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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião do dia: 14/05/2020. 
 
Local: https://meet.jit.si/atuarios_saude 

Em função da pandemia foi prevista a participação/conexão individual, 

contribuindo para as medidas de isolamento social. 

 
Participantes - MIBA: 
 
Raquel Marimon – 931 Glace Carvas – 1.640 J. A. Lumertz - 448 
Tatiana Gouvêa - 2.135 Alidis da ASAP Eliane Pardin – 2.299 
Denis Nunes – 1342 Andrea Cardoso – 999 Felipe Caruso - 2.598 
Sandra Odeli  - 1.209 Gustavo Melo - 3.140 Bruno Alves - 1.632 
Adriana Barbosa - 1.336 Fábio Teixeira – 451 Beatriz Resende – 1.474 
Wellington Valadares – 2.417 Maria Luiza Neme – 1.478 Rafael  Comuni – 2749 
Claudia Campestrini – 887 Bruno Ferreira – 2.929 João Longo - 2.648 
Vivian Canoas – 1281 Italoema Sanglar – 2051 Vivian Araujo - 2.394,  
Francieli Pereira – 2.860 Magali Zeller – 687 Fábio Teixeira – 1.451  
Gustavo Melo - 3.140 Vitor de Francisco - 3.192.  
 
 
Temas Previstos na Pauta: 

• Desafio Covid  

• Quais análises, métodos e formatos estão sendo aplicados pelos atuários 

• Como o IBA, através de sua comunidade, tem contribuído 

• Outras formas de contribuição, Vitor apresentará uma proposta 
 

• Reajuste de planos de saúde: (coletivo, pool de risco e planos individuais):  

• Fabio (coordenador do GT Reajuste) apresentará as ideias norteadoras do projeto de 
construção de princípios atuariais 

• Debate: no cenário atual, quais medidas sob o ponto técnico atuarial o IBA entende que são 
cabíveis 

• Cenário para reajuste 2020 – formação de grupo de interessados para realizar estudo e 
manifestação IBA 

• Capital Baseado em Risco – etapa atual do processo regulatório, manifestação IBA em janeiro, 
próxima manifestação – GT Solvência 

• Ofícios expedidos pela diretoria de Saúde em 2020: 

• 13/01 – Comunicação Inadimplência 

• 20/01 – Capital Baseado em Risco de Crédito 

• 04/05 – NTRP e Revisão Técnica; 

https://meet.jit.si/atuarios_saude
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• 20/01 – Amicus Curiae - medicamento 

• Composição oficial do Comitê (membros titulares, suplementes e ouvintes). 

• Assuntos gerais. 
 

 Após aguardar por 5 minutos para a conexão de maior número de participantes, Glace iniciou a 

reunião dando boas vindas à todos, destacou algumas funcionalidades da nova ferramenta e 

reforçou que para a participação na reunião é necessário estar com a câmera ligada durante toda a 

reunião e ter microfone em bom funcionamento para a utilização quando necessitar. 

Foram repassados os temas que serão tratados na reunião e questionada a existência de alguma 

sugestão a ser adicionada. 

Com o início das atividades, Raquel informou que a reunião está sendo gravada para teste da 

funcionalidade da ferramenta e para auxiliar no desenvolvimento da ata. 

 
Temas Desenvolvidos na Reunião: 

 
Tema: Desafio Covid  

Este tema iniciou com a apresentação do Vitor sobre os números de casos Covid-19 no Brasil, que 

baseado em números divulgados pelo ministério da Saúde, com início em 26 de fevereiro de 2020.  

Evidenciou os diferentes comportamentos de cada região, demonstrando as curvas de contágio 

desde 26 de fevereiro e nos últimos 15 dias para cada Estado ligado à região. 

No capitulo modelagem, destacou que o modelo foi de notificação acumulada, utilizando regressão 

linear e exponencial e utilizando três semanas para estimar entre uma e no máximo duas semanas. 

Destacou que a escolha pela regressão linear foi por ser mais assertivas quando estimamos o futuro 

e visto que o comportamento do contágio apresenta uma curva exponencial, utilizou 

transformação matemática para ter o resultado do crescimento exponencial. 

Ele reforçou a preocupação na utilização do modelo para estimativas com prazos superiores a 15 

dias.  

Apresentando o resultado do modelo, compartilhou que estima que o Brasil terá 242 mil casos 

identificados até 16 de maio e 409.981 até 23 de maio. 

