
 

 
 
 
 

SAÚDE SIM LTDA – SAÚDE SIM 
 

Brasília – DF 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 

(Em reais) 
 
 
 
NOTA 1:   CONTEXTO OPERACIONAL 
 
 

A Saúde Sim Ltda, doravante denominada de “Saúde Sim” ou “Operadora”, é uma 
Sociedade Empresária Limitada, com fins lucrativos, operadora de Plano de Saúde na 
modalidade de medicina de grupo, registrada em 30/12/2012 na Junta Comercial do Distrito 
Federal sob o NIRE 5320191417-8,  com sede na Avenida das Araucárias, Lotes 
1835,1905,1955, sala 301, Águas Claras Shopping, tem como objeto social a Operação de 
Planos Privados de Assistência à Saúde, por meio da garantia de cobertura de custos de 
assistência médica, hospitalar, ambulatorial e odontológica.  
 

Em 31/07/2009, a ANS, autorizou o funcionamento da operadora registrada junto à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob o número 32011-1. Todas as suas ações 
de operacionalização são pautadas de acordo com o previsto na Lei nº 9.656/98 e Resoluções 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos regulamentos dos planos de saúde 
que opera e nas decisões de sua administração. 

 
Atualmente, a Saúde Sim opera com 78 produtos divididos entre regime ambulatorial, 

hospitalar com obstetrícia e odontológico, com área de atuação em todo o Distrito Federal e 
entorno, oferece aos seus 53.476 participantes mais de 686 pontos de atendimento de sua rede 
assistencial contratada e 04 clínicas próprias que realizam o acolhimento e o acompanhamento 
seletivo dos beneficiários. Os participantes dos planos estão distribuídos por faixa etária e sexo 
conforme demonstrado a seguir: 

 
                          Figura 1 - Total de Participantes Saúde Sim por faixa etária e sexo  

 
 

Faixa Etária Masculino Feminino Total
0 a 18 anos 1.494 1.496 2.990

19 a 23 anos 1.107 1.216 2.323
24 a 28 anos 2.374 2.466 4.840
29 a 33 anos 3.233 3.003 6.236
34 a 38 anos 4.424 3.550 7.974
39 a 43 anos 4.635 3.773 8.408
44 a 48 anos 3.891 3.414 7.305
49 a 53 anos 3.144 2.999 6.143
54 a 58 anos 1.913 1.917 3.830

59 e mais 1.620 1.807 3.427

Total 27.835 25.641 53.476



 

 
 

 
                           Figura 2 - Total Participantes Assistência Médica por faixa etária e sexo 

 
 
 

              Figura 3 - Total Participantes Assist. Odontológica por faixa etária e sexo 

 
 
 
NOTA 2:   DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
  

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com o 
Plano de Contas Padrão estabelecido pela Agência de Saúde Suplementar – ANS , por meio 
da RN ANS nº 435/2018, alterações posteriores e demais resoluções que regem o setor, pelos 
princípios contábeis e de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – 
Ibracon, Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.  
 

Com a instituição da Lei nº 11.638/2007, que alterou, revogou e introduziu novos 
conceitos à Lei nº 6.404/76, estendeu a sua aplicação às demais sociedades, em especial 
quanto à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. 
 

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada pelo método direto, de acordo 
com modelo padrão estabelecido pela ANS. Em obediência a legislação vigente que estabelece 
que a entidade que apresentar a Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC pelo método direto 
deve demonstrar através de conciliação pelo método indireto o lucro líquido demonstrado na 
DFC.  Assim, a conciliação pelo método indireto está demonstrada na Nota Explicativa nº 8. 
 
 
 
 

Faixa Etária Masculino Feminino Total
0 a 18 anos 1.349 1.353 2.702

19 a 23 anos 1.015 1.100 2.115
24 a 28 anos 2.219 2.317 4.536
29 a 33 anos 3.081 2.848 5.929
34 a 38 anos 4.253 3.395 7.648
39 a 43 anos 4.506 3.627 8.133
44 a 48 anos 3.795 3.314 7.109
49 a 53 anos 3.080 2.924 6.004
54 a 58 anos 1.877 1.885 3.762

59 e mais 1.597 1.770 3.367

Total 26.772 24.533 51.305

Faixa Etária Masculino Feminino Total
0 a 18 anos 145 143 288

19 a 23 anos 92 116 208
24 a 28 anos 155 149 304
29 a 33 anos 152 155 307
34 a 38 anos 171 155 326
39 a 43 anos 129 146 275
44 a 48 anos 96 100 196
49 a 53 anos 64 75 139
54 a 58 anos 36 32 68

59 e mais 23 37 60

Total 1.063 1.108 2.171



 

 
 
 
NOTA 3:  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 
a) Ativo Circulante 
 

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.  
 

b) Ativo Não Circulante – Intangível 
 

Ativos decorrentes de desenvolvimento de produto a ser comercializado. É avaliado ao 
custo deduzido da respectiva amortização, calculada pelo método linear, que leva em 
consideração a vida útil econômica estimada dos bens. 
 

c) Passivos Circulante e Não Circulante 
 

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.  
 
d) Apuração do Resultado 
 

O resultado é apurado pelo Princípio de Competência, onde: 
 

 As receitas relativas às contraprestações efetivas de operações com planos 
médico hospitalares são reconhecidas no efetivo período de cobertura do risco. 

 
 As despesas relativas aos eventos indenizáveis são reconhecidas por ocasião 

da apresentação das guias de serviços médico-hospitalares pelos prestadores 
de serviço de saúde.  
 

 Demais receitas e despesas são reconhecidas quando da prestação de serviços 
e/ou de seu faturamento. 

 
 As provisões são constituídas de forma a refletir as obrigações futuras, avisadas 

e não avisadas, decorrentes da operação de planos de assistência à saúde. 
 
e) Estimativas Contábeis 
 

Os números apresentados nas Demonstrações Contábeis são baseados em 
pressupostos e estimativas da administração, com relação às expectativas futuras de 
recebimentos e pagamentos das transações e eventos econômicos ocorridos até o 
presente período. Os pressupostos e estimativas são inerentes ao processo de 
reconhecimento, mensuração e evidenciação contábil e são significativamente afetados 
pela complexidade das atividades operacionais desempenhadas pela entidade. 
 
 Os valores reais dos fluxos de caixa futuros podem divergir dos valores estimados, 
quando da materialização dos eventos que geraram essas estimativas, as quais são 
revisadas periodicamente. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

f) Créditos de operações com planos de assistência à saúde 
 

Os créditos são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos, ajustados pelas provisões estimadas para eventuais 
perdas. 
 
 

g) Títulos e Valores Mobiliários 
 

Os Títulos e Valores Mobiliários são registrados pelo custo de aquisição, acrescidos de 
seus rendimentos e ajustados ao valor de mercado. 
 

 
h) Imobilizado 
 

É avaliado ao custo deduzido da respectiva depreciação, calculada pelo método linear, 
que leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens.  
 

 
i) Intangível 
 

Os ativos classificados no grupo intangível são avaliados pelo custo de aquisição e 
amortizados de forma linear no decorrer do período do benefício econômico estimado.  

 
j) Demais Ativos 
 

Os demais elementos patrimoniais do Ativo Circulante e do Ativo Não Circulante são 
mensurados pelo valor de custo, acrescido, quando aplicáveis, dos rendimentos e das 
variações monetárias auferidas. 

 
k) Provisões Técnicas 
 

As provisões técnicas são constituídas em conformidade com os critérios estabelecidos 
pela Resolução Normativa ANS nº 393/2015 e alterações posteriores.  
 

 Provisão para Prêmios/Contraprestações Não Ganhas – PPCNG é calculada de 
acordo com o previsto na RN ANS nº 393/2015. 
 

 Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA é calculada de 
acordo com o previsto na RN ANS nº 393/2015.   
   

