
 

O PAMA E O FUTURO PRÓXIMO 

 

A sentença judicial, da Ação movida pela FENAPAS em 2001, com trânsito 

em julgado, além de assegurar aos assistidos a garantia das prestações de 

assistência à saúde e o nível e abrangência dessas prestações, aditou algo 

sobre a forma de financiamento dessas prestações do PAMA. Antes da 

sentença o modelo de financiamento do PAMA era por contribuições 

correntes das patrocinadoras, por tempo indeterminado, niveladas por meio 

dos rendimentos das aplicações do fundo garantidor do plano. Com a 

sentença judicial, o regime financeiro de gestão do PAMA passou a ser o 

de capitalização plena, pelo princípio da equivalência atuarial, com o valor 

atual atuarial de todas as prestações futuras de assistência à saúde 

equivalente ao valor presente dos recursos financeiros acumulados no fundo 

garantidor do plano, com a ajuda das sobras de superávits do PBS-A. 

Trata-se de inovação no meio atuarial brasileiro de planos e seguros de 

saúde, que operam com esquema de seguros não vida, sem a constituição 

de provisões devidas ao envelhecimento dos segurados, ou seja, ao 

agravamento do risco. O esquema ditado pela sentença determina a criação 

de reservas para a cobertura dos serviços de assistência à saúde para 

quando o risco se ache agravado. 

Isso exige que seja determinado o valor atual atuarial (a cada data de 

avaliação) do montante que a SISTEL deve ter no fundo garantidor do 

PAMA, necessário e suficiente para financiar todas as prestações futuras de 

assistência à saúde prometidas pelo plano. Trata-se de um débito latente, 

cuja cobertura deve ser garantida por patrimônio, de tal forma que permita a 

cobertura da passividade futura garantida. Tudo agora gira no entorno desse 

montante. 

Isso obriga a uma estimativa atuarial do valor atual de uma serie de gastos 

anuais futuros do plano com as prestações de assistência à saúde, que 

podemos designá-lo por A. A esse valor devem corresponder o valor dos 

ativos financeiros acumulados no fundo garantidor do PAMA, que 



designamos por FG (note-se que não abatemos do valor de A: eventuais 

contribuições, coparticipações ou compartilhamentos de custos pelos 

assistidos, pois são ilegítimos pelos regulamentos legalmente válidos). 

É o valor de A, na realidade, uma estimativa de uma somatória de valores 

futuros e aleatórios. Pelos ensinamentos da teoria das probabilidades e 

estatística matemática sabemos que o valor real futuro necessário à 

cobertura dos gastos de assistência à saúde tem uma probabilidade de 50% 

de situar-se acima do valor calculado para A. Daí a necessidade de 

constituir-se também reserva de contingência. 

 

 

1.01 – De início, deve-se levantar o nível e abrangência das prestações 

prometidas contratualmente no plano, conforme expressas no Regulamento 

legitimo do PAMA. 

No Brasil, um plano de prestações de assistência à saúde, incluído num 

plano de previdência complementar, foi concebido numa época em que 

previdência tinha significado amplo, incluindo tanto prestações pecuniárias 

(aposentadorias e pensões) como prestações de assistência à saúde 

(prestações em natura). Época em que a função previdenciária era a de 

garantir ao individuo na aposentadoria a manutenção de padrão de vida 

adequado àquele que ele e seus dependentes usufruíam antes dele deixar 

sua atividade laboral (um esquema conhecido como de substituição). 

Da mesma forma, na previdência complementar a assistência à saúde então 

criada, incluída no plano previdenciário, tinha como função garantir 

prestações de assistência à saúde de padrão e abrangência equivalente ao 

que o assistido usufruía antes de aposentar-se, junto à sua ex-empregadora. 

Ou seja, trata-se também de um esquema de substituição. 

