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Comitê Técnico Saúde / IBA   

 

Ata de Reunião Ordinária do dia 13/07/2021. 

 

Local: Virtual www.whereby.com/ct_saude 
 

Participantes – MIBA/CIBA:  

Adelita Adams - MIBA 1340 João Paulo Ribeiro Longo - MIBA 2648 

Adriana Barbosa Sousa Silva - MIBA 1336 Kátia Bezerra da Silva - MIBA 1337 

Aline Cassia da Silva Souza - MIBA 2237 LARISSA DE ALCÂNTARA MONTEIRO - MIBA 3128 

Amanda Elisa Dias Soares - MIBA 2992 Ligiana Ferreira de Oliveira - MIBA 2765 

Andrea Alves de Andrade - MIBA 1066 Lorena Josino Silva Braga - MIBA 3178 

Andréa Cardoso - MIBA 999 Luana Pereira de Souza - MIBA 3282 

AT Service Consultoria Atuarial - CIBA 80 Luanvir Luna da Silva - MIBA 3481 

Bettina Brodbeck Herrlein - MIBA 3015 lucas Emanuel Alves Ferreira - MIBA 3035 

Bruno dos Santos R. Ferreira - MIBA 2929 Luís Filipe Moura - MIBA 2448 

Cecilia Avila de Paschoa Figueiredo - MIBA 2163 Luiz F Vendramini - MIBA 1307 

Daniela Bello Santos - MIBA 2878 Magali Rodrigues Zeller - MIBA 687 

Denis Peixoto Nunes - MIBA 1342 Marcos Vinicius Santos de Carvalho - MIBA 3026 

Érica Huguenin Farias - MIBA 2189 Máris Caroline Gosmann - MIBA 1714 

Fábio da Silva Teixeira - MIBA 1451 Mateus Salles Rocha - MIBA 3360 

Fábio Santana Moreira - MIBA 2172 Rafael F Dal Comuni - MIBA 2749 

Francine Leite - MIBA 3504 Rafael Sobral Melo - MIBA 1572 

Glace Carvas - MIBA 1640 Raquel Fernandes Barbosa Pereira - MIBA 2007 

Gustavo Rodrigues Melo - MIBA 3140 Sandra Regina Odeli - MIBA 1209 

Inelva Fatima Lodi - MIBA 728 Tatiana Xavier Gouvêa - MIBA 2135 

Italoema Destro Sanglard Laurentys - MIBA 2051 Ygor Viana Silva Nascimento - MIBA 3303 

Jéssica Caeiro de Souza Costa - MIBA 3218 
 

Abertura da reunião:  

Lumertz iniciou a reunião dando boas-vindas a todos, permitindo a palavra à Glace e à Italoema.  
Glace destacou o canal que temos para compartilhamento de informações e construção conjunta, o 
grupo de Whatsapp – CT Saúde, reforçando que todos os membros possuem acesso a publicar 
neste canal, lembrando que #oIBAsomosnós. Essa troca faz com que o nosso CT seja cada vez mais 
atuante. 
Logo em seguida iniciamos o desenvolvimento dos assuntos. 
 

Temas tratados na reunião:  

• Tema 1:  ATA da última reunião. Aprovada. 
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• Tema 2:  Consulta Pública 87 (informativo): Lumertz informou que o prazo de sugestões para a CP 

87 se encerrou ontem. Disse que desde a RDC 39, a classificação do tipo de rede é a mesma. Agora a 

classificação será em função do porte, área de atuação da Operadora e sua representatividade de 

mercado. Disse que ainda não está muito claro o que irá decorrer dessa definição. 

Tatiana Gouvêa mencionou que realizou um estudo interno e se dispôs a compartilhar a 

apresentação com o grupo do CT Saúde. Disse que. Alertou que não conseguiu chegar nos mesmos 

números da ANS, pois algumas análises específicas não são públicas, como por exemplo, operadoras 

que possuem participação em outras operadoras e são agrupadas ou excluídas no estudo da 

Agência. Entende que o objetivo da ANS é trazer critérios mais claros ao mercado e destacar as 

operadoras com maior relevância. 

Lumertz corroborou que estamos saindo de uma resolução focada em enquadramento do capital 

para uma resolução focada em monitoramento. 

Sandra lembrou que a CP não revoga a RDC 39. Traz uma nova classificação, além dos critérios da 

RDC 39. Ficou com dúvida da relação dessa classificação com o Capital Base, teríamos 2 resoluções 

para fins de classificação de Operadoras. 