 Provisão para Eventos a Liquidar – PEL é calculada com base nas faturas dos 
prestadores de serviço de assistência à saúde, efetivamente apresentadas à 
operadora. 

 
l) Provisões para Ações Judiciais 

 
As provisões para Ações Judiciais são constituídas para situações prováveis de risco 
de futuros desembolsos financeiros e mensuradas com base em estimativas que 
comportem as respectivas saídas de caixa. 

 
 



 

 
 
 

m) Provisão para Perdas Sobre Créditos – PPSC  
 

É constituída para fazer frente as potenciais perdas relativas aos créditos pendentes de 
recebimento. A referida provisão é constituída em conformidade com o item 10.2.3.2 do 
Anexo I da Resolução Normativa ANS nº 435/2018, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a qual estabelece que em havendo pelo menos uma parcela 
vencida do contrato há mais de 90 dias, a totalidade do crédito desse contrato deverá 
ser provisionado. 
 
Para os demais ativos não relacionados com o plano de saúde, a provisão para perda 
é constituída de acordo com o item 10.2.3.3 do Anexo I da Resolução Normativa ANS 
nº 435/2018, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que versa sobre o 
mesmo comportamento de tempo de 90 dias sem o devido recebimento, onde 
ensejando uma parcela do contrato, o outro documento que lastreia o ativo deve ser 
provisionado para perda na totalidade do crédito. 
  

n) Demais Passivos 
 

Os demais elementos patrimoniais do Passivo Circulante e do Passivo Não Circulante 
são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data 
de balanço. 
 
 

NOTA 4:  FATOS RELEVANTES 
 

No exercício de 2019 alguns fatos relevantes influenciaram de maneira significativa as 
demonstrações do período, sendo apresentado ao longo das notas seu impacto no resultado. 
 

Nesta competência a Saúde Sim investiu na substituição da gestão executiva da 
operadora. Essa troca foi resultado da avaliação dos sócios, que identificaram fragilidades nos 
controles exercidos dos processos geridos pela gestão anterior. De posse dessa alteração a 
nova gestão da empresa identificou falhas de sistemas que prejudicavam os controles internos 
da movimentação econômica da operadora resultando em informações divergentes nas 
demonstrações contábeis. 
 

Em 2019 a Saúde Sim teve decretado o regime de Direção Técnica, por meio do ofício 
nº 07/2019/GEDIT/GGRAS/DIPRO, publicado na página 41, seção 2 do Diário Oficial da União. 
A publicação em comento nomeou a Sra. Maria Laurejane Sena para assumir a função de 
verificar os controles assistenciais da operadora. 
 

Em virtude do desequilíbrio financeiro vivenciado pela Operadora no exercício de 2018, 
a instituição também teve decretado o regime de Direção Fiscal em 02/10/2018 publicado no 
Diário Oficial da União e na portaria 9.972 da ANS, nomeando a Sra. Eliana do Nascimento 
Ricato a função de diretora fiscal pelo período de 12 meses. Esta ação de instauração de 
Direção Fiscal influenciou diretamente nas demonstrações da operadora que a partir deste 
momento tiveram que se adaptar a todas as normas técnicas do setor, revisar seus processos 
vinculados a área financeira a ajustar todos controles requisitados por meio das Instruções 
Diretivas, sendo estas um grande balizador das alterações nas demonstrações contábeis . Ao 
término do período foi instaurada a terceira direção fiscal conforme portaria 10.591 de 18 de 
novembro 2019 publicada no Diário Oficial da União. 
 



 

 
 
Como medida de aperfeiçoamento dos controles internos, a Operadora realizou no 

exercício de 2019 a substituição do seu sistema de gestão, pois o sistema anterior não dava 
respaldo de controle à Operadora. Essa medida trouxe excelentes resultados, visto que a partir 
do mês de agosto/2019 a Saúde Sim passou a aplicar de maneira eficiente os protocolos de 
glosas e observância as regras contratuais dentro do sistema, sem a necessidade de 
intervenção manual, o que reduziu os erros, o trabalho manual, além de evitar o retrabalho do 
processo anteriormente praticado. 
 

Contudo, toda alteração de sistema de gestão de instituições tem o seu tempo de 
maturação, tem o desencontro de informações dos bancos de guarda de informação, desafios 
que vem sendo vencidos pela Saúde Sim no exercício de 2019. A alteração no sistema teve 
impacto na composição dos saldos apresentados pela contabilidade quando do encerramento 
do exercício, estas informações foram validadas pela auditoria externa, porém com alguns 
apontamentos naturais para a mudança de um macro processo sistêmico. 
 

A sede da Operadora também foi alterada em 2019, anteriormente localizada na QNE 
27 Lote 27 loja 01 Avenida Comercial Norte passou a operacionalizar sua atividade na Avenida 
das Araucárias Lotes 1835,1905,1955 sala 301 Águas Claras Shopping. Essa medida teve 
como maior motivador a identificação dos sócios da necessidade de uma melhor integração 
entre as equipes de trabalho, criando sinergia, aperfeiçoamento e agilidade de informação, 
pontos de extrema importância para o correto desenvolvimento das ações que visem a 
recuperação do equilíbrio financeiro da instituição. 

 
Outra medida aplicada pelos sócios da operadora foi a substituição da empresa 

responsável pela contabilidade. Essa medida foi aplicada visando o aperfeiçoamento das 
informações para tomada de decisão mais precisa e assertiva, além de buscar o correto e estrito 
cumprimento da norma. Nessa modificação a contabilidade passou a ser realizada 
internamente no sistema da Operadora, passando a Saúde Sim deter suas informações 
contábeis. 
 

Em março de 2019 a Saúde Sim como forma de retificar as informações equivocadas 
enviadas no Programa de Saneamento - PROSAN apresentados em Maio/2018 encaminhou 
nova projeção de dados, projeção esta recusada pela ANS em virtude da mesma não atender 
os padrões da norma, contudo após o esclarecimento por parte da Operadora dos motivos que 
a levaram a solicitar a alteração, a Agência concedeu em julho/2019 a Operadora a 
apresentação de uma nova projeção das demonstrações econômicas de forma a sanear as 
garantias financeiras, devendo ser considerado o período de janeiro/2019 a dezembro/2020, a 
mesma foi entregue no dia 15/08/2019. 

 
Mensalmente a projeção é acompanhada pela Diretora Fiscal, que recorrentemente por 

meio da Instruções Diretivas vem verificando e validando os nossos dados e controles e de 
forma a garantir o correto e estrito cumprimento da norma.   

 
Após realizar todos os ajustes e revisão de processos para a apresentação da 

informação econômico financeira foi contratado, por parte do corpo diretivo da Operadora, uma 
consultoria para realizar a revisão dos créditos tributários da instituição. O intuito da consultoria 
foi realizar revisão da aplicabilidade da base de cálculo dos impostos, valores recolhidos 
indevidamente e valores provisionados sem o estrito entendimento da norma tributária. O 
resultado apresentado pela consultoria abrangeu os últimos 5 exercícios, tendo impactado nas 
demonstrações contábeis de 2018, período aberto para a revisão da ECD Contábil. Assim todos 
os lançamentos acumulados da revisão tributária tiveram influência nas demonstrações findas 
em 2018 passando a ser reconhecidos da seguinte forma: 

 



 

 
 
 

Figura 4: Ativo Reapresentado 

 
 

Redução do Ativo Circulante, que passou de R$ 65.934.686,18 para 63.090.575,79. 
Aumento no Ativo Não Circulante de R$ 11.870.684,91 para R$ 32.991.608,90, e no Total do 
Ativo de R$ 77.805.371,09 para R$ 96.082.184,69. 
 

