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Comitê Técnico Saúde / IBA   

Ata de Reunião do dia: 11/07/2019. 
Local: Sede IBA – RJ, mais 8 locais remotos 
 
Participantes - MIBA – na Sede do IBA ou por vídeo: 
Raquel Marimon - MIBA 931, Glace Carvas - MIBA 1640, José Antônio Lumertz – 0448, Andrea 
Cardoso – 999, Andrea Paixão – 616, Tatiana xavier – 2135, Camila Boregio – 3149, Aldo 
Médico – 2871, Karin Szurkalo – 1496, Luís Filipe Moura – 2448, Sandra Odeli – 1209, Rafael 
Dal Comuni – 2749, Luiz F Vendramini – 1307, Adelita Adams – 1340, Marcelo Londero – 2447, 
Beatriz Resende – 1474, Lindira M. Santana – 2316, Jessica Caeiro – 3218, Natalia Bauer – 
3083, Vivian Canoas – 1481, Mariana Carvalho – 2431, , Cristiane Martins 1377, Stefani 
Martins 2923, Magali Zeller 687. 
 
Assuntos Previstos e Desenvolvidos: 

 
• GT Fator Moderador – Apresentação do trabalho desenvolvido; 
• GT Provisão – Apresentação da minuta do CPA; 
• GT Reajuste – Apresentação do trabalho desenvolvido; 
• LGPD – Compartilhamento sobre a minuta do CPA; 
• IRPI; 
• Reajuste PF para 2019; 
• Outros temas incluídos ao longo da reunião: 

• Consulta de reajuste de contrato individual feita ao IBA por uma pessoa física 
• CP 71 – propõe alteração da RN 277 
• Certificação do IBA de acordo com ramo de atividade do MIBA 
• Cursos IBA 

 
A Coordenadora Glace Carvas abriu os trabalhos, dando as boas vinda a todos e relembrando a todos que 
para participar da reunião por vídeo é obrigatório o vídeo e microfone estarem funcionando. 
 
GT Provisão – Apresentação da minuta do CPA 

Tatiana explicou que o GT de Provisões está segmentado em três tipos: PEONA, Demais Provisões (PIC, 
PEONA SUS etc)  e TAP.  O subgrupo CPA PEONA está em plena atividade, com minuta finalizada e os demais 
terão o foco logo após a conclusão do primeiro. 
 
Tatiana apresentou a minuta de CPA de PEONA já finalizada pelo subgrupo da PEONA e já com contribuições 
de todo o GT Provisões. Ficou acordado que o documento será disponibilizado por meio da ferramenta 
google docs para todos participantes do CT Saúde e ficará aberto por duas semanas, até o dia 26/07, para 
contribuições e sugestões. Ao acessar o documento será importante utilizar a opção “sugestões” para que as 
alterações propostas fiquem em destaque e sejam apreciadas oportunamente.  
 

GT Fator Moderador – Apresentação do trabalho desenvolvido 
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Lumertz apresentou o andamento dos trabalhos no GT que está responsável pelo tema fator moderador. 
Discutido no grupo o perfil de possível manifestação do Instituto e apresentado o formato do processo para 
que ocorra uma publicação do IBA sobre princípios atuariais. Proposto o compartilhamento de estudos 
desenvolvidos pela comunidade atuarial, o que poderá ser feito diretamente pelo e-mail 
ct_saude@googlegroups.com. Solicitado que tais compartilhamentos ocorram até o final do mês de julho 
para que todos possam ter acesso aos estudos desenvolvidos.  
 
O Layout de banco de dados foi enviado à ANS e a ANS externou que será preciso considerável volume de 
dados. Neste contexto de volume de dados, Raquel interagiu junto as grandes Operadoras (exemplificou: 
Bradesco, Sul América, Amil, GNDI e Hapvida) para entender quais as dificuldades no levantamento dos 
dados e a disponibilidade de cada uma em compartilhar seus dados. 
 
Com foco de responder ao menos parte das perguntas da ANS, foi falado em reduzir o layout a 1/3 dos 
campos. 
 
Lumertz comentou sobre sua preocupação que o mercado precisa ter alternativas de preço e, por isso, a 
necessidade do IBA apoiar a ANS para ter uma boa alternativa a RN 433. 
 
Vendramini sugeriu IBA fazer estudos e compartilhar com a agência, mas teríamos que ter dados 
disponibilizados pelas empresas dos membros do CT Saude para os resultados não serem regionalizados. 
 
Diante das dificuldades compartilhadas em relação as informações do mercado, Glace sugeriu e ficou 
acordado entre todos os seguinte passos: 

• Lumertz compartilhará até o dia 12/07 o documento enviado À ANS com a relação de informações; 
• Até o final de julho os atuários deverão informar se suas empresas poderão compartilhar as 

informações, que informações poderão ser compartilhadas e o prazo; 
• No dia 27/08 às 14:00 será realizada uma reunião do GT Fator Moderador, aberta a participação dos 

demais membros do CT-Saúde, com objetivo de definir o conjunto mínimo de dados (campos que 
são viáveis para a maioria das operadoras).  