Ao final da apresentação, Raquel agradeceu ao Vitor pelo compartilhamento do trabalho e contou 

da proposta do Vitor ao IBA para avaliar a viabilidade do IBA utilizar e publicar o modelo em seu 

site. 
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Raquel Iniciou os debates, pedindo à todos a avaliação sobre o material apresentado e também a 

resposta para algumas perguntas: 

• Como a pandemia está influenciando a atividade do atuário? 

• Que tipo de demandas o atuário tem recebido para avaliação? 

• O que tem observado de comportamento nas carteiras de sua atividade? 

Todos compartilharam bastante suas experiências, envolvendo temas como: 

• Projeção de sinistralidade, considerando os custos da Pandemia e a redução 

temporária de atendimentos eletivos; 

• Ocupação de leitos em suas regiões; 

• Situação de prestadores da sua região; 

• Existência de adiantamento de prestadores e quais as condições; 

• Influência nas provisões técnicas; 

• Inadimplência; 

• Tempo médio de internação de acordo com a complexidade; 

• Possibilidade de criação de nova provisão que o atuário entenda necessária em 

função dos efeitos da Pandemia; 

• Dentre outros. 

Ao final dos debates, o grupo concluiu que ainda não havia embasamento para decidir sobre uma 

publicação e foi acordada a criação do GT-Covid, coordenado pelo Vitor. Já em sua criação além do 

Vitor, o GT contou com a participação de mais cinco membros. 

 

Tema: Composição oficial do Comitê (membros titulares, suplementes e ouvintes). 

Visando melhor adequação às normas e maior transparência das atividades, Glace expôs uma 

proposta para as condições administrativas do Comitê Técnico. 

Iniciou com um breve resumo da norma que define as condições do Comitê Técnico, abaixo 

detalhado: 
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1 - Resumo das condições do Regulamento Geral para Funcionamento das Comissões 

Objetivos: 

•  Elaborar estudos e dar pareceres sobre assuntos que lhes forem remetidos pela Diretoria 

do IBA e 

• Apresentar sugestões, em forma de proposições, para o encaminhamento de assuntos 

relacionados com os objetivos do IBA. 

Os Comitês são compostos, mediante nomeação, pela Diretoria considerando os critérios mínimos: 

• MIBA’s, em gozo dos seus direitos estatutários; 

• Mínimo de 3 (três) anos de experiência na área de atuação do Comitê e 

• Mínimo 3 (três) anos de inscrição no IBA. 

A renovação se dará por indicação do coordenador do Comitê: 

• As frequências de cada MIBA nas reuniões; 

• Contribuição individual e 

• Será excluído do Comitê, mediante proposta do Coordenador, o membro do Comitê, que 

deixar de comparecer ou que deixar de providenciar ser representado pelo respectivo MIBA 

por ele indicado, a 2 (duas) reuniões consecutivas, num período de 6 (seis) meses, sem 

apresentar justificativa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data da realização 

da reunião, sujeita a aceitação dessa justificativa à decisão do Comitê 

Membros: 

• 1 Coordenador (designado pelo Diretor); 

• 1 secretário (designado pelo Comitê); 

• No mínimo, 3 (três) e no máximo 12 (doze) membros (além do Diretor); 

• Cada membro indicará um MIBA, para representa-lo em seus impedimentos, desde que 

atendidos os requisitos mínimos; 

Informações Gerais: 

• A Diretoria poderá constituir Comissões Regionais, Subcomissões e Grupos de Trabalhos; 

• É facultada a participação, sem direito a voto, de representantes de outras Instituições, 

convidados pelo Comitê, quando o assunto tiver relação direta com a atuação das mesmas; 

• O Comitê poderá nomear um relator, para cada assunto em estudo, com a incumbência de 

examinar e ordenar a matéria, exarando parecer a ser apreciado pelos demais membros; 

• Salvo por expressa anuência da Diretoria do IBA, nenhum membro dos Comitês, 

Subcomissões ou Grupos de Trabalho poderá se manifestar em nome do Instituto para 

quaisquer fins que não sejam os de interesse comum do IBA e da classe Atuarial. 
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Em seguida apresentou as propostas para os trabalhos do Comitê Técnico, incluindo os grupos de 

trabalho e as reuniões/eventos. 

2 – Formação do Comitê Técnico Atual 

Critérios: 

• Além dos definidos na norma, nomeamos os participantes com base na frequência nas 

reuniões realizadas em 2019. 