 
Figura 5: Passivo Reapresentado 

 
 
 
 
 

ATIVO 2018 Ajustes
2018 

(Reapresentado)
ATIVO CIRCULANTE 65.934.686,18 -2.844.110,39 63.090.575,79 

Disponível 685.199,48 685.199,48 

Realizável 65.249.486,70 -2.844.110,39 62.405.376,31 

Aplicações Financeiras 3.320.517,36 3.320.517,36 

Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 3.312.416,13 3.312.416,13 

Aplicações Livres 8.101,23 8.101,23 

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 17.323.829,48 17.323.829,48 

Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 17.323.829,48 17.323.829,48 

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde 3.220,00 3.220,00 

Despesas Diferidas 3.873.015,31 3.873.015,31 

Créditos Tributários e Previdenciários 33.632.920,27 -2.844.110,39 30.788.809,88 

Bens e Títulos a Receber 7.095.984,28 7.095.984,28 

Despesas Antecipadas 0,00 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 11.870.684,91 21.120.923,99 32.991.608,90 

Realizável a Longo Prazo 0,00 21.120.923,99 21.120.923,99 

Créditos Tribuários e Previdenciárias 0,00 21.120.923,99 21.120.923,99 

Depósitos Judiciais e Fiscais 0,00 0,00 

Investimentos 155.924,46 155.924,46 

Imobilizado 11.364.630,48 11.364.630,48 

Imóveis de Uso Próprio  10.000.000,00 10.000.000,00 

Imobilizado de Uso Próprio 331.058,83 331.058,83 

Hospitalares / Odontológicos 673,73 673,73 

Não Hospitalares / Odontológicos 330.385,10 330.385,10 

Outras Imobilizações  1.033.571,65 1.033.571,65 

Intangível 350.129,97 350.129,97 

TOTAL DO ATIVO 77.805.371,09 18.276.813,60 96.082.184,69 

PASSIVO 2018 Ajustes
 2018 

(Reapresentado) 
PASSIVO CIRCULANTE 82.990.912,28 -3.963.307,23 79.027.605,05 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 60.219.646,30 60.219.646,30 

Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 4.903.226,26                   4.903.226,26 

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 1.178.850,02                   1.178.850,02 

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 39.315.906,98                 39.315.906,98 

Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados 14.802.921,96                 14.802.921,96 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência Odontológicas 18.741,08                        18.741,08 

Provisões 0,00                                    -   

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 21.219.250,70 -3.963.307,23                 17.255.943,47 

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00                                    -   

Débitos Diversos 1.552.015,28                   1.552.015,28 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 13.457.660,69 13.457.660,69 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 870.077,05                      870.077,05 

Provisões 718.489,52 718.489,52 

Provisões para Ações Judiciais 718.489,52                      718.489,52 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 10.659.545,54                 10.659.545,54 

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 166.520,15                      166.520,15 

Débitos Diversos 1.043.028,43                   1.043.028,43 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL -18.643.201,88 22.240.120,83 3.596.918,95 

Capital Social / Patrimônio Social 2.500.000,00                   2.500.000,00 

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 10.000.000,00                 10.000.000,00 

Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultados -31.143.201,88 22.240.120,83 -                8.903.081,05 

TOTAL DO PASSIVO 77.805.371,09 18.276.813,60 96.082.184,69 



 

 
 
 
Redução do Passivo Circulante, que passou de R$ 82.990.912,28 para 79.027.605,05. 

Aumento no Patrimônio Líquido, que se encontrava deficitário e passou a ser superavitário, de 
(R$ 18.643.201,88) para R$ 3.596.918,95, e no Total do Passivo de R$ 77.805.371,09 para R$ 
96.082.184,69. 
 
 

Figura 6: DRE Reapresentado 

 
 
 

Redução do prejuízo da operadora no montante de R$ 441.673,20, onde o resultado do 
exercício da Operadora passou de R$ 3.821.335,23 de déficit para R$ 3.379.662,03 de déficit. 
 
 

Figura 7: DRA Reapresentado 

 
 

Redução do prejuízo da operadora no montante de R$ 441.673,20, onde o resultado do 
exercício da Operadora passou de R$ 3.821.335,23 de déficit para R$ 3.379.662,03 de déficit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2018 Ajustes
 2018 

(Reapresentado) 
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 164.745.212,91 441.673,20 165.186.886,11 

Receita com Operações de Assistência à Saúde 164.745.212,91 441.673,20 165.186.886,11 
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 165.372.698,15 165.372.698,15
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora -627.485,24 441.673,20 -185.812,04 

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos -151.717.545,42 -151.717.545,42 

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados -148.029.219,63 -148.029.219,63 
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados -3.688.325,79 -3.688.325,79 

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 13.027.667,49 441.673,20 13.469.340,69 

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde  0,00 0,00
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora 14.308,28 14.308,28 

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 14.308,28 14.308,28
Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde -478.393,81 -478.393,81 

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde  -64.000,00 -64.000,00 
Provisão para Perdas Sobre Créditos  -414.393,81 -414.393,81 0,00

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora 0,00 0,00 

RESULTADO BRUTO 12.563.581,96 441.673,20 13.005.255,16 

Despesas de Comercialização  -9.997.039,75 -9.997.039,75 
Despesas Administrativas  -14.700.438,08 -14.700.438,08 
Resultado Financeiro Líquido  2.415.920,97 2.415.920,97 

Receitas Financeiras 2.828.574,45 2.828.574,45
Despesas Financeiras  -412.653,48 -412.653,48 

Resultado Patrimonial  0,00 0,00 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES -9.717.974,90 441.673,20 -9.276.301,70 

Impostos e Participações sobre o Lucro 5.896.639,67 5.896.639,67
RESULTADO LÍQUIDO -3.821.335,23 441.673,20 -3.379.662,03 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 2018 Ajustes
2018 

(Reapresentado)

Superávit/Déficit Líquido do Exercício -3.821.335,23 441.673,20 -3.379.662,03 

Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00 

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO -3.821.335,23 441.673,20 -3.379.662,03 



 

 
 
 

Figura 8: DMPL Reapresentado 

 
 
Aumento do Patrimônio Líquido - os ajustes realizados, em decorrência da revisão 

tributária, tiveram impacto positivo no resultado da operadora, sendo revertido do prejuízo o 
montante total de R$ 22.240.120,83 ao déficit do exercício de 2018 antes dos ajustes realizados 
de R$ 18.643.201,88 passou a ser superavitário em R$ 3.596.918,95. 
 

As demonstrações serão apresentadas nesta Nota Explicativa comparando o exercício 
2019 com o exercício 2018 Reapresentado. Essa metodologia visa dar maior transparência ao 
leitor sobre o impacto positivo trazido a operadora decorrente da revisão tributária. 
 
 
NOTA 5:  ATIVO 
 

Representado por todos os direitos da Saúde Sim. No exercício de 2019 comparado ao 
exercício de 2018 os ativos variaram negativamente em -3,45%, essa variação negativa se deu 
em virtude do provisionamento para perda das contraprestações e da revisão realizada nos 
cálculos de depreciação no grupo do imobilizado, os quais serão mais bem detalhados ao longo 
da nota explicativa. 
 
NOTA 5.1:  ATIVO CIRCULANTE 
 
 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Saúde Sim 2019 

 
 

ATIVO Notas 2019 2018 Variação
ATIVO CIRCULANTE  5.1 52.319.973,35 63.090.575,79 -17,07%

Disponível 5.054,02 685.199,48 -99,26%
Realizável 52.314.919,33 62.405.376,31 -16,17%

Aplicações Financeiras  5.1.1 3.477.488,76 3.320.517,36 4,73%
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 3.468.385,16 3.312.416,13 4,71%
Aplicações Livres 9.103,60 8.101,23 12,37%

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 10.339.796,76 17.323.829,48 -40,31%
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber  5.1.2 10.325.515,92 17.323.829,48 -40,40%
Participação Dos Beneficiários em Eventos Indenizados  5.1.3 14.280,84 0,00 -

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde  5.1.4 9.202,84 3.220,00 185,80%
Despesas Diferidas  5.1.5 0,00 3.873.015,31 -100,00%
Créditos Tributários e Previdenciários  5.1.6 30.985.864,67 30.788.809,88 0,64%
Bens e Títulos a Receber  5.1.7 7.502.566,30 7.095.984,28 5,73%
Despesas Antecipadas 0,00 0,00 -



 

 
 
 
 
Responsável por demonstrar os direitos de curto prazo da Operadora, no exercício de 

2019 quando comparado ao exercício de 2018 identificamos a variação negativa de 17,07%, 
essa variação é decorrente da revisão no provisionamento para perda de crédito das 
contraprestações pecuniárias. 