 
GT Reajuste – Apresentação do trabalho desenvolvido; 

Glace apresentou resumo sobre o desenvolvimento dos estudos sobre CPA de Reajuste, que havia sido 
focado inicialmente na conceituação e glossário. 
 
O Glossário não será mais publicado, visto que já existe o da ANS e não compões o foco principal do GT de 
reajuste. O CPA será efetivamente de Reajuste, contemplando alguma definição adicional que seja 
necessária para seu entendimento.  
 

LGPD – Compartilhamento sobre a minuta do CPA 

Raquel esclareceu que um GT LGPD está ativo no CT Geral do IBA (CT que contempla assuntos comuns a 
todos os ramos de atividade dos atuários) e este GT já produziu a minuta da CPA LGPD. Esta minuta será 
submetida a todos os membros do CT Geral e na sequencia disponibilizada em Consulta Pública a toda a 
comunidade atuarial. 
 

mailto:ct_saude@googlegroups.com
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IRPI  - Reajuste PF para 2019 

Foi citado que o cálculo foi concluído pela ANS e está em esfera de Ministério de Saúde.  
 
Foi compartilhado via whatsapp o documento desenvolvido pelo atuário Nazareno sobre o tema 
contemplando estudo sobre o reajuste para as carteiras de planos individuais, com base nos princípios 
definidos na RN específica. Composto nesse encontro GT para estudo do documento com vistas a interagir 
com Nazareno e produzir revisão sobre o documento para possível publicação de opinião sobre o tema. 
Natalia irá coordenar esse GT, que será composto também por Lumertz, Denis, Marcelo, Sandra, Felipe 
Caruso e Beatriz. Que terá primeira reunião dia 16/07.  
 
 
Consulta de reajuste de contrato individual feita ao IBA por uma pessoa física 

O IBA recebeu esta consulta e foi comentado durante o tema Reajuste que o IBA poderia passar a ser 
referência para este tipo de questão, mas foram pontuadas também preocupação de exposição excessiva do 
IBA e conflitos com relação à ANS. 
 
 
COSAUDE 

Lumertz compartilhou suas percepções sobre o tema Parto. 
 
Raquel informou que o IBA tem uma cadeira nesta Comissão e pediu que, sempre que possível, outros 
membros do CT Saude representem o IBA nas reuniões, pq nem sempre ela como coordenadora e Glace e 
Lumertz como coordenadores da CT Saude podem estar presentes. 
 
Compartilhado material da reunião do dia 1º/julho/19. Raquel preparará minuta para posicionamento do 
IBA.    

 

CP 71 – propõe alteração da RN 277 

Adelita trouxe ao conhecimento do grupo sobre as alterações que foram propostas pela CP 71, que gera uma 
demanda maior sob o aspecto da avaliação atuarial. A proposta de normativa, que estabelece 12 meses de 
implantação, não prevê prazo transitória para sua implantação, o que poderá trazer impacto significativo 
para as operadoras que estiverem com data de renovação de acreditação mais próxima. Nessa proposta 
também passa exigir a TAP como critério.   
 
Criar GT para estudar as avaliações atuariais e papel do atuário sobre CP71: Lindira,  Karin e Adelita 
 
 

CERTIFICAÇÃO IBA 
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Um dos participantes da reunião externou dúvida sobre o processo de certificação do IBA e Andrea fez 
resumo do que se trata e quais os pré-requisitos e processo de solicitação ao IBA. 
 
Em suma, a certificação é dedicada aos MIBAs que podem se tornar especialistas para fins de desempenho 
profissional como peritos ou especialista. Existe uma pontuação específica para essa finalidade de acordo 
com participação em Congressos, cursos, eventos. A comissão de certificação do IBA avalia emite 
certificação para cada área de expertise. Foi colocada a provocação para que seja avaliado se a certificação 
em saúde faria sentido e para quais práticas profissionais.  
 
 
CURSOS IBA 

Questionado se o IBA teria interesse em produzir cursos voltados para o mercado, Raquel se compromete a 
questionar a diretoria sobre essa possibilidade. 
 
Temas para cursos sugeridos: 

• Governança, Compliance, Gerenciamento de Risco e Auditoria Interna; 
• Analise preditiva de sinistro em saúde longo prazo (ou predição sobre outros temas)  
• Software para mercado atuarial – SQL, R, outros 
• TAP – Teste de Adequação de Passivos  
• Avaliação Atuarial para acreditação (após publicada CP71)   
• Precificação – CPA 10  Glace 
• PEONA (após publica de CPA sobre o tema) 
• Reeditar Cursos IBA já ministrados de temas de saúde 

 
 
Ao final do trabalho, Raquel tirou foto de todo o grupo que participou da reunião para publicações no site e 
redes sociais do instituto, uso que nenhum dos presentes se opôs. 
 
Próxima reunião: 12/setembro, de 14:00 às 18:00 
 
Att. 
 
Glace Carvas                                    J. A. Lumertz 
Coord, Com. Saúde/IBA                 Suplente 
 