A Diretoria e os 10 mais frequentes estão destacados no quadro abaixo: 

Tipo de participação MIBA Nome 

Diretoria 931 Raquel Marimon  

Diretoria 308 Heitor Rigueira  

Membro/Coordenação 1640 Glace Carvas  

Membro/Coordenação Substituto 448 José Lumertz  

Membro 2135 Tatiana Gouvea  

Membro 1209  Sandra Odeli  

Membro 1474  Beatriz Resende 

Membro 687 Magali Zeller  

Membro 999 Andrea Cardoso  

Membro 1337  Katia Silva  

Membro 1342 Denis Peixoto 

Membro 2598 Felipe Caruso  

• Confirmaremos com o administrativo do IBA os critérios ligados ao registro no Instituto; 

• A reavaliação dos membros será realizada pelo coordenador no final de cada semestre, com 

base nos critérios elencados anteriormente; 

• Após a confirmação dos titulares relacionaremos os suplentes, também pelo critério de 

frequência e 

• Caso ocorra empate em relação à frequência, utilizaremos a participação em GT para 

desempate. 

 

3 – Grupos de trabalho 

Critérios: 

• Os grupos de trabalhos serão criados pela Diretoria; 

• Ter pelo menos um membro do Comitê Técnico; 

• Não terão restrição para número máximo de participantes; 

• Deverá ser composto por membro ativo no instituto; 

• Todos os trabalhos técnicos terão o padrão de assinatura contendo: 

▪ A diretoria de Saúde; 

▪ A coordenação e 
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▪ Relação de membros do GT que participaram do desenvolvimento do 

documento. Esta relação será informada pelo coordenador do GT. 

4 – Participação em eventos como representante da Comitê Técnico será priorizada de seguinte 

forma: 

1. Diretoria; 

2. Coordenação da Comitê (titular ou substituto); 

3. Coordenador do GT tema do evento; 

4. Membros do GT tema do evento; 

5. Membros titulares do Comitê; 

6. Membros substitutos do Comitê e  

7. Demais Membros do Comitê 

 

As condições foram aprovadas por unanimidade e foram alinhados que futuramente os critérios 

serão revistos para valorizar mais os atuários que contribuem com desenvolvimentos de CPA, 

estudos, publicações e outros. 

 

Em função do tempo de reunião, alinhamos que os demais temas seriam compartilhados de 

maneira mais resumida, e que poderiam ser marcadas reuniões extraordinárias para melhor 

detalhamento. 

 

Tema: GT - Reajuste de Planos Coletivo 

Fábio, coordenador do GT, compartilhou a retomada do trabalho informando que o documento 

apresenta 60% desenvolvido. 

A Raquel reforçou a importância do trabalho e convidou ao grupo se mais algum atuário gostaria de 

se juntar ao GT para contribuir no desenvolvimento. 

Alguns atuários demonstraram interesse e solicitaram o compartilhamento da versão atual do 

documento. 

Fábio informou que compartilhará ao final da reunião. 

 

Tema: Correspondências IBA 

Raquel informou sobre os documentos emitidos pelo CT no ano de 2020 (até 13/maio): 
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• 13/01 – Comunicação Inadimplência 

• 20/01 – Capital Baseado em Risco de Crédito 

• 04/05 – NTRP e Revisão Técnica; 

• 20/01 – Amicus Curiae - medicamento 
 

 

Tema: Capital Baseado em Risco – etapa atual do processo regulatório, manifestação IBA em 

janeiro, próxima manifestação – GT Solvência 

Raquel e Tatiana relembraram as etapas do grupo de solvência formado pela ANS e informaram 

que será realizada reunião do GT – Solvência IBA no próximo dia 20/maio para avaliação e 

preparação das contribuições para a Consulta Pública 77 do Risco de Crédito. 

 

 
Tema: Outros assuntos gerais 

• Foi reforçada a existência e solicitada a participação de todos na consulta pública sobre 
certificação; 

• Solicitada a criação de curso via Web por parte do IBA; 

• Foi questionado sobre a utilização de Lives de atuários para a certificação. A Raquel informou 
que a dificuldade de definição e aplicação de critérios para a pontuação deste; 

• A reunião foi muito produtiva, mas bem longa e ficou acordado que para temas mais longos 
serão agendadas reuniões extraordinárias e 

• A avaliação do grupo foi que a nova ferramenta de reunião atendeu às necessidades atuais do 
CT. 
 
 
A reunião foi encerrada agradecendo à todos pela disponibilidade e contribuições à reunião. 
 
 
Att. 
 
Glace Carvas                                    J. A. Lumertz 
Coord, Com. Saúde/IBA                 Suplente 
 
 
 
 
 