 
 
NOTA 5.1.1:  APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As aplicações financeiras da Saúde Sim estão divididas entre aplicações garantidoras 
da movimentação operacional e aplicações de livre utilização. Os títulos são contabilizados pelo 
custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado, 
sendo destinados, principalmente, à cobertura das provisões técnicas a serem lastreadas pelos 
ativos garantidores. 
 

 
 

Em 31/12/2019 o grupo de aplicações financeiras apresentou saldo de R$ 3.477.488,76 
sendo identificado um crescimento de 4,73% quando comparado ao exercício de 2018. O 
aumento no grupo é justificado pelo rendimento da aplicação vinculada junto a ANS, o Fundo 
Itaú Institucional Saúde RF FI. 

 
 
NOTA 5.1.1.1:  APLICAÇÕES VINCULADAS A PROVISÕES TÉCNICAS 
 

Os ativos vinculados as provisões técnicas são aplicados no FUNDO ITAÚ 
INSTITUCIONAL SAÚDE RF FI, fundo de investimento constituído de acordo com o que 
determina a Resolução Normativa nº 419 de 26 de dezembro de 2016. A composição dos 
papeis do fundo estão de acordo com o determinado pela Resolução Normativa ANS nº 
392/2015, sendo a diversificação do ativo composta conforme quadro detalhado abaixo: 

 

 
 

Em 31/12/2019 o saldo de ativos aplicados no fundo vinculado a ANS totalizou R$ 
3.468.385,16 apresentando um crescimento de 4,71% quando comparado com o mesmo 
período do ano anterior. Esse aumento é justificado pelo rendimento da aplicação, tendo o 
desempenho de acordo com o seguimento de risco de mercado conforme apontado no relatório 
de performance do fundo que foi de 5,57%. 

 
 
 
 
 

2019 2018 Variação
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 3.468.385,16 3.312.416,13 4,71%
Aplicações Livres 9.103,60 8.101,23 12,37%
Total 3.477.488,76 3.320.517,36 4,73%

Composição da Carteira
Títulos Públicos 99,96%
Valores a pagar 0,03%
Disponibilidades 0,01%
Valores a receber 0,00%
Total 100,00%



 

 
 
 
No exercício de 2019 a totalidade dos ativos para fazer frente ao total dos valores das 

provisões técnicas da operadora, conforme determina a RN 393/2015 ANS, não foram 
suficientes. Com o advento da elaboração do Programa de Saneamento - Prosan foi pactuado 
junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS o escalonamento da composição dessa 
garantia, que deverá estar sanada ao término do exercício subsequente. As montas do 
desenquadramento serão apresentadas no Nota 6.1.1 relativa as Provisões Técnicas. 

 
NOTA 5.1.1.2:  APLICAÇÕES LIVRES 

 
Aplicações livres se referem aos ativos de livre movimentação da operadora, são ativos 

que não tem atribuição de garantir e lastrear a operação.  
 

 
 
No exercício de 2019 quando comparada ao exercício de 2018 a variação em valor 

totalizou R$ 1.002,37. 
 
Os ativos livres são utilizados para a efetivação dos pagamentos operacionais e 

administrativos da Saúde Sim. 
 
 

NOTA 5.1.2:  CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 

Neste grupo são registrados os valores a serem recebidos referente as 
contraprestações pecuniárias e as coparticipações a receber decorrentes da assistência 
médico-hospitalar e odontológica prestadas aos clientes da Saúde Sim. 
 
NOTA 5.1.2.1:  CONTRAPRESTAÇÕES PECUNÁRIAIS 
 

 
  

Neste grupo são registrados os valores devidos de mensalidades pelos beneficiários da 
Saúde Sim. 
 

 
 
 
 
 

2019 2018 Variação
CDB Banco Safra 0,00 7.025,42 -100,00%
BB Curto Prazo 8.859,08 1.075,81 723,48%
CEF - Contamax Empresarial Santander 244,52 0,00 -
Total 9.103,60 8.101,23 12,37%

Contraprestação Pecuniária a Receber 2019 2018 Variação
Contraprestações a Receber - Assistência Medico Hospitalar 10.304.730,74 17.195.802,64 -40,07%

Plano Individual Familiar 286.264,11 18.719,79 -
Plano Coletivo Empresarial 1.443.960,12 16.189.001,43 -91,08%
Plano Coletivo por Adesão 10.844.509,59 14.740.183,74 -26,43%
(-) Provisão Para Perda Sobre Créditos     -2.270.003,08 -13.752.102,32 -83,49%

Contraprestações a Receber - Assistência Odontológica 20.785,18 128.026,84 -83,76%
Plano Individual Familiar 24.489,75 47.566,29 -48,51%
Plano Coletivo Empresarial 23.431,56 157.933,34 -85,16%
Plano Coletivo por Adesão 11.663,57 8.357,00 39,57%
(-) Provisão Para Perda Sobre Créditos                                  -38.799,70 -85.829,79 -54,79%

Total 10.325.515,92 17.323.829,48 -40,40%



 

 
 
 
Conforme elencado na Nota 4, com a alteração em nosso sistema de controle 

operacional, identificamos a necessidade de provisionar para perda algumas contraprestações 
que já haviam ultrapassado o período de 90 dias em aberto, conforme determina o item 10.2.3.2 
do Anexo I da Resolução Normativa ANS nº 435/2018. Essa revisão sistêmica e operacional foi 
oportunizada por meio da Instrução Diretiva encaminhada por nossa Diretora Fiscal, de posse 
dessa revisão a operadora aperfeiçoou toda sua parte de controle de cobrança de valores, 
cadastro de beneficiários, cadastro de empresas, clientes e todos os demais itens da 
composição das contraprestações.  

  
Dessa forma, quando comparamos os valores a receber na competência de 2019 no 

total de R$ 10.325.515,92 com os valores a receber na competência de 2018 no montante de 
R$ 17.323.829,48 notamos a redução no direito de crédito de 40,40%. Contudo cabe-nos 
ponderar que esta redução no ativo não tem vínculo com a redução extrema na quantidade de 
beneficiário e sim com a revisão de processo interno que identificou falha cadastral nas 
competências de cobrança. 
 

Após a revisão dos processos vinculados a arrecadação, a Saúde Sim está pronta para 
captar novos beneficiários, de forma a compartilhar o risco da operação e realizar melhores 
resultados no exercício subsequente. 
 
 
NOTA 5.1.2.2:  PARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EM EVENTOS A RECEBER. 
 

 
 

Neste grupo são registrados os valores referentes à participação dos beneficiários em 
eventos de assistência médico-hospitalar e odontológica. Utilizado como metodologia de 
regulação de despesas dos planos, na Saúde Sim utilizamos deste mecanismo em alguns de 
nossos produtos. 

 
Ao final do exercício de 2019 o grupo apresentou saldo de R$ 14.280,84 não tendo valor 

a receber registrado no exercício 2018.  
 
NOTA 5.1.3:  CRÉDITO OPERAÇÃO DE ASSIST À SAÚDE NÃO RELAC C/ OS PLANOS. 
 

 
 

Como forma de viabilizar o atendimento médico, as operadoras realizam convênios de 
reciprocidade entre si, dessa forma quando seu beneficiário está fora do estado ou município 
ele fica assistido pela rede de atendimento de outra operadora, que irá autorizar e regular o 
atendimento. 

 
Ao fim do processo de atendimento, a operadora que realizou o trabalho de acolhida ao 

beneficiário da outra operadora efetiva a cobrança da despesa acrescido geralmente por uma 
taxa de administração. 

