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Comitê Técnico Saúde / IBA   

 
Ata de Reunião Ordinária do dia 10/01/2023. 
 
Local: Virtual www.whereby.com/ct_saude 
 
Participantes - MIBA:  

Tatiana Xavier Gouvêa MIBA 2135 

Jéssica de Sousa Ferreira MIBA 3597 

Gustavo Rodrigues Melo MIBA 3140 

Bruno Munró Ribeiro da Silva MIBA 3230 

Luanvir Luna da Silva MIBA 3481 

Nathalia Costa Schimit MIBA 3878 

Beatriz Resende Rios da Mata Pfeilsticker MIBA 1474 

Italoema Destro Sanglard Laurentys MIBA 2051 

lucas emanuel alves ferreira MIBA 3035 

Sandra Regina Odeli MIBA 1209 

claudia campestrini MIBA 887 

Glace Anne carvas MIBA 1640 

Denis Peixoto Nunes MIBA 1342 

Ligiana Ferreira de Oliveira MIBA 2765 

RAQUEL CHAVES NUNES MIBA 3689 

Cristiane Zanoni MIBA 1523 

Murillo Joaquim dos Santos Oliveira MIBA 3684 

Yuri Tavares Pinto MIBA 3760 

Raquel Fernandes Barbosa Pereira MIBA 2007 

Gustavo de Sousa Santos MIBA 2927 

Andrea Cardoso MIBA 999 

 
  
 

Abertura da reunião:  
 

Glace abre a reunião às 14 horas, expondo a pauta a ser tratada. 
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Assuntos Administrativos 

1) Aprovação da Ata da reunião anterior 

Aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior.  

2) Agenda de reuniões 2023 

 

Aprovada por unanimidade a manutenção das reuniões sempre na segunda terça-feira do mês, de 14:00 às 

16:00. Além disso, será enviado convite das reuniões que ocorrerão ao longo do ano, pelo setor 

administrativo do IBA, com a atualização mensal dos novos membros.  

 

3) Reunião presencial 

Será programada uma reunião presencial do CT Saúde. A proposta é a realização de um treinamento no 

período da manhã e a reunião no período da tarde. 

O local e data ainda não estão definidos, mas será encaminhado um formulário para que os membros do CT 

possam votar o mês e o local do encontro presencial. 

 

4) Nova metodologia de definição para secretário(a); 

Foi apresentada a proposta de que a Ata das reuniões do CT Saúde seja elaborada pelos membro titulares do 

CT, sendo definido previamente um calendário para elaboração dessa ata. 

Dessa forma, a cada mês dois membros titulares ficarão responsáveis pela elaboração da Ata e, em caso de 

indisponibilidade dos membros, fica a cargo dos mesmos a busca por um substituto para elaboração da ata 

daquele mês. 

A programação inicial para 2023 foi apresentada e aprovada por unanimidade: 

Mês Dia Horário Secretários

Janeiro 10 14:00 - 16:00 Tatiana Xavier Gouvêa (2135) / Raquel Fernandes Barbosa Pereira (2007)

Fevereiro 14 14:00 - 16:00 Sandra Regina Odeli (1209) / Denis Peixoto Nunes (1342)

Março 14 14:00 - 16:00 Ligiana Ferreira de Oliveira (2765) / Andrea Cardoso (999)

Abril 11 14:00 - 16:00 Denize Gomes do Rosario (1660) / Kátia Bezerra da Silva (1337)

Maio 9 14:00 - 16:00 Lucas Emanuel Alves Ferreira (3035) / Magali Rodrigues Zeller (687)

Junho 13 14:00 - 16:00 Fábio Santana Moreira (2172) / Beatriz Resende (1474)

Julho 11 14:00 - 16:00 Luiz Fernando Vendramini (1307) / Rafael Sobral Melo (1572)

Agosto 8 14:00 - 16:00 Será definido após a atualização dos membros titulares 2023

Setembro 12 14:00 - 16:00 Será definido após a atualização dos membros titulares 2023

Outubro 10 14:00 - 16:00 Será definido após a atualização dos membros titulares 2023

Novembro 14 14:00 - 16:00 Será definido após a atualização dos membros titulares 2023

Dezembro 12 14:00 - 16:00 Será definido após a atualização dos membros titulares 2023