É de interesse rever alguns pontos do Decreto Regulamentar 81.240/78: 

“Art. 7º, § 1º - Independentemente de autorização específica, as entidades fechadas poderão incumbir-
se da prestação da prestação de serviços assistenciais desde as operações sejam custeadas pelas 

respectivas patrocinadoras e contabilizadas em separado.” (grifamos) 

“Art. 10 – Os serviços assistenciais, especialmente os de assistência médica, prestados na forma do 
§ 1º do artigo 7º, integram a participação da empresa no custeio da entidade, considerada como 



participação a diferença entre o custo dos serviços e o reembolso das empresas resultantes de 
convênio com a entidade competente do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – 

SINPAS.” (grifamos). 

Vemos que a norma fala em “serviços assistenciais”, ou seja, apenas são 

prestados quando necessários. Nada a ver com Plano Assistencial, cujas 

prestações são gratuitas, conhecidos como planos de assistência social. 

Vemos também que a norma considera a possibilidade da entidade 

previdenciária prestar serviços de assistência à saúde quando os mesmos 

forem integralmente custeados pelas respectivas patrocinadoras, ou seja, 

integralmente financiados pelas patrocinadoras, que merecem por isso 

incentivos fiscais. O modelo da norma corresponde ao modelo americano, 

onde a empresa patrocinadora financia integralmente o plano de saúde pós-

emprego de seus empregados. De fato não é a empresa quem financia as 

prestações futuras da assistência à saúde dos aposentados, ela apenas 

serve de interposta pessoa na transferência de recursos dos empregados 

ativos para a entidade previdenciária, como bem mostram conceituados 

economistas, entre eles von Mises; a promessa da empresa de custear as 

prestações futuras é compensada, economicamente, na realidade, pela 

redução da remuneração em espécie dos empregados durante a vida ativa, 

o que significa que essas prestações foram pré-pagas pelos assistidos. Esse 

fato mostra bem o que estava por trás do disposto no § 1º do Art. 7º do 

Decreto Regulamentar, deixando de exigir a aprovação específica para 

planos custeados integralmente pelas patrocinadoras. 

1.01 O PAMA, dentro da linha conceitual acima exposta, promete 

contratualmente ao assistido prestações de assistência médico-hospitalar 

equivalente àquelas que ele usufruía junto a sua ex-empregadora no 

momento da aposentação, tratando-se, portanto, de um plano qualificado. 

Característica essa que deve ser necessariamente restaurada. 

Ora, ao longo dos últimos quinze anos foram reduzidos substancialmente a 

abrangência e o nível das prestações do PAMA. Isso significa que os custos 

atuais dos serviços prestados pelo plano não correspondem aos custos das 

prestações às quais os assistidos têm direito adquirido. 



Como esse custo é fundamental para o cálculo do montante de recursos 

que a SISTEL deverá ter no fundo garantidor do PAMA, logo são levantadas 

questões a analisar pela Diretoria Executiva da SISTEL: O montante de R$ 

3,04 bilhões agora estimados, não se apresenta com certeza prática como o 

valor estimado necessário para o cumprimento da sentença judicial. 

 

Para o pleno cumprimento da sentença judicial a Diretoria Executiva deverá 

fazer um levantamento do padrão das prestações de assistência à saúde 

(nível, abrangência e rede de prestadores), por patrocinadora ex-

empregadora antes da privatização, ou melhor, conforme acontecia em 

dezembro de 1997. Com isso, determinar os custos correspondentes a cada 

área geográfica, ou seja, por Estado da Federação. Esses custos deverão 

ser trazidos para a data de hoje (data da avaliação), atualizados pela 

inflação monetária, inflação dos custos médico-hospitalares e inclusão de 

procedimentos obrigatórios determinados por normas legais. 

O objetivo é a determinação do valor médio das despesas médico-

hospitalares esperadas no ano para um assistido de idade x+t no momento 

da avaliação, considerado como um valor determinístico que designamos por 

Kx+t. Será necessário determinar-se para os anos futuros a sequência de 

custos médios esperados correspondentes a cada assistido, iniciando-se com 

a idade no momento da avaliação, ou seja, a sequência: 

Kx , Kx+1 , Kx+2, ....., Kx+(ω-1) ; onde ωωωω é a idade limite na tábua de 

mortalidade, aderente à massa de assistidos; formamos a sequência 

variando t desde t=0 até t=ω-1. 