Saulo diz que a impressão que teve foi que a norma vem para oficializar uma conduta da ANS que 

observa em seu dia a dia, levando em consideração a representatividade da Operadora no mercado 

e na sua região, quando avalia riscos na continuidade da operação.  

• Tema 2:  RN 469 – Transtorno de espectro de autista (informativo): Lumertz introduziu o tema, 

informando que a ANS expandiu o entendimento de algumas decisões judiciais que retira os limites 

da quantidade de sessões de terapias. 

Glace compartilhou esses atendimentos vinham crescendo muito por meio judicial e que algumas 

operadoras avaliavam o credenciamento de prestadores para o atendimento específico e melhor 

administração dos custos, pois o valor fora da tabela negociada com os prestadores, geralmente se 

apresenta bem mais elevado. 

Saulo sugeriu internalizar o serviço para reduzir o custo, visto o preço médio cobrado pelos 

prestadores.  

• Tema 3: RN 470 – mudança no critério de atualização do ROL: Lumertz introduziu o tema, 

lembrando que o Rol era atualizado a cada 2 anos e a partir de outubro/21, sua atualização poderá 

ser semestral. Destacou que a existência de um projeto de lei que propõem a inclusão automática de 

medicamentos oncológicos, uma vez que o produto é aprovado pela ANVISA. 

Glace compartilhou sua preocupação, pois os contratos só podem ser reajustados anualmente e 

percebe um descasamento com a atualização semestral do rol. Acha interessante que o grupo se 

manifestasse sobre a situação.  
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Vendramini concordou e complementou que há uma quebra da estrutura do seguro, onde não há 

uma importância segurada e o preço calculado deve cobrir eventos e medicamentos que ainda nem 

existem no momento de sua formação. 

Italoema entende que o posicionamento da ANS se relaciona a uma resposta da ANS para o 

judiciário, onde a velocidade das atualizações siga um rito. 

Deliberação: O grupo entendeu ser necessário encaminhar um posicionamento para a ANS sobre o 

tema, mostrando o descasamento entre a revisão das mensalidades e a revisão do Rol. O grupo 

será formado e avaliará a possibilidade de revisão semestral, mas que o início de vigência da 

alteração seja anual.  

• CP 89 – Monitoramento Assistencial (Informativo): Lumertz falou sobre a consulta pública que abriu 

há poucos dias e que seria interessante acompanharmos o processo. A agência ainda não publicou 

as notas sobre o tema. 

• Novo Presidente da ANS: Proposta do grupo para encaminhar um documento agradecendo o apoio 

e participação do Dr. Rogério e reintegrando nosso compromisso e com a sociedade e dando os 

parabéns ao Dr. Paulo Ribeiro. 

• GT´s vigentes: Glace propôs uma mudança na estrutura dos GT´s, onde o grupo terá um 

determinado estudo e objetivo. Após ser concluído o grupo será fechado e quando for necessário 

um novo desenvolvimento será restabelecido, a pauta será trazida ao CT, dando mais oportunidades 

para novos participantes. O grupo aprovou a mudança e entendeu que será positiva para o CT. 

• IRPI: Lumertz iniciou o assunto fazendo uma correlação ao IGPM, que possui uma metodologia de 

cálculo clara e não se aplica aos contratos de plano de saúde por suas definições. A metodologia do 

IRPI atual reflete uma variação de custo passado influenciado por uma situação excepcional e não 

reflete uma estimativa futura de composição de preço. Falou sobre a sua preocupação do degrau 

formado com a alta variação do índice anterior para o próximo. A expectativa é que o próximo 

reajuste seja muito alto, gerando uma grande incerteza para os consumidores. O tema gerou grande 

debate entre os presentes e foi constituído GT para avaliação do reajuste publicado pela ANS e 

desenvolvimento de ofício a ser enviado a ANS com as considerações técnico-atuarial e reforço à 

colaboração para construção conjunta. 

Deliberações: Agendada uma reunião amanhã, 14/07/21, às 18 horas, para início das atividades do 

Grupo de trabalho. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16:10 horas. 

Próxima reunião será no dia 10 de agosto de 2021. 

Att. 
Fábio Moreira 
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Secretário da Reunião 

 
Raquel Marimon 

Glace Carvas 
Diretoria de Saúde 

 

J. A. Lumertz 
Italoema Sanglard 

Coordenação CT Saúde 

 


