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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião Ordinária do dia 10/12/2020. 
 
Local: Virtual Www.whereby.com/atuarios_saude 
Obs.: Em função da pandemia foi prevista a participação/conexão individual, contribuindo para as 

medidas de isolamento social (físico). 

Participantes - MIBA:  

10/12/2020 15:10:51 Denis Peixoto Nunes MIBA 1342 

10/12/2020 15:11:21 Sandra Regina Odeli MIBA 1209 

10/12/2020 15:11:23 Glace Carvas MIBA 1640 

10/12/2020 15:11:53 José Nazareno Maciel Júnior MIBA 1286 

10/12/2020 15:11:54 claudia campestrini MIBA 887 

10/12/2020 15:11:55 Tatiana Xavier Gouvêa MIBA 2135 

10/12/2020 15:11:57 ALINE CASSIA DA SILVA SOUZA MIBA 2237 

10/12/2020 15:12:02 Marcos Vinicius Santos de Carvalho MIBA 3026 

10/12/2020 15:12:04 Manuelle Garcez MIBA 2244 

10/12/2020 15:12:05 Luis Filipe Moura MIBA 2448 

10/12/2020 15:12:08 Andrea Cardoso MIBA 999 

10/12/2020 15:12:09 Denize Gomes Rosario MIBA 1660 

10/12/2020 15:12:09 Italoema Destro Sanglard Laurentys MIBA 2051 

10/12/2020 15:12:20 Rafael F Dal Comuni MIBA 2749 

10/12/2020 15:12:27 Cristiane Zanoni MIBA 1523 

10/12/2020 15:12:28 Ligiana Ferreira de Oliveira MIBA 2765 

10/12/2020 15:12:29 Geisa Andressa Corrêa da Silva MIBA 2494 

10/12/2020 15:12:44 Gustavo Rodrigues Melo MIBA 3140 

10/12/2020 15:12:57 Luiz Fernando Vendramini MIBA 1307 

10/12/2020 15:13:12 Oclair Custódio dos Santos MIBA 1985 

10/12/2020 15:13:22 Adriana Barbosa Sousa Silva MIBA 1336 

10/12/2020 15:13:41 Maria Luiza da Silva Neme MIBA 1478 

10/12/2020 15:14:34 lucas emanuel alves ferreira MIBA 3035 

10/12/2020 15:17:28 Raquel Marimon da Cunha MIBA 931 

10/12/2020 15:26:08 Beatriz resende rios da mata MIBA 1474 

10/12/2020 15:34:28 Natalia Bauer Simão MIBA 3083 
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10/12/2020 15:35:46 Sandra Regina Odeli MIBA 1209 

10/12/2020 15:48:35 Lorena Josino Silva Braga MIBA 3178 

10/12/2020 16:02:32 Raquel Fernandes Barbosa Pereira MIBA 2007 

10/12/2020 16:17:54 Bettina Brodbeck Herrlein MIBA 3015 

10/12/2020 16:18:11 José Antônio Lumertz MIBA 448 

10/12/2020 16:18:17 LARISSA A MONTEIRO MIBA 3128 

 
  

Glace iniciou a reunião dando boas vindas a todos e fez uma síntese dos temas pautados, 

contextualizando com o momento atual e a evolução da regulamentação atinente. Seguiu com o 

desenvolvimento dos assuntos. 

- Comitê Contábil da ANS 

A MIBA Italoema que participou da reunião relata as propostas de alterações nas normas contábeis 

e no plano de contas, que estão em discussão (propostas pela ANS) e tem previsão de ser 

implementadas em 2022. 

  • detalhamento das receitas em que há administradoras atuam como estipulantes; 

• registro da PPCNG referente ao aporte em contratos coletivos; 

• registro da receita em pós como recuperação de eventos; 

• registro da taxa de administração ou diferença positiva de tabela como contraprestação; 

• detalhamento dos eventos ocorridos em prestadores de rede contratada de forma indireta 

(corresponsabilidade cedida), como débito e crédito, não gerando resultado de evento para a 

Operadora que repassa o risco, mas possibilitando a mensuração do valor da corresponsabilidade 

cedida pelos balancetes; 

• PPA para administradoras; 

• Inclusões de informações no PPA DIOPS (segregação da PESL: eventos SUS, outros 

prestadores carteira própria e corresponsabilidade assumida; se a Operadora tem NTAP para cada 

provisão técnica; sobre modelo próprio de capital; e novo espaço para constatações do auditor) 

 Foi informado pela ANS que em 2021 o comitê retomará os encontros para fechamento da 

proposta, que ainda passará por consulta pública até ser efetivamente implementada. 
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- GT de Provisões: PIC e TAP: 

Tatiana fez um importante relato sobre os objetivos e reuniões que este grupo vem desenvolvendo, 

especialmente em relação ao CPA da PIC que está indo para a minuta final a ser posta em audiência 

(análise) do grupo de saúde por 30 dias. Reiterou que deseja ter uma finalização até dezembro, 

visto a prorrogação da vigência da norma para jan/2021. Tatiana ratificou que o TRA já permite ao 

atuário fazer ajustes no cálculo das respectivas provisões – que tenham NTA aprovada junto à ANS, 

e que embora seja realizada uma análise sobre o nível de aderência dos dados, a validação e 

consistência são de responsabilidade do gestor, conforme declaração complementar e a 

recomendação de ser validada por Auditor Independente.  