1.02 Excursus 

Os custos médios anuais esperados (Kx+t) são peças fundamentais no 

cálculo do monte necessário para o fundo garantidor do PAMA. As 

estimativas de Kx+t , ou seja, dos valores esperados dos custos futuros, são 

feitas a partir de levantamentos estatísticos apropriados dos custos médios 

por indivíduo e idade realizados no passado, envolvendo no mínimo três 

anos antes do ano da realização da determinação dos valores médios 

realizados. Observe que, ao falarmos de valores realizados no passado 



falamos em médias de valores (pois custos e frequência de eventos são 

bem determinados); quando falamos de custos futuros, falamos em valores 

médios esperados, pois não são determinísticos. 

Um plano de assistência à saúde pode incluir diversos tipos de prestações 

(como também níveis de prestações e abrangência), por exemplo, somente 

prestações hospitalares ou somente prestações ambulatoriais etc. Cada 

conjunto de tipos de prestações incluído na garantia de assistência à saúde 

representa um plano, ou, na linguagem dos seguros privados, um tipo de 

tarifa ou uma tarifa. 

Consideremos uma tábua de mortalidade aderente à massa de assistidos de 

um determinado plano, com uma idade limite de sobreviventes ωωωω. Portanto, é 

de se esperar que um indivíduo hoje com x anos de idade viva ainda t 

anos, sendo t∈{0, 1, ..., ω-1}. 

Dentro de um plano (ou tarifa) temos prestações com perfis diferentes de 

aumentos de custos com o aumento de idade do assistido (por exemplo, o 

perfil dos aumentos de custos por idade de prestações hospitalares é 

diferente do perfil para custos ambulatoriais). Para um determinado tipo de 

prestação teremos, por assistido, um custo anual total conforme a idade do 

assistido por ano calendário, ou seja, os custos dos períodos futuros de sua 

vida: 

   (x, x+1), (x+1, x+2),..., (ω-1, ω), com custos totais em cada período: 

 C(x, x+1), C(x+1, x+2),..., C(ω-1, ω). 

Esses custos futuros não temos como sabê-los, apenas podemos recorrer às 

técnicas da estatística matemática e estimar os valores esperados, ou seja, 

as esperanças matemáticas desses custos, com: 

              K(x, t)= E(C(x+t, x+t+1)) 

Ou seja, o custo esperado das prestações para o indivíduo hoje com x anos 

de idade para quando ele tiver com x+t anos de idade, no tempo t. 

Observemos que nos cálculos temos de trabalhar com a grandeza K(x, t) e 

não com a grandeza C(x+t, x+t+1), pois, em se tratando de grandeza futura em 



processo não determinístico podemos apenas trabalhar com as esperanças 

matemáticas, estimadas a partir de levantamentos estatísticos de valores 

realizados no passado. 

Os custos esperados K(x, t) aumentam com a idade do assistido, ou seja, 

com o tempo t. Ao conjunto de custos esperados K(x, 0), K(x,1),..., K(x, ω-x) 

denomina-se de sequência de custos esperados, que descreve os custos 

financeiros que a seguradora espera gastar ao longo do tempo com o 

segurado que tem hoje x anos de idade. 

Esses levantamentos de valores esperados a partir de levantamentos 

estatísticos de valores realizados no passado envolvem alguns problemas 

que precisam ser contornados. Um deles é o fato de que cada grupo etário 

envolvido no cálculo de médias não tenha um número suficiente de 

integrantes de forma a dar significância estatística à determinação dos 

valores esperados. Tratando-se de um plano composto principalmente por 

pessoas idosas, quanto mais elevadas as idades em consideração menor é 

a quantidade de integrantes do grupo etário. 

Confrontado com esse tipo de problema, o matemático alemão Friedrich 

Rusam desenvolveu em 1938 um método para calcular de forma satisfatória 

os valores esperados.  

Rusam, observou que a curva mostrando o perfil dos custos esperados Kx+t 

, ou seja, em função da idade do segurado, apresentava-se razoavelmente 

estável por vários anos, pouco se alterando ao longo de uns dez anos; 

além disso, a forma da curva não dependia da massa segurada, ou seja, 

não variava de uma seguradora para outra. Então ele teve a ideia de cindir 

multiplicativamente os termos da sequência de custos esperados e, ao 

mesmo tempo, obter uma sequência normatizada de custos para facilitar e 

dar mais precisão aos cálculos dos valores esperados. 

