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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião do dia: 12/09/2019. 
Local: Sede IBA – RJ e pontos adicionais em Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Belo 
Horizonte, Caxias do Sul além de outras conexões pontuais, todas por meio virtual. 
 
Participantes MIBA: 
Aldo Finckbener Dal Medico - 2871 
Aline Souza 2237 
Bruno Ferreira – 2929 
Denis Peixoto – 1342 
Felipe Caruso - 2598 
Fernanda Oliveira 2894 
Gisele Correa Bitana - 3001 
Graciela - 1519 
José Antonio Lumertz – 448 
Lucas Emanuel – 3035 
Luis Felipe Moura – MIBA 2448 

Luiz Fernando Vendramini – 1307 
Marcelo Ferreira Londero - 2447 
Maria Luiza Neme - 1478 
Marlon Costa Almeida Filho - 2780 
Oclair Custodio – 1985 
Pedro Pereira – 850 
Rafael Dal Comuni 2749 
Raquel Marimon - MIBA 931,  
Sandra Odeli - 1209 
Tatiana Xavier – 2135 
 

Participantes Institucionais: 
Daniela da Silva Ribeiro – ANAB 
Ricardo Ramos – ASAP 

 

 

Assuntos Previstos e Desenvolvidos: 

• GT – Provisões – PEONA (Tatiana Nogueira); 

• GT – Fator Moderador (J. A. Lumertz); 

• CPAO de LGPD publicado (Raquel Marimon); 

• Amicus Curi publicado (Glace Carvas e Raquel Marimon); 

• Reajuste de Planos Individuais – parecer IBA (Natália); 

• Autogestão e RN 430 com órgãos públicos - Terceirização de Rede para entidades fechadas 

(Magali Zeller). 
 

Raquel Marimon dá as boas vindas a todos e convida a Tatiana para abordagem da primeira pauta 

 

GT – Provisões – PEONA  

Feita a observação sobre virada do exercício teve características diferentes. Minuta já apresentada e 

aberta consulta dentro dos CT Saúde para contribuições. Analisadas as contribuições e inseridas e as 

incorporações apresentadas na reunião. Nessa oportunidade foram destacados os critérios técnicos 

definidos como mínimos necessários, assim como os parâmetros e referências.  

 

Realizados durante a reunião inclusão sobre PEONA teórico ou sinistralidade esperada, mais alguns 

ajustes redacionais.   

 

Documento aprovado para ser submetido ao CPA.  
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GT – Fator Moderador (J. A. Lumertz) 

Proposta apresentada para realização de um levantamento inicial que busque identificar o perfil de 

planos, os modelos de fator moderador atualmente comercializados pelas OPS. Sugestão de dados a 

serem levantados adicionados a ata da reunião, em anexo.  

 

 

CPAO de LGPD publicado (Raquel Marimon) 

Informado ao grupo sobre documento em consulta pública por prazo de 60 dias (até dia 14/10), 

sendo possível acessar o documento no site do IBA: http://www.atuarios.org.br/cpa---consulta-publica. 
As contribuições podem ser feita no próprio documento e encaminhadas ao e-mail iba@atuarios.org.br. 

 

 

Amicus Curi publicado (Raquel Marimon) 

Informado ao grupo sobre participação do IBA na figura de Amicus Curiae em processo judicial que 

questiona, entre outros itens, sobre a importância do rol de procedimentos para a precificação dos 

planos, assim como se o rol de procedimentos editado pela ANS é exemplificativo. Manifestação 

realizada em 21/08/2019 estará disponível no próximo mês via site do IBA em nova área de consulta 

a documentos produzidos, no link: http://www.atuarios.org.br/pareceres-e-analises 

 

 

 

Reajuste de Planos Individuais – parecer IBA (Natália) 

Lumertz apresentou em nome de Natalia, pois teve que se ausentar brevemente do encontro. Foi 

apresentado o trabalho de análise dos critérios de reajuste estabelecidos pela RN 431 da ANS, assim 

como realizados cálculos com base de dados de mercado com o propósito inicial de estimar o 

reajuste dos planos individuais sob tais preceitos. No decorrer do trabalho foi publicado pela ANS o 

índice de reajuste dos planos individuais, tendo o projeto se convertido em um parecere analítico 

sobre este indicador e seus critérios de apuração. O documento foi publicado no site do IBA e está 

disponível para download no endereço: 
http://atuarios.org.br/uploads/documentos/Parecer%20GT%20Reajuste%20Individual.pdf.  

 

 

Autogestão e RN 430 com órgãos públicos - Terceirização de Rede para entidades 
fechadas (Magali Zeller). 

 

Tema será pautado em próxima reunião, em razão de ausência do membro MIBA que propôs a pauta. 

 

 

Relação do atuário com auditor  
 

http://www.atuarios.org.br/cpa---consulta-publica
http://www.atuarios.org.br/pareceres-e-analises
http://atuarios.org.br/uploads/documentos/Parecer%20GT%20Reajuste%20Individual.pdf
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Reportados casos em que o auditor questionou a variação entre PEONA real e ESTIMADA. Colega 

questiona sobre qual o posicionamento do IBA sobre o assunto?  

 

Esclarecido que o exercício da profissão de atuário é regulamentado e portanto qualquer invasão de 

atuação profissional por parte dos auditores contábeis é caracterizado como exercício ilegal de 

profissão, passível de denúncia. Assim, aconselha-se que o profissional que enfrente tal situação seja 

firme em defender sua responsabilidade perante os órgãos reguladores e legislação que regula a 

profissão. A responsabilidade atuarial é pela solvência da empresa, isto está regulamentado. Pode até 

vir uma auditoria atuarial que discorde, ainda assim, cabe distinção do papel do atuário responsável e 

atuário auditor.  

 

Essa situação não é totalmente nova, no passado houve confronto entre Conselho Federal de 

contabilidade e mercado segurador, contudo a SUSEP foi bastante determinante nesse processo.  

 

 
Outros Temas 

 

Ricardo Ramos comenta que a SBIS – Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, em parceria 

com ASAP estão promovendo a discussão do trânsito de dados pessoais sob a ótica da saúde 

suplementar, pois as informações circulam as OPS e depois para as corretoras, terceirizados, 

quarteirizados, muitas vezes sem criptografia ou anonimização. O IBA se coloca a disposição, na 

pessoa de sua diretora ou outros membros por ela a serem indicados, para contribuir nesse debate. 
 
 
 
 
J. A. Lumertz      Raquel Marimon 
Coordenador Suplente Comitê Saúde/IBA  Diretora Saúde 
 