 

Participação do Beneficiários em Eventos a Receber 2019 2018 Variação
Coparticipação dos Beneficiários 14.280,84 0,00 -
Total 14.280,84 0,00 -

Créditos Oper. De Assist à Saúde não Relacionados c/ os Planos de saúde da 
Oper

2019 2018 Variação

Contas a Receber - ABRAMGE 9.202,84 3.220,00 185,80%
Total 9.202,84 3.220,00 185,80%



 

 
 
 
 
Na Saúde Sim este processo ocorre por meio da associação ABRAMGE, onde as 

operadoras realizam convênio com a instituição para disponibilizar sua rede de atendimento a 
beneficiários em trânsito, geralmente estes atendimentos são disponibilizados para 
atendimento de urgência e emergência que são ofertados como diferencial nos produtos. A 
Saúde Sim opera mais disponibilizando rede de atendimento em Brasília do que consumindo 
rede de atendimento de outros estados, essa parceria mútua auxilia as Operadoras no 
cumprimento da Resolução Normativa nº 259/2011 ANS.  

 
Essa modalidade de compartilhamento de risco está prevista na Resolução Normativa 

ANS nº 435/2018, não caracterizando assim, venda de produto com característica de 
atendimento nacional, apenas disponibilização de atendimento de emergência em outra 
localidade.  

 
Dessa forma no exercício de 2019 a Saúde Sim tem um valor superior a ser cobrado 

das operadoras que necessitaram da utilização do serviço, contudo a soma a ser recebida é de 
pequena monta, representando apenas uma posição momentânea da operação. 
 
   
NOTA 5.1.4:  DESPESAS DIFERIDAS. 
 

 
 
Neste grupo são registrados os valores referentes à despesa com benefício futuro, onde 

a instituição deve ativar e se aproveitar com crédito da amortização de forma a consumir o 
investimento conforme o estudo da viabilidade de retorno. 
 

Dessa forma ao término do exercício de 2019, a Saúde Sim não tinha mais benefício 
futuro a ser compensado, resultado na variação apresentada. 
 
 
NOTA 5.1.5:  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. 
 

 
 

Grupo composto por valores de impostos e contribuições a recuperar ou compensar.  
 
No exercício de 2019 a Saúde Sim, conforme informado na Nota 04, realizou a 

contratação de consultoria para realizar a revisão dos créditos tributários da instituição. Com a 
contratação da consultoria Falcomer & Diniz Advogados Associados S/C e SPF Consultoria 
Tributárias EIRELI foram realizados os trabalhos de revisão da aplicabilidade da base de 
cálculo dos impostos, valores recolhidos indevidamente e valores provisionados sem o estrito 
entendimento da norma tributária referente aos exercícios de 2014 a 2018. Ao final dos  

 
 
 

Despesas Diferidas 2019 2018 Variação
Comissões Diferidas - Contraprestações Pecuniárias 0,00 3.873.015,31 -100,00%
Total 0,00 3.873.015,31 -100,00%

Créditos Tributários e Previdenciários 2019 2018 Variação
Imposto de Renda 209.344,70 173.574,83 20,61%

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 4.269.489,01 4.267.722,73 0,04%

Créditos de PIS e COFINS 21.694.186,97 21.529.395,64 0,77%

Imposto Sobre Serviços - ISS 4.812.843,99 4.818.116,68 -0,11%

Total 30.985.864,67 30.788.809,88 0,64%



 

 
 
 

trabalhos realizados a consultoria contratada apresentou nota técnica sobre os valores 
apurados e os ajustes contábeis do grupo de créditos tributários e previdenciários realizados 
na data de 31/12/2018, onde o grupo teve como saldo final no exercício de 2018 o montante de  
R$ 30.788.809,88. Quando comparamos o exercício de 2019 com o exercício de 2018 
observamos uma pequena variação positiva decorrente do incremento em 2019 de valores a 
recuperar referentes a IRRF s/ Aplicações e valores recolhidos. 
 

Para melhor compreensão dos valores revisados pela consultoria tributária até o 
exercício de 2018, apresentamos a seguir quadro comparativo com os valores registrados no 
grupo anterior a revisão tributária: 

 

 
 
De forma resumida, com objetivo de melhor compreensão dos valores revisados, 

transcrevemos as justificativas apresentadas na Nota Explicativa referente ao tema 
apresentada pela consultoria tributária para composição dos valores constantes no grupo 
créditos tributários e previdenciários. 

 
 “Nota Explicativa N° 01 – IRRF - A retenção de R$ 19.649.609,28, registrada e 

contabilizada em 2018, é proveniente de duas fontes, IRRF de aplicações financeiras, R$ 
79.634,08, e IRRF sobre serviços prestados, R$ 19.649.609,28. Os valores contabilizados 
sobre o IRRF de serviços prestados decorrem de ajustes realizados sobre os resultados 
passados, porém, não se sustentam logicamente. Na revisão efetuada foram considerados, 
apenas, os valores retidos pelos contratantes e informados nas Declarações de Informações 
de Retenções nas Fontes - DlRF"s...”. 

 
“Nota Explicativa - N' 02 – CSLL - Da mesma forma que na Nota Explicativa n° 01, 

com a CSLL ocorreu o mesmo fato, o valor de R$ 7.073.859,34, também, não se sustenta 
logicamente, vez que decorrente de ajustes forçados. Na revisão, foram considerados, apenas, 
os valores retidos pelos contratantes e informados nas Declarações de Informações de 
Retenções nas Fontes — DIRF’s, ...”. 
 

“Nota Explicativa - N' 03 – PIS - Como verificado acima, nas apurações do PIS não 
foram levadas em conta os dispositivos legais do art. 3”, §§ 9, 9-A e 9-B, da Lei n° 9.718/1998, 
principalmente sobre as provisões técnicas (Peona e PPCNG). 

 

Além disso, nos descontos das co-responsabilidades cedidas e das indenizações 
correspondentes aos eventos ocorridos, existem diferenças que influenciaram nos resultados 
apresentados, isto é, na DRE o valor era um e nas deduções legais era outro, menor. 

 

As diferenças foram causadas pelas contabilizações, dos custos assistenciais, com 
valores hipotéticos, ajustes e/ou provisionamento, e nunca sobre os custos efetivamente 
ocorridos e pagos. Essas diferenças serão tratadas em Nota específica. 
 

Nas revisões, as apurações foram, na grande maioria, extintas, cancelando-se as 
deduções legais sobre as receitas brutas, além de originar créditos mensais. Por outro lado,  

 

Créditos Tributários e Previdenciários 2018 (Reapresentado) 2018 Variação
Imposto de Renda 173.574,83 19.729.243,36 -99,12%

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 4.267.722,73 7.073.859,34 -39,67%

Créditos de PIS e COFINS 21.529.395,64 1.828.189,67 -

Imposto Sobre Serviços - ISS 4.818.116,68 5.001.627,90 -3,67%

Total 30.788.809,88 33.632.920,27 -8,46%



 

 
 
 

extinguindo-se a quase totalidade das apurações, os valores declarados indevidamente, todos 
inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), também, se tornaram créditos. 

 

Da mesma forma os pagamentos efetivados foram indevidos.  Portanto, os créditos do 
PIS foram originados de três formas: créditos a receber, apurações indevidas e pagamentos 
indevidos...” 
 

“Nota Explicativa - N° 04 – COFINS - Como nas apurações do PIS, nas apurações da 
COFINS, também, não foram levadas em conta os dispositivos legais do art. 3º, §§ 9, 9-A e 9-
B, da Lei n° 9.718/1998, principalmente sobre as provisões técnicas (Peona e PPCNG). 
Igualmente, nos descontos das co-responsabilidades cedidas e das indenizações 
correspondentes aos eventos ocorridos, existem diferenças que influenciaram nos resultados 
apresentados, isto é, na DRE o valor era um e nas deduções legais era outro, menor. 

 
As diferenças, como já exemplificado, foram causadas pelas contabilizações dos custos 

assistenciais, com valores hipotéticos, ajustes e/ou provisionamento, e nunca sobre os custos 
efetivamente ocorridos e pagos, diferenças que serão tratadas em Nota específica. 