Agenda reuniões Ordinárias 2023
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5) Composição da Coordenação do CT Saúde; 

Foi informado que a composição da Coordenação do CT Saúde para 2023 será:  

• Coordenador: José Antonio Lumertz (MIBA 448) 

• Suplente coordenação: Tatiana Gouvêa (MIBA 2135) 

 

Assuntos Técnicos 

1) Novos Normativos ANS publicados em dez2022; 

RN nº 564 (NTRP): foi comentado pelos membros do CT Saúde que não foram observadas 

mudanças em relação a antiga RDC 28, apensar de entendermos que existe a necessidade de 

mudanças de alguns itens da planilha, já reportados à ANS,  pela leitura da comissão, acredita-se 

que não será disponibilidade nova planilha. 

RN nº 565 (Reajuste): os membros citaram que o artigo 27, referente ao reajuste do pool de risco, 

ainda gera dúvidas, dessa forma, a proposta é realizar uma consulta formal para a ANS sobre o texto, 

encaminhando inclusive uma proposta de texto adequada a prática. 

RN nº 558 (Doenças ou Lesões Preexistentes - DLP): foi inserida a exigência de declaração de Saúde 

para contratos com menos de 50 vidas. Em debate foi lembrado que a regra antiga utilizava o 

mesmo volume de vidas para corte, antes de ser alterada para 30 vidas. Algusn membros de 

consultoria informaram que farão a consulta a ANS e compartilharão no grupo de Whatsapp do Ct 

Saúde.  

RN 569 (CBR): 5 riscos definidos, mas o grupo informou que a planilha de cálculo  atualizada não estava 

disponível no site da ANS e os membros combinaram de compartilhar assim que tivessem acesso. 

 

2) CBR: 5 riscos definidos, qual o nível final em relação à Margem de Solvência?; 

Foi compartilhado pelos membros algumas simulações do CBR abrangendo os 5 riscos, e informado 

que em alguns casos o valor do CBR é superior às 75% da Margem de Solvência e em casos mais 

extremos inclusive acima de 100% da Margem de Solvência. 

3) Reativação ou abertura dos GTs 

Foi comunicada que no final de 2022 foi reativado o GT de reajuste de planos individuais para tratativas 

junto à ANS sobre a metodologia de reajuste dos planos individuais. Conforme acordano na reunião 

deste GT, foi enviado e-mail para a ANS solicitando reunião para o IBA comportilhar avaliações e se 

disponibilizar para contribuições para avaliação conjunta IBA + ANS. Contudo, o IBA não recebeu 

retorno para agendamento. Assim, o grupo se reunirá novamente para definir os próximos passos. 

DocuSign Envelope ID: 053D6568-BF29-4460-988A-A389F08C47C5



 

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  

 

Foi apresentada a proposta de abertura de um GT sobre Modelos de Remuneração. Na abertura, definir 

um objetivo fim, e quais seriam as entregas. 

Foi proposta também a reativação do GT de Fator moderador, considerando principalmente a proposta 

de agenda regulatória da ANS para os próximos três anos. 

O GT de Resseguro será reativado, aguardando o retorno de um possível coordenador. 

 

4) Assuntos diversos 

Glace compartilhou que serão enviadas às envidades e órgãos reguladores, carta padronizada do IBA 

apresentando sua nova composição da Diretoria  gestão 2023/2024, os objetivos  do instituto e a 

dispobiliade do mesmo para contribuir. Foi proposto também a inclusão de itens da agenda regulatória que 

o IBA pode apresentar alguma contribuição para a Agência. 

Foi compartilhado pelos membros as inseguranças sobre as flutuações no valor da PIC, resgatados os pontos 

debatidos na reunião anterior e reforçado que não existe uma certeza sobre qual será a deliberação da ANS 

referente a possível alteração de parâmetro da metodologia. 

 

Próxima reunião: 14/02/2023   

Colocada a palavra à disposição e nada havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:10 horas. 

 
Att. 
 
 
 

Tatiana Xavier Gouvêa 
Secretária e Coordenadora suplente 

 

Diretoria de Saúde  Coordenação do CT Saúde 

Glace Carvas (MIBA 1640)  - Titular  J. A. Lumertz  (MIBA 448) - Titular 

Andrea Cardoso (MIBA 999) - Substituto  Tatiana Gouvêa (MIBA 2135)  - Substituto 
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