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Comitê Técnico Saúde / IBA 

Ata de Reunião Ordinária do dia 14/09/2021. 
 
Local: www.whereby.com/ct_saude (reunião virtual) 
 
Participantes - MIBA: 
Italoema Sanglard 
Aline 
Adler Campos 
Andrea Alves 
Andrea Cardoso 
Bettina Herrlein 
Bianca 
Bruno Ferreira 
Cláudia Campestrini 
Denis Peixoto 
Denize 
Emiliana 
Felipe Caruzo 
Gisele Bitana 
Glaucio Mattos 
Gustavo Santos 
Jéssica Caeiro 
João Longo 
José Lumertz 
Ligiana 
Lindira Santana 
Lorena Braga 
Luana Souza 
Lucas 
Luis Felipe Moura 
Luiz Vendramini 
Magali Zeller 
Maria Luiza Neme 
Marlon Filho 
Mateus Salles 
Matheus Serejo 
Cristiane 
Oclair Custódio 
Rafael Sobral 
Raquel Barbosa 
Rosana Gonçalves 
Sandra Odeli 
Wanderson Oliveira 
Raquel Marimon 
Kátia 
Saulo Lacerda 

http://www.whereby.com/ct_saude
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Ygor Viana 
 

Abertura da reunião:  
 

Lumertz inicia a reunião informando que não recebemos, ainda, a ata da reunião de agosto/21, motivo pelo 

qual não apresentaremos para aprovação nessa reunião, e que a diretora Glace Cavas está providenciando a 

publicação das atas dos meses anteriores no site do IBA. 

Como não houve apresentação de secretário voluntário, a elaboração da ata ficou a cargo da coordenadora 

suplente, Italoema Sanglard. 

 

Temas tratados na reunião:  
 
 

• Tema 1:  Vendramini solicita a antecipação da pauta de documentos elementares. O documento 

ficou aberto desde a última reunião e recebeu contribuições de outros MIBAS membros do CT 

Saúde, sendo encerrado nesta data o período de contribuição. O documento refere-se às práticas de 

arredondamento e variações de reenquadramento etário das mensalidades de planos de saúde. 

Lumertz reforça a importância de uso das nomenclaturas mais adequadas em relação ao tema, 

especialmente para que não se confunda com reajuste anual. Cláudia contribui com a opinião de 

que, como perita, observa que para os beneficiários não há clareza quanto ao percentual de variação 

de preço por faixa etária, e que essa situação fragiliza a defesa técnica diante da falta de 

documentação sobre a formação de preços e reajustes nos processos judiciais. Denize reforça que a 

falta de documentação ou inconsistência nos documentos do contrato ocorre com frequência nos 

processos em que os atuários atuam como peritos. Lorena pede apoio ao CT sobre a questão da 

interpretação da aplicação do reenquadramento etário em contratos antigos, sem essa previsão 

explícita, e Lumertz recomenda utilizar argumentação sobre sistema de financiamento da saúde em 

repartição simples, requerendo ajuste das mensalidades conforme evolui o risco dos beneficiários, e 

sobre o risco coletivo de concessão a contratos específicos em detrimento ao mútuo. Lumertz 

compartilha o caso de liminar em que Operadora foi obrigada a custear serviço não coberto 

enquanto o processo está em andamento, e ao final, mesmo vencendo o processo, a Operadora 

arcou com o custo do evento não coberto. O risco dessa decisão é o efeito na “indústria das 

liminares” nos planos de saúde. 

 

• Tema 2: Reunião da DICOL n.º 557 sobre classificação das Operadoras para aplicação proporcional 

da regulação prudencial. Italoema destaca que a ANS incluiu novo artigo na minuta da norma para 

prever adição do montante de corresponsabilidade cedida à receita para enquadramento ao 

segmento de risco para fins de avaliação econômico-financeira. 
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• Tema 3: Impacto do reajuste negativo para planos individuais ou familiares está sendo estimado 

pelas Operadoras e Lumertz reforça a importância de esclarecer aos beneficiários a 

operacionalização dessa aplicação. Lucas comenta sobre a experiência das Unimed’s de Minas Gerais 

que gira entre 0,5% até 4% e Saulo apresenta estimativa de aproximadamente 1,5% de redução 

média de faturamento no sistema Unimed, que representa mais de R$90 milhões, Lumertz comenta 

que no Rio Grande do Sul a experiência aponta para indicadores entre 0,5% a 3%. Italoema 

questiona sobre a experiência dos atuários nas Operadoras em relação ao comportamento das 

empresas nas negociações de reajustes coletivos em razão da pressão pelo reajuste negativo nos 

planos individuais. Luis Filipe Moura compartilha um exemplo de caso em que o beneficiário 

requereu aplicação de reajuste ANS ao invés do índice contratual IGP-M, e a conta de retroatividade 

gerou recebimento por parte da Operadora. Raquel reforça a relevância de mostrarmos esses casos 

ao mercado para evidenciar que nem sempre a Operadora é a “vilã” desfavorecendo aos 

beneficiários. 

 

• Tema 4: Nota técnica de registro de produto. Lumertz lembra a diferença entre área de 

comercialização dos produtos e área de abrangência geográfica (cobertura). Betina pergunta sobre a 

experiência dos atuários em precificação regionalizada e efeitos na nota técnica e Raquel Marimon 

expõe o entendimento de que, com a aplicação dos limites, não tem sido usual a diferenciação de 

preço por região em nota técnica. Italoema indica uma matéria de sua autoria sobre este tema. 

 

• Tema 5: Custo da assistência em discussão judicial. Assistentes não tem sido remunerados em casos 

em que a parte não concorda com o parecer. Há um grupo de discussão sobre o tema para 

sensibilizar o judiciário sobre esse tema. O CT saúde será parte consultada em eventuais 

pronunciamentos que englobem questões relacionadas a saúde.  

 

Deliberações:  Na próxima reunião do CT Saúde será apresentado o documento elaborado pelo GT 

Rol. 

Próxima reunião será no dia 19 de outubro de 2021. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16:09 horas. 

 
Att. 
 

Italoema Sanglard 
Secretário da Reunião 
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Raquel Marimon 
Glace Carvas 

Diretora de Saúde 

 
J. A. Lumertz 

Italoema Sanglard 
Coordenador CT Saúde 

 