 
Nas revisões, as apurações foram, na grande maioria, extintas, cancelando-se as 

deduções legais sobre as receitas brutas, além de originar créditos mensais.  Por outro lado, 
extinguindo-se a quase totalidade das apurações, os valores declarados indevidamente, todos 
inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), também, se tornaram créditos. 

 
Da mesma forma os pagamentos efetivados foram indevidos. Assim, também, os 

créditos da COFINS foram originados de três formas: créditos a receber, apurações indevidas 
e pagamentos indevidos...”. 
 

“Nota Explicativa - N” 05 – ISSQN - Foi alegado na Nota Explicativa Geral que a base 
tributável do imposto corresponde a 20% da receita bruta, conforme decisão judicial transitada 
em julgado.  Assim sendo, foram revistos na contabilização, todos, os lançamentos superiores 
ao decisium...”. 
 
 
NOTA 5.1.6:  BENS E TÍTULOS A RECEBER. 
   

 
 

Neste grupo são realizados os registros dos valores antecipados a colaboradores a título 
de férias, adiantamento a fornecedores que de alguma forma não conseguem faturar 
administrativamente contra a Saúde Sim então efetuam a compra mediante antecipação de 
recurso e logo após recebimento do serviço ou bem o valor é devidamente baixado. 
 

O grande valor do grupo está atrelado a concessão de crédito realizado entre a Saúde 
Sim e a empresa SAC – Sociedade de Auxiliar de Crédito da qual é parte beneficiária do 
processo contra a empresa Centrais Elétricas Brasileiras. Neste processo a empresa SAC cede 
parte do seu direito, por meio de procuração, a Saúde Sim, habilitando-a nos processos nº 
000936-85.2005.8.19.0001 e 2004.51.01.01-617161-0 para a retirada de precatório. 

 

Bens e títulos a receber 2019 2018 Variação
Adiantamento a Funcionários 8.268,00 22.708,39 -63,59%

Adiantamento Diversos 1.096.158,53 0,00 -

Outros Créditos ou Bens a Receber 6.398.139,77 7.073.275,89 -9,54%

Total 7.502.566,30 7.095.984,28 5,73%



 

 
 
 
Os processos em comento já se encontram em fase de cálculo para pagamento, sendo 

assim provisionados como provável de pagamento pela entidade cessionária do crédito.     
 
 
NOTA 5.2:  ATIVO NÃO CIRCULANTE 
 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Saúde Sim 2019 

 
Grupo representado pelos direitos a receber que vão além do encerramento do exercício 

civil, na Saúde Sim este grupo é representado pelos créditos tributários, bens imobilizados e 
valores de operações intangíveis. 
 
 
NOTA 5.2.1:  CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 

 
   

Grupo composto por valores de impostos e contribuições a recuperar ou compensar a 
longa data.  
 

No exercício de 2019 a Saúde Sim, conforme informado na Nota 04, realizou a 
contratação de consultoria para realizar a revisão dos créditos tributários da instituição. Com a 
contratação da consultoria Falcomer & Diniz Advogados Associados S/C e SPF Consultoria 
Tributárias EIRELI foram realizados os trabalhos de revisão da aplicabilidade da base de 
cálculo dos impostos, valores recolhidos indevidamente e valores provisionados sem o estrito 
entendimento da norma tributária referente aos exercícios de 2014 a 2018. Ao final dos 
trabalhos realizados a consultoria contratada apresentou nota técnica sobre os valores 
apurados e os ajustes contábeis do grupo de créditos tributários e previdenciários realizados 
na data de 31/12/2018, onde o grupo teve como saldo final no exercício de 2018 o montante de 
R$ 21.120.923,99, sendo incrementado no exercício de 2019 o montante de R$ 7.405.771,92 
resultando no montante de R$ 28.526.695,91 ao final de 31/12/2019. A variação observada no 
grupo decorre do resultado da revisão da aplicabilidade da base de cálculo do PIS e COFINS 
no exercício de 2019. 

 
 
 
 
 
 

ATIVO Notas 2019 2018 Variação

ATIVO NÃO CIRCULANTE  5.2 40.444.313,58 32.991.608,90 22,59%
Realizável a Longo Prazo 28.526.695,91 21.120.923,99 35,06%

Créditos Tribuários e Previdenciárias  5.2.1 28.526.695,91 21.120.923,99 35,06%
Investimentos  5.2.2 165.503,62 155.924,46 6,14%
Imobilizado  5.2.3 11.141.665,05 11.364.630,48 -1,96%

Imóveis de Uso Próprio 9.948.000,00 10.000.000,00 -0,52%
Imobilizado de Uso Próprio 848.962,00 331.058,83 156,44%

Hospitalares / Odontológicos 130.037,97 673,73 -
Não Hospitalares / Odontológicos 718.924,03 330.385,10 117,60%

Outras Imobilizações 344.703,05 1.033.571,65 -66,65%
Intangível  5.2.4 610.449,00 350.129,97 74,35%

Creditos Tributários 2019 2018 Variação
Outros Créditos Tributários e Previdenciários 28.526.695,91 21.120.923,99 35,06%
Total 28.526.695,91 21.120.923,99 35,06%



 

 
 
 

 
NOTA 5.2.2:  INVESTIMENTO 
 

 
 
 

Como forma de diversificar nossos investimentos e contas bancárias de 
operacionalização, abrimos conta na cooperativa SICOOB, que rentabiliza a conta de seus 
cooperados de acordo com o rendimento da cooperativa. No exercício de 2019 o rendimento 
das cotas foi superior de 6,14% quando comparado a 2018.   

 
 
NOTA 5.2.3:  IMOBILIZADO 
 

 
 

Grupo responsável pelo registro dos bens e benfeitorias adquiridas pela Saúde Sim ao 
longo de sua constituição. Como forma de avaliar os bens e benfeitorias, estas rubricas são 
depreciadas de forma a seguir o CPC 27 de 26 de junho de 2009. 

 
Em 2019 a Saúde Sim visando sua reorganização operacional realizou mudança de sua 

sede. Com essa mudança foram adquiridos diversos equipamentos e realizada diversas 
benfeitorias na nova instalação as quais utilizamos o seu benefício econômico em virtude do 
contrato de locação conceder descontos e carência pelo investimento realizado no imóvel que 
ao término do contrato de locação não terá a necessidade de retorno ao estado original.  
 

Com essa movimentação foi adquirido R$ 1.165.883,75 em bens e serviços para a 
melhor acomodação da nova sede e ajustados R$ 1.213.121,65 referente a avaliação 
patrimonial dos bens registrados no imobilizado de acordo com a natureza da sua aquisição. 
Ao final do exercício 2019 temos um saldo no grupo apresentou de R$ 11.141.665,05. 

 
Destacamos no grupo a regularização no exercício de 2019 da escritura do terreno, que 

se encontrava pendente desde a 2º direção fiscal, de posse da escritura o ativo passa a ter 
lastro.  
 
  
 

Investimentos 2019 2018 Variação
SICOOB - Conta Capital 165.503,62 155.924,46 6,14%
Total 165.503,62 155.924,46 6,14%

Descrição Saldo Inicial Aquisições Baixa Ajustes Saldo Final
Custo Aquisição 11.737.983,79 1.165.883,75 0,00 -1.213.121,65 11.690.745,89

Instalações 1.100,00 14.000,00 0,00 0,00 15.100,00

Maquinas e Equipamentos - Hospitalares 1.189,00 163.459,00 0,00 -25.300,00 139.348,00

Maquinas e Equipamentos - Não Hospitalares 38.542,35 0,00 0,00 0,00 38.542,35

Equipamento de Processamento Eletrônico de Dados 502.683,53 268.131,50 0,00 0,00 770.815,03

Móveis e Utensílios 160.897,26 258.838,79 0,00 -4.250,00 415.486,05

Obras em Andamento 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreno 10.000.000,00 98.000,00 0,00 -150.000,00 9.948.000,00

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 1.033.571,65 363.454,46 0,00 -1.033.571,65 363.454,46

Depreciação Acumulada 373.353,31 175.727,53 0,00 0,00 549.080,84

Instalações 550,08 1.487,14 0,00 0,00 2.037,22

Maquinas e Equipamentos - Hospitalares 515,27 8.794,76 0,00 0,00 9.310,03

Maquinas e Equipamentos - Não Hospitalares 14.034,37 8.833,29 0,00 0,00 22.867,66

Equipamento de Processamento Eletrônico de Dados 292.931,72 103.675,06 0,00 0,00 396.606,78

Móveis e Utensílios 65.321,87 34.185,87 0,00 0,00 99.507,74

Amortização Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 0,00 18.751,41 0,00 0,00 18.751,41

Saldo Final 11.364.630,48 990.156,22 0,00 -1.213.121,65 11.141.665,05



 

 
 
 

Além das variações já identificadas, no exercício de 2019 foram realizados alguns 
ajustes, sendo estes em virtude da devolução do antigo imóvel onde localizava a antiga sede.  
 
