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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião do dia: 09/05/2019. 
Local: Sede IBA - RJ 
 
Participantes - MIBA – na Sede do IBA ou por vídeo: 
Raquel Marimon - MIBA 931, Glace Carvas - MIBA 1640, Aldo Dal Medico - MIBA 2871, Angela 
Bravo - MIBA 1816, Beatriz Resende - MIBA 1474, Bruno Ferreira - MIBA 2929, Camila Boregio 
- MIBA 3149, Elmo Moraes - MIBA 2040, Eveline Campos - MIBA 2332, Fábio Teixeira - MIBA 
1451, Joao longo - MIBA 2648, Luís Filipe Moura - MIBA 2448, Mariana Carvalho - MIBA 2413, 
Rafael Esteves. - MIBA 2310, Rafael Sobral - MIBA 1572, Samara Lauar - MIBA 2807, Sandra 
Odeli - MIBA 1209, Tatiana Xavier - MIBA 2135, Victor Hugo Braga - MIBA 2187, Wellington 
Almeida - MIBA 2417. 
 

Assuntos Previstos e Desenvolvidos: 

A Coordenadora Glace Carvas abriu os trabalhos, dando as boas vinda a todos. No horário previsto para 
início, foi preciso dar suporte aos membros que estavam com dificuldades em configurar o acesso por vídeo 
e por isso a reunião iniciou com 15 minutos de atraso e teve algumas interrupções durante o início. 
 
Dando início aos trabalhos, Glace repassou a pauta, solicitando a indicação de eventual item, ainda não 
previsto, a fim de permitir o devido dimensionamento do tempo.  
 
Em seguida, foram iniciados os trabalhos, com o seguinte desenvolvimento: 
 
Tema: Quadros Estatísticos solicitados pela ANS: 

Foi compartilhado pelo grupo que para o primeiro trimestre de 2019 a obrigatoriedade de envio é 
apenas para os quadros estatísticos do pool de riscos e das contraprestações. O quadro de TAP será 
obrigatório a partir de janeiro de 2020. 

 
Tema: CPA 010 – Precificação: 

Glace informou que o CPA 10, que é o 1º CPA da Saúde emitido pelo IBA, terá seu processo de 
aprovação concluído até o final de maio/19 para iniciar o processo de publicação 

 
Tema: CP 73 

Apresentação do documento enviado à ANS com as contribuições para a CP do Capital Baseado em 
Risco: 
Tatiana, compartilhou as principais contribuições enviadas pelo IBA à ANS, para a CP 73 – Capital 
Baseado em Risco.  
Reforçou que a ANS, em relação ao estudo realizado pelo IBA, não manifestou dúvidas, 
questionamentos ou contrapontos. Entendendo que não teremos resolução publicada com 
alterações técnicas sugeridas. 

 
 
Tema: Grupo de trabalho sobre Provisões: 
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Tatiana Informou que o grupo segmentou os trabalhos em dois tipos: PEONA e Demais provisões. 
Iniciaram os trabalhos sobre a PEONA e estão utilizando como direcionamento inicial, os 
documentos já publicados para o setor de seguros. 
Apresentou ao CT de Saúde, um questionamento acerca da diferença entre o TAP e a PIC 
Rafael Sobral explicou seu entendimento no que tange à diferença estar no lapso de tempo de 12 
meses utilizado para PIC. 

 
Tema: Grupo de trabalho sobre Fator Moderador 

Foi compartilhado que o grupo está em fase de conclusão do documento à ser enviado à ANS com 
direcionamento técnico sobre o fator restritivo severo. 

 
Tema: Reajuste de Pessoa Física 

O grupo compartilhou os percentuais simulados pelo mercado, onde ocorreram muitas variações, 
mas que todos se apresentaram abaixo do último reajuste autorizado (10%).  
Será criado um grupo para gerar simulações do Reajuste de PF. 

 
Tema: Pool de Riscos  

Alguns participantes compartilharam os percentuais de reajuste que serão praticados para o Pool de 
Risco de maio/19 à abril/20.  Como segue: 

• Unimed Rio - 13,84%; 

• Amil – 17,98%;  

• Sul América Seguros - 14,86%;  

• Unimed MG – 5% e  

• Consultorias comentaram que muitos dos seus clientes tiveram apenas a parcela financeira de 
reajuste. 

 
Tema: LGPD 

Raquel compartilhou com o grupo sobre o tema e também sobre o grupo de trabalho formado pelo 
IBA. 
LGPD (Lei Geral da Proteção de Dados) vem para regular todo o compartilhamento de dados 
pessoais e terá vigência a partir de Agosto/2020. 
Atualmente, há um Grupo do IBA que está tratando deste assunto e que têm 8 (oito) participantes 
que se reúnem, mensalmente. O Grupo está aberto para novos entrantes que queiram contribuir. 

 
Tema: MP 881 

Sandra alertou sobre a MP 881 que trata da análise do impacto regulatório e convidou o diretor da 
CTS para falar sobre a leitura que fez da MP 881 que foi publicada em 30/04/2019. Ele informou que 
a MP pode questionar a atuação da ANS, mas ainda possui muitas margens para dúvidas e 
interpretações diferentes. 
Entendendo a importância do tema, ficou acordado que estará na pauta da próxima reunião do CTA 
de Saúde. 

 
Tema: RN 443 

Raquel realizou apresentação sobre a RN 443 (ANS) que trata da Gestão de Riscos. 
As regras da RN deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelas OPS com mais de 20 mil vidas, a 
partir de 2022. 
Posteriormente compartilhou o link da apresentação com o grupo e se colocou à disposição para 
esclarecimentos. 
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Agradecendo a todos pela presença a reunião foi encerrada e confirmada a próxima para o dia 11/julho das 
14:00 às 18:00. 
 
 
Att. 
 
Glace Carvas                                J. A. Lumertz 
Coord, Com. Saúde/IBA            Suplente 
 


