo, 

ressaltando o quão importante é a figura de uma mãe na formação de um ser humano, lembrando 

da data da próxima reunião no próximo dia 14/junho, às 14:00h 

 
Att. 
 

Sandra Regina Odeli 
Secretário da Reunião 

 
Raquel Marimon 

Glace Carvas 
Diretora de Saúde 

 
J. A. Lumertz 

Italoema Sanglard 
Coordenador CT Saúde 

 

https://drive.google.com/file/d/1I9nnMIWEC7QbA2RlFbIDixgUpJMLZ-G7/view