 
NOTA 5.2.4:  ATIVO DIFERIDO 
 

 
 
Neste grupo são registrados os ativos que não possuem uma existência física. A Saúde 

Sim registra neste grupo as licenças de softwares e pontos comerciais, que ao final de 2019 
representava o montante de R$ 610.449,00. 
 

Em virtude do tempo de utilização dos softwares, os mesmos são amortizados em 
conformidade com o CPC 04, recepcionados pela Resolução Normativa nº 390 de 02 de 
dezembro de 2015 e alterações posteriores.  

 
 

NOTA 6:  PASSIVO  
 

Representa o grupo das obrigações da Saúde Sim. No exercício de 2019 quando 
comparado ao exercício de 2018 as obrigações da Operadora tiveram uma redução de 10,90% 
sendo impactado principalmente pelo grupo de provisões técnicas. 
 
 
NOTA 6.1:  PASSIVO CIRCULANTE 
 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Saúde Sim 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição Saldo Inicial Aquisições Baixa Ajustes Saldo Final
Custo Aquisição 953.389,18 500.120,39 0,00 -7.209,00 1.446.300,57

Sistema de Computação 946.180,18 380.120,39 0,00 0,00 1.326.300,57

Marcas e Patentes 7.209,00 0,00 0,00 -7.209,00 0,00

Outros Ativos Intangiveis 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Amortização Acumulada 603.259,21 232.592,36 0,00 0,00 835.851,57
Sistema de Computação 603.259,21 232.592,36 0,00 0,00 835.851,57

Saldo Final 350.129,97 267.528,03 0,00 -7.209,00 610.449,00

PASSIVO Notas 2019 2018 Variação
PASSIVO CIRCULANTE 6.1          78.448.455,24          79.027.605,05 -0,73%

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 6.1.1          48.773.679,53          60.219.646,30 -19,01%
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG                 45.759,30            4.903.226,26 -99,07%
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS            2.478.127,12            1.178.850,02 110,22%
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de 
Serviços Assistenciais

33.946.396,04    39.315.906,98    -13,66%
Provisão de Eventos a Liquidar - Med/Hosp          33.946.396,04          39.315.906,98 -13,66%

Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)          12.299.779,13          14.802.921,96 -16,91%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência Odontológicas                   3.617,94                 18.741,08 -80,70%

Provisões  6.1.2            3.631.379,46                              -   -
Provisões para Ações Judiciais             3.631.379,46                              -   -

Tributos e Encargos Sociais a Recolher  6.1.3          23.515.541,83          17.255.943,47 36,28%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar  6.1.4               502.439,44                              -   -
Débitos Diversos  6.1.5            2.025.414,98            1.552.015,28 30,50%



 

 
 
 
Representada pelas obrigações que irão ocorrer dentro do exercício civil, temos como 

destaque no passivo circulante as contas relativas as provisões técnicas, que se referem aos 
valores devidos as operações de saúde, as provisões judiciais que registram os processos com 
probabilidade de perda provável, os tributos retidos e valores a pagar relativos a movimentação 
fiscal da Operadora, além dos débitos diversos que representam os valores a pagar da 
movimentação administrativa da Saúde Sim. 
 
 
NOTA 6.1.1:  PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTENCIA À SAÚDE 
 

 
 

Neste grupo são registrados os valores avisados das despesas assistenciais que ainda 
não foram pagos. Estes valores são registrados pelo princípio da competência e lastreados, 
obrigatoriamente, por ativos garantidores vinculados em favor da ANS, conforme determina a 
Resolução Normativa nº 393 de 09 de dezembro de 2015 e alterações posteriores. 

 
Provisão Para Contraprestação Não Ganha (PPCNG) – provisão relativa aos valores 

de mensalidades gerados que ainda não se fez o direito de realizar a receita em virtude da 
ausência de disponibilização do período de cobertura médica. 
 

Provisão de Eventos a Liquidar SUS (PEL SUS) - refere se a todos os valores devidos 
aos atendimentos realizados aos beneficiários da Saúde Sim pelo SUS. 
 

Provisão de Eventos a Liquidar Médico-Hospitalar (PEL) - refere se a todos os 
valores devidos a rede credenciada, sendo esta subdividida no caso da Saúde Sim, em valores 
em aberto de pagamento até 60 dias e mais de 60 dias, esta diferenciação na composição do 
passivo, determina quais valores devem ser garantidos por aplicações financeiras vinculadas 
ou apenas lastreadas (ativos não bloqueados). 
 

Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - refere se aos valores dos 
atendimentos médicos aos quais a operadora ainda não detém conhecimento. A ANS regula 
essa provisão como forma de garantir que, em caso de insolvência, a operadora possua recurso 
financeiro reservado para garantir o pagamento dos credenciados e não prejudicar o segmento 
da saúde suplementar. 
 

Ao final do exercício 2019 as provisões técnicas totalizaram R$ 48.773.679,53 quando 
comparado com o exercício de 2018 que teve como total o montante de R$ 60.219.646,30 
observamos uma redução de 19,01% no grupo pelos motivos detalhados abaixo: 
 

 PPCNG – a redução na monta da PPCNG se deu em virtude da revisão do processo de 
controle da geração das mensalidades, onde identificamos que a grande maioria dos 
valores gerados de mensalidade já estão dentro do período de cobertura, devendo ser 
apropriado como receita e não como provisão. 

 
 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 2019 2018 Variação

Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 45.759,30                4.903.226,26       -99,07%
Provisão de Eventos a Liquidar - SUS 2.478.127,12          1.178.850,02       110,22%
Provisão de Eventos a Liquidar - Medico-Hospitalar 33.946.396,04        39.315.906,98    -13,66%
Provisão de Eventos a Liquidar - Odontológico 3.617,94                  18.741,08            -80,70%
Provisão de Eventos a Liquidar - PEONA 12.299.779,13        14.802.921,96    -16,91%
Total 48.773.679,53 60.219.646,30 -19,01%



 

 
 
 
 

 PEL-SUS – a variável identificada do SUS trata-se da chegada de 6 ABI’s no exercício 
de 2019, a utilização ocorrida no SUS no período anterior se dava em virtude da 
ausência de disponibilização de rede, fato este que não ocorre mais na gestão atual da 
operadora. 

 
 

 PEL – a redução na monta da PEL se deu em virtude do aumento dos pagamentos 
realizados neste exercício, revisão no processo de auditoria e faturamento de conta 
médica. Essa iniciativa de regularização dos valores em aberto da rede credenciada vai 
ao encontro das medidas adotadas pela Saúde Sim para o enquadramento econômico 
financeiro da Operadora assumidos no Programa de Saneamento apresentado pela 
operadora com vigência a partir de janeiro de 2019. Dessa forma a Saúde Sim elaborou 
um plano de liquidação de seu passivo realizando diversos acordos, priorizando a rede 
hospitalar e especialidades como forma de melhor atender a seus beneficiários. Estas 
ações juntas reduziram em R$ 5.369.510,94 o valor devido a rede credenciada. 

