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São Paulo, 22 de dezembro de 2020. 

 

 

UNIMED UBERLÂNDIA 

Cálculo mensal da Provisão para PEONA (PCM 86.385) 

Cálculo da PEONA – dez/2020 

 

  

1. Objetivo 

 

Este relatório tem como objetivo apresentar a estimativa do valor da provisão para eventos 

ocorridos e não avisados (PEONA) que deve ser provisionado para fazer frente ao 

pagamento dos eventos que já tenham ocorridos e que ainda não tenham sido registrados 

contabilmente pela operadora, conforme estabelecido pela ANS na Resolução Normativa nº. 

393/15 e atualizações posteriores da Resolução Normativa nº. 442/18. 

 

 

2. Base de Dados 

 

Para estimar o valor da PEONA consideraram-se os balancetes referentes aos meses de 

dez/2019 a nov/2020, disponibilizados pela operadora. 

 

3. Cálculo da PEONA 

 

A operadora possui nota técnica aprovada pela ANS cuja provisão é calculada com base na 

seguinte metodologia: 

 

ii MTAPEONA =  

 

Em que: 

iMTA
= Média Mensal dos valores avisados dos últimos 12 meses no instante 𝑖 − 1. 


 
= Fator calculado por metodologia atuarial, aplicado sobre iMTA

. 
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Os valores dos eventos indenizáveis na modalidade pré-estabelecido, considerados no 

cálculo da PEONA para os meses de referência são: 

 

Competência Eventos Indenizáveis 

dez-19 21.584.001,64 

jan-20 24.458.443,30 

fev-20 21.870.289,69 

mar-20 25.732.686,50 

abr-20 20.369.872,40 

mai-20 17.400.165,67 

jun-20 18.400.003,77 

jul-20 23.362.732,24 

ago-20 21.863.986,18 

set-20 24.144.992,93 

out-20 25.093.200,28 

nov-20 25.430.446,09 

Média 22.475.901,72 

 

Ressaltamos que as contas referentes a eventos e contraprestações de corresponsabilidade 

cedida consideradas para este cálculo estão apresentadas no anexo. 

 

Apresentamos, a seguir a PEONA estimada para o mês em referência: 

 

Memória de cálculo PEONA (NTAP) Dez/2020 

Média de Eventos Indenizáveis Líquidos em Preço Pré-Estabelecido 
(últimos 12 meses) 

R$ 22.475.901,72 

Fator PEONA 0,5767 

PEONA calculada R$ 12.961.852,52 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Túlio Machado 

Gestão Atuarial/MIBA 2.540 
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Anexo 

 

Eventos Indenizáveis 

Conta Contábil 

411111 

411211 

411311 

411411 

411511 

411711 

411911 

 

 

Eventos de corresponsabilidade cedida 

Conta Contábil 

311711x13 

311711x14 

311711x15 

311711x23 

311711x24 

311711x25 

311711x33 

311711x34 

311711x35 

311711x43 

311711x44 

311711x45 

311711x53 

311711x54 

311711x55 

311711x63 

311711x64 

311711x65 
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