NOTA TÉCNICA ATUARIAL
VARIAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA

Operadora:

ADVANCE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

CNPJ/MF: 02.041.808/0001‐42
Classificação:

Reg. na ANS: 33.565‐7

MEDICINA DE GRUPO

Código do
Plano SCPA

Nome do plano

Tipo de Contratação:

8

ADITIVO

Individual ou Familiar

9

MASTER

Individual ou Familiar

1. OBJETIVO
A presente Nota Técnica Atuarial tem por objetivo estabelecer as bases técnicas atuariais e a
metodologia atuarial para apuração da variação de faixa etária conforme as faixas definidas pela
RN/ANS nº 63.

2. METODOLOGIA UTILIZADA
2.1. CRITÉRIO TÉCNICO, PARÂMETROS E VARIÁVEIS UTILIZADOS
Para apuração da composição da base de cálculo do ajuste requerido no valor das
contraprestações pecuniárias dos contratos celebrados até 1º de janeiro de 1999, foram
utilizados os seguintes dados:


Base de dados do SCPA, enviada a ANS;

 Relatório dos “planos antigos” com a posição quantitativa da carteira atualizada
pelas faixa-etárias definidas pela RN/ANS nº 63 (10 faixas);

2.2. CÁLCULOS PARA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE AJUSTE
Os percentuais de ajustes foram apurados com base no histórico da carteira dos planos
regulamentados, considerando que a carteira da Operadora tem cerca de 83% dos beneficiários
na faixa de 59 anos ou mais, o número total de beneficiários é de 2.557 (abr/21) e se trata de
uma carteira em processo run‐off (sem novas vendas).
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Apurações segregadas ocasionam distorções e variações devido a própria oscilação do risco
assistencial e devido ao número reduzido ou inexistente de beneficiários em algumas faixas
etárias.

3. TABELA DE VARIAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA
Na manutenção do Contrato, sempre que houver alteração na idade do Beneficiário que
signifique deslocamento para outra faixa etária, o valor da respectiva Mensalidade passará a
ser aquele correspondente à nova faixa etária, observando o reajuste seguinte:

Faixa Etária

Variação por Faixa Etária

00 – 18 anos

x.x.x

19 ‐ 23 anos

35,0%

24 ‐ 28 anos

0,0%

29 ‐ 33 anos

14,8%

34 ‐ 38 anos

29,0%

39 ‐ 43 anos

10,0%

44 ‐ 48 anos

11,4%

49 ‐ 53 anos

32,7%

54 ‐ 58 anos

24,6%

59 anos e mais

48,0%
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