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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião do dia: 15/01/2018. 
Local: Sede IBA - RJ 
 
Participantes: 
Raquel Marimon (931), Heitor Rigueira (308) e Érica Hugenin (2189) 
 

Assuntos Previstos e Desenvolvidos: 

O objetivo do encontro foi definir qual o conjunto de dados necessários para responder aos seguintes 

questionamentos apontados pela ANS, em reunião ocorrida em novembro/18: 

 Quanto o plano com fator moderador é mais barato que o sem  fator moderador (considerando as 
devidas segmentações das características dos produtos)? 

 Que tipos de fator moderador  são praticados pelo mercado (itens, valor, percentual, limite)? Quais 
os mais frequentes? 

 Quais os efeitos técnicos do limite de exposição financeira? 
 Qual o efeito do fator moderador na frequência de utilização? 
 Qual o efeito do fator moderador na sinistralidade? 
 O que pode ser considerado como fator de restrição severa? 
 E outras que acharam pertinentes. 

  

Definido o conjunto de dados do arquivo anexo como um primeiro esboço de dados necessários. Pendente 

especificações detalhadas sobre o preenchimento destes dados. Período necessário: 12 meses, apenas de 

produtos regulamentados 

  

Descritivo de Produtos: 

Produto Expostos Tipo OPS

Tipo de 

Contratação

Porta de 

entrada

OPS Rede 

Própria

Perfil de 

Produto

Abrangência 

Geográfica

Valor de 

Contrapresta

ção

Coparticipaç

ão Tipo Valor (%, R$) Tipo Valor (%, R$) Tipo Valor (%, R$) Tipo Valor (%, R$) Tipo Valor (%, R$) Tipo Valor (%, R$) Tipo Valor (%, R$)

Autogestão Sim Sim TOP sim Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Seguradora Não Não Básico não % % % % % % %

Intermediário % com teto % com teto % com teto % com teto % com teto % com teto % com teto

Coparticipaçõa InternaçãoCo-participação Consulta Coparticipaçõa Exames 1 Coparticipaçõa Exames 2 Coparticipaçõa Terapias 1 Coparticipaçõa Terapias 2Coparticipaçõa Outros Ambulatoriais

  

Dados de Sinistros 
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OPS Produto Tipo Evento Quantidade Evento

Valor de 

eventos Recuperação de Copart

Consultas

E1

E2

T1

T2

AA

I

OO  

**As opções de tipo evento, significam que para cada produto deverá ser preenchido uma linha para cada 

item de despesa 

 

Dados de Beneficiários que atingiram limite de exposição financeiro 

OPS Produto 0,5 x contraprestação anual 1x contraprestação anual 1,5x contraprestação anual 2x contraprestação anual

 

 
 
Agradecendo a todos pela presença a reunião foi encerrada e confirmada a próxima para o dia 31 de janeiro. 
 
 
Att. 
 
Raquel Marimon 
Diretora Saúde IBA             
 