Para a normatização, determina-se qual o grupo etário dentro da massa 

segurada com a maior quantidade de indivíduos, de forma que o 

levantamento da média dos custos por individuo dessa idade possa dar 

significado estatístico ao cálculo do valor esperado desejado. Essa idade é 

denominada de x0, e o custo esperado por individuo dessa idade é 



designado por Kx0, ou, para um momento t, por Kx0+t, que por facilidade de 

escrita passaremos a indicar por K(x0, t). Esse custo base esperado para a 

idade x0 é designado por G= Kx0 . O quociente 

 k(x, t):= 
�(�,�)

�(�)
 

é denominado de perfil de custo esperado, que descreve, como grandeza 

relativa, a intensidade dos custos esperados, em função das idades. 

Dessa forma, os custos esperados nos anos futuros para um indivíduo hoje 

com x anos de idade são comparados com os custos esperados para o 

próximo ano de idade do individuo de idade x0; o perfil de custos esperados 

representa o desenvolvimento esperado no futuro dos custos futuros de 

assistência à saúde do assistido de idade x. 

O perfil k(x, t) é diferente para cada tipo de prestação, como ambulatorial 

ou hospitalar, como também por sexo do assistido, exigindo determinações 

específicas. Por outro lado, apresenta-se como estável por vários anos e 

invariável entre prestadoras de assistência à saúde ou massas seguradas, 

até mesmo entre países diferentes Com isso, uma vez obtidos os perfis por 

tipo de prestação, toda problemática do cálculo de valores futuros esperados 

fica reduzida à determinação do G por tipo de prestação e sexo, pois os 

custos futuros esperados podem ser representados de forma multiplicativa: 

      K(x, t)=G*k(x, t) 

O valor de G, ao contrário do que acontece com o perfil k(x, t), depende da 

massa específica de segurados e seguradora, da região onde são prestados 

os serviços de assistência à saúde, de profissão dos segurados etc. e do 

ano calendário em que é feita sua determinação, portanto deve ser 

designado por G(t). Portanto, a seguradora deve determinar G(t) referente a 

sua massa de segurados, por tipo de prestação e ano de avaliação atuarial. 

Como o perfil k(x, t) é estável por alguns anos, basta acompanhá-lo de vez 

em quando. Atualmente o perfil agregado (formado por perfis por tipo de 

prestações) apresenta uma maior inclinação após os 60 anos de idade, 

tomando a forma de uma curva parabólica. Para se contornar o problema de 

falta de massa de assistidos suficientes para a determinação estatística do 



perfil em idades mais avançadas, basta determinar os custos para algumas 

idades acima da idade base x0 para se determinar alguns pontos a serem 

utilizados numa curva de interpolação por um polinômio de segundo grau, 

obtendo-se assim uma boa aproximação dos custos normatizados esperados 

e extrapolados para as idades mais avançadas. 

Com k(x, t) e G(t) tem-se os K(x, t) que, juntamente com a quantidade de 

assistidos por idade, tábua de mortalidade de assistidos e juros técnicos, 

permitem a determinação do valor desejado de A, por meio da agregação 

dos valores médios esperados por indivíduo de idade x, para todos os 

valores de x até ω-1: 

  Ax = G(t) ∑ 	
ω��
�� x * kx+t * v

t. 

Onde tpx é a probabilidade de um assistido de x anos de idade sobreviver a 

idade x+t, conforme a tábua de mortalidade adotada para a massa de 

assistidos. Onde vx é o fator de desconto financeiro para os juros técnicos, 

i, adotado: 

  v=
�

(���)
     

Nosso desvio pelas sendas atuariais mostra bem uma parte dos 

conhecimentos que se espera de um Diretor (a) Executivo, gestor fiduciário 

de um plano de assistência à saúde com regime financeiro de gestão por 

capitalização plena, conforme estabelecido pela sentença judicial. 