Denis Nunes fez alguns comentários, destacando a evolução dos trabalhos e reiterando quanto às 

variações atinentes a uma NTA Modelo, dada a baixa bibliografia existente e aos diversos modelos 

possíveis, como prospectivos, retrospectivos, mistos e etc, bem como a RN 393 já indica os 

elementos básicos a serem observados. 

Denize comentou sobre adoção de modelo mais simples junto à ANS e Andrea Cardoso lembrou 

que não há necessidade de “aprovação” da NTA, atualmente vigora a sistemática de comunicar 

com um mês de antecedência. 

O TAP será objeto de tratamento em separado, visto suas peculiaridade/particularidades atuais. 

Por fim, Tatiana agradeceu aos participantes do GT pelo empenho e dedicação 

- IRPI 2021: 

Raquel Marimon comentou sobre o índice de 8,14% divulgado pela ANS para o reajuste de 

maio/2020 a abril/2021 e sua aplicação, frente à suspensão da cobrança (financeira) ocorrida neste 

ano nos meses de setembro a dezembro e o eventual acúmulo no período de maio a dez/2021.  

Foram apontadas algumas estimativas e expectativas.  

Nazareno fez alguns importantes apontamentos e análises, chegando a uma estimativa de 5%. 

- Amicus Curiae: de Coparticipação e de Reembolso  

Raquel fez uma síntese sobre o caso, que teve o recebimento tardio do pedido de participação em 

ago/20, mas que não chegou até a Diretoria de Saúde até a semana passada. Assim, de forma 

extrema, foi atendido na sexta passada – 04/dez, elaborado pela diretora de saúde com a 

participação dos colegas Andrea Cardoso e Tatiana Gouveia. 

O outro processo que refere-se à figura de reembolso de atendimento em Mogi das Cruzes/SP, em 

plano que oferece o atendimento na cidade de São Paulo/SP. Para este caso foi constituído um  

grupo específico e que está analisando os quesitos perquiridos na decisão. São membros desse GT: 
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Bruno P. Cunha, Glace Carvas, João Longo, Luiz Moura, José A. Lumertz, Tamsin Bonifácio, Tatiana 

Gouvêa. 

Raquel lembrou que estes casos de Amicus Curiae são voluntários e, portanto, de participação não 

obrigatória. Mas essa participação consolida o IBA e na defesa da “Boa Técnica Atuarial”. A 

produção de provas a partir da análise por parte de atuário independente em processos judiciais 

tem sido apreciada pelo setor como de alto valor.  

 

- COVID-19: 

Glace abriu o assunto, solicitando que fossem feitos comentários sucintos sobre a evolução em 

cada região, comentando os aspectos atinentes ao Rio. 

Andrea Cardoso comentou que embora esteja sediada no Rio, tem clientes em diversas regiões do 

Brasil. 

Denis e Lumertz comentaram os aspectos relativos ao RS, destacando que há caracterização de 

propagação em grupo familiar, diferente da figura anterior que era mais voltada aos grupos e 

empregados (especialmente em frigoríficos). Foi destacado também as questões relativas às 

sequelas da COVID-19, que são de curto, médio ou longo prazo e algumas de extensão ainda 

desconhecida. 

De forma geral, ficou evidenciada a forte retomada dos casos, constituindo-se praticamente numa 

segunda onda.  

 

- Cadastramento e Reestruturação dos GTs: 

Raquel informou que foi realizado o recadastramento dos componentes deste comitê, 

constituindo-se num grupo de 118 membros (participantes), atualmente. Ainda há alguns casos de 

ajustes. Qualquer correção de dados cadastrais pode ser contactado diretamente o IBA ou o 

coordenador desse CT. 

Todos os GTs também passará pela atualização cadastral, baseada no que foi preenchido no 

formulário de recadastramento. Aqueles grupos que já cumpriram sua finalidade, deixarão de 

existir. Para melhor controle, sempre que necessário, serão criados novos grupos de trabalho. 

- Assuntos Gerais: 
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Vencida a pauta prevista, Raquel informou que no próximo dia 16/dez serão premiados os 

trabalhos vencedores do Prêmio Ricardo Frishtack e que farão parte da Revista do IBA a ser 

divulgada. Todos estão convidados a participar do evento. 

Nada mais havendo a tratar a  reunião foi encerrada às 16:30 horas pela diretora Raquel, 

agradecendo à todos pela disponibilidade e contribuições na reunião. 

 
Att. 
 

Raquel Marimon 
Diretora de Saúde 

Glace Carvas 
Coordenadora de Saúde 

J. A. Lumertz 
Coordenador de Saúde Substituto 

   

 