1.03 – O Regulamento do PAMA, conforme o plano foi constituído, estipula 

que os assistidos têm direito a um nível e abrangência de prestações de 

assistência à saúde conforme tinham, por ocasião da aposentação, junto às 

patrocinadoras onde trabalhavam. 

Ora, como os assistidos são originários de diversas empresas 

patrocinadoras, pelo menos uma por Estado brasileiro, na realidade o PAMA 

é um plano qualificado com vários sub-planos qualificados. Não é por outra 

razão que o regulamento do PAMA estipula que a operação deve ser da 

SISTEL em conjunto com cada patrocinadora (observemos que antes da 

privatização do Sistema TELEBRÁS cada patrocinadora operava apenas em 

um estado do Brasil) , mediante convênio.  



Fato esse ressaltado no Convênio Nº 024/92, assinado em 24/07/1992 entre 

SISTEL e TELESP, onde consta na “CLÁUSULA SEXTA: - Da vigência”: 

 
“O presente convênio terá vigência por prazo indeterminado, não podendo a 
PATROCINADORA rescindi-lo unilateralmente, considerando a sua 
imprescindibilidade para a operacionalização de PAMA.” (grifamos). 
 

1.04 – todos os assistidos pelo PBS-A (PBS) têm o direito adquirido de 

usufruir do PAMA conforme foi constituído. Isso significa que no cálculo do 

valor atual da obrigação A devem ser considerados todos os assistidos do 

PBS-A e dos demais PBS’s. 

O cálculo do valor da obrigação atual do PAMA deve incluir os assistidos do 

PAMA, do PCE, dos desligados (indevidamente) por inadimplência, do PAMA 

e do PCE. Os assistidos do PBS-A (PBS) que não optaram pelo PAMA 

também deveriam ser incluídos nos cálculos, pois, se assim desejarem, 

poderão optar pelo plano a qualquer época, sem que deles nada possa ser 

exigido. O que se pode fazer é estimar a probabilidade que um desses 

assistidos venha a se decidir pelo plano e incluir no cálculo apenas uma 

parcela dos mesmos, conforme essa probabilidade. 

No caso do PCE existem dois motivos para a inclusão dos seus 

participantes no cálculo: a) os assistidos do PAMA migraram para o PCE 

não para obter coberturas suplementares às coberturas dos serviços 

prestados pelo PAMA, mas por não mais poder arcar com os custos do 

PAMA, cobrados ilegitimamente; b) O PCE tem de ser aquilo que seu nome 

diz ser, apenas responsável por coberturas especiais, não constantes das 

prestações básicas prometidas pelo PAMA; com isso, os atuais integrantes 

do PCE terão as prestações básicas de assistência à saúde coberta pelo 

PAMA, sem que tenham por isso que pagar. As coberturas de eventos raros 

e de custos elevados, os ditos eventos catastróficos, ficarão por conta do 

PCE, como deveria ter sido. 

 

Hoje no PCE os assistidos arcam com parte dos custos de prestações 

básicas que, na realidade, deveriam ser cobertas pelo PAMA; a outra parte, 



indevidamente, é coberta pelo fundo garantidor do PAMA, sem previsão 

regulamentar para tal. 

Sendo o PAMA devidamente posto nos trilhos, assumindo os custos totais 

da assistência básica à saúde dos assistidos do PBS-A (PBS), o “PAMA-

PCE” passará a ser de fato PCE, prestando apenas as coberturas especiais 

e custeadas pelos assistidos nele inscritos. 

Com a liberação do PCE de financiar parte dos custos de prestações 

básicas de assistência à saúde, os seus custos devem ficar reduzidos, o 

que gera a oportunidade de dar-se ao plano um tratamento atuarial de fato, 

com contribuições niveladas vitaliciamente por um esquema de capitalização 

parcial, com formação de um fundo garantidor próprio para suprir os 

recursos necessários para fazer frente ao alteamento de custos, por causa 

do aumento progressivo das idades dos assistidos. 

 

1.05 – Como vemos, ainda há muito trabalho sério pela frente a ser feito, 

tanto para acertos jurídicos como para acertos econômicos, contábeis e 

atuariais. 

Fevereiro de 2016 

NEI; ASTEL-ESP. 

 