 
 PEONA – O valor da provisão que registra o montante de atendimentos realizados e 

não entregues na operadora registrou uma queda no exercício de 2019 em virtude da 
forma do cálculo. A Saúde Sim realiza o cálculo da provisão com base no art. 11º da 
Resolução Normativa ANS nº 393/2015, que determina que o valor a ser provisionado 
deve ser 8,5% do total das 12 últimos meses de contraprestações ou 10% do total dos 
12 últimos meses de eventos registrados, no caso da Saúde Sim utilizamos a receita, 
pois representa o maior valor entre os dois denominadores, sendo este valor reduzido 
em virtude da redução do quantitativo de vidas da Operadora, impactando direto na 
redução da provisão.   

 
A seguir demonstramos os valores em aberto do grupo de provisões técnicas por idade 

de saldo pela data de vencimento e pela data de aviso. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Idade de Saldo - Data de Vencimento 2019
A Vencer 18.108.060,46        
Vencido entre 01 e 30 dias 5.473.869,79          
Vencido entre 31 e 60 dias 3.067.764,51          
Vencido entre 61 e 90 dias 4.467.542,87          
Vencido entre 91 e 120 dias 2.972.834,03          
Vencido mais de 120 dias 14.683.607,87        
Total 48.773.679,53

Idade de Saldo - Data de Aviso 2019
Recebimento Menor que 60 18.108.060,46       
Recebimento Maior que 60 30.665.619,07       
Total 48.773.679,53



 

 
 
 
 
Cabe ressaltar que os valores em aberto referentes as despesas assistenciais sem os 

devidos valores registrados nos ativos financeiros da Operadora, como preconiza a RN ANS nº 
419, de 28 de dezembro de 2016 da ANS, implica em penalidades administrativas e financeiras 
para a Saúde Sim, conforme o art. 24 da lei 9.656/98. 

 
No quadro abaixo demonstramos os valores em aberto do grupo de provisões técnicas 

segregados de acordo com a necessidade de garantia financeira. 
 
 

 
 
Com base na necessidade de garantia financeira demonstramos no quadro abaixo a 

situação de lastro e vínculo dos ativos financeiros da operadora. 
 

 
 

A insuficiência do lastro decorre do menor volume de aplicações financeiras que irão 
garantir as provisões técnicas compostas de PEONA e PEL. 
 

 
 

No tocante ao vínculo de valores responsáveis pela garantia dos valores da PEONA e 
os valores de PEL em aberto a mais de 60 dias, encontra-se insuficiente. 

 
Diante do cenário de insuficiência apresentado ao final do exercício de 2019, a Saúde 

Sim vem buscando alternativas como captação de empréstimos bancários e reforço de aportes 
financeiros por parte dos sócios afim de sanear a desconformidade de insuficiência de ativos. 
 
 
 
 
 
 
 

Necessidade Garantia Financeira 2019
Recebimento Menor que 60 17.725.996,51       
Recebimento Maior que 60 31.712.466,50       
*Total 49.438.463,01

Avaliação dos Ativos Garantidores - Lastro dez/19
Provisões Técnicas em aberto a menos de 30/60 dias 5.426.217,38     
Provisões Técnicas em aberto a mais de 30/60 dias 31.712.466,50   
PEONA 12.299.779,13   

Exigibilidade   49.438.463,01 
Ativos Garantidores 3.468.385,16     

INSUFICIENTE em - 45.970.077,85 

Avaliação dos Ativos Garantidores Vinculados - Vínculo dez/19
Provisões Técnicas em aberto a mais de 30/60 dias 31.712.466,50   
PEONA 12.299.779,13   

Exigibilidade   44.012.245,63 
Ativos Garantidores Vinculados 3.468.385,16     

INSUFICIENTE em - 40.543.860,47 



 

 
 
 
 
 
NOTA 6.1.2:  TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 
 

 
 

Neste grupo são registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes as 
receitas faturadas e despesas com serviços médico-hospitalares, administrativos e de pessoal, 
tais como ISS, Imposto de Renda e Contribuições Federais sobre serviços de terceiros, INSS 
sobre honorários, ISS a recolher, dentre outros. Também são registrados neste grupo os 
valores a pagar de tributos parcelados a curto prazo. 
 
 Ao final do exercício de 2019 o grupo apresentou saldo de R$ 23.515.541,83 contra o 
montante de R$ 17.255.943,47 registrados ao final de 2018. O aumento de 36,28% observado 
no grupo quando comparado o exercício de 2019 com o exercício de 2018 foi motivado pela 
reclassificação dos valores de Contribuição Previdenciária das contas de parcelamento – 
contribuições previdenciárias das contas de longo prazo para as contas de Contribuições 
Previdenciárias a Recolher no montante de R$ 1.074.673,45 que tiveram seu parcelamento 
rescindido pela PGFN no exercício de 2019. Outro fator que contribuiu para o incremento no 
grupo foram as reclassificações dos valores dos parcelamentos do ISS e tributos federais do 
longo prazo para o curto prazo no montante de R$ 929.016,86. Os demais valores 
incrementados no exercício são decorrentes dos valores de impostos retidos sobre os serviços 
de terceiros e não recolhidos. Para melhor compreensão dos valores que compõem o volume 
em aberto até a data 31/12/2019 demonstramos abaixo quadro contendo os valores em aberto 
nos exercícios de 2018 e 2019, além dos parcelamentos e provisões de INSS e FGTS sobre 
férias registrados neste grupo.  
  
 

 
 
 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2019 2018 Variação

ISS a Recolher 718.459,95 123.000,82 484,11%
Contribuições Previdenciárias a Recolher 3.319.289,47 879.876,62 277,24%
FGTS a Recolher 79.138,32 34.899,68 126,76%

Contribuição Sindical a Recolher 1.321,49 0,00 -
Imposto de Renda Retido na Fonte - Funcionários 79.310,83 64.742,40 22,50%
Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros 4.076.732,37 3.389.328,35 20,28%
Imposto sobre Serviços Retido na Fonte 6.026.586,19 4.239.340,50 42,16%
Contribuições Federais 8.285.686,35 8.098.465,59 2,31%
Parcelamento - Imposto Sobre Serviços - ISS 606.001,00 0,00 -
Parcelamento - Contribuições Previdenciárias 0,00 390.517,63 -100,00%
Parcelamento - Outros 323.015,86 35.771,88 802,99%
Total 23.515.541,83 17.255.943,47 36,28%

Tributos e Encargos Sociais a Recolher PARCELAMENTO
PROVISAO 

FÉRIAS
EM ABERTO 

2018
EM ABERTO 

2019
TOTAL EM ABERTO 

EM 31/12/2019
ISS a Recolher 123.000,82         595.459,13          718.459,95                  

Contribuições Previdenciárias a Recolher 1.074.673,45        130.480,48         762.922,93         1.351.212,61       3.319.289,47                

FGTS a Recolher 37.741,22           41.397,10            79.138,32                    

Contribuição Sindical a Recolher 1.321,49              1.321,49                      

Imposto de Renda Retido na Fonte - Funcionários 53.034,09           26.276,74            79.310,83                    

Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros 3.323.145,30      753.587,07          4.076.732,37                

Imposto sobre Serviços Retido na Fonte 4.239.068,89      1.787.517,30       6.026.586,19                

Contribuições Federais 5.934.194,89      2.351.491,46       8.285.686,35                

Parcelamento - Imposto Sobre Serviços - ISS 606.001,00           606.001,00                  

Parcelamento - Outros 323.015,86           323.015,86                  

 Total       2.003.690,31         168.221,70    14.435.366,92       6.908.262,90             23.515.541,83 



 

 
 
 
 
NOTA 6.1.3:  PROVISÕES 
 

Neste grupo são registrados os valores de provisões judiciais levando em consideração 
os riscos de perda provável, em conformidade ao CPC 25 adotado pela RN ANS nº 435/2018. 

 

 
 
As provisões judiciais são subdivididas em cíveis e trabalhistas conforme detalhamento 

a seguir: 
 

 
 

 
As ações judiciais são provisionadas de acordo com a classificação de risco de perda, 

sendo reconhecido na contabilidade os valores classificados como “Provável”. 
 
NOTA 6.1.4:  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR    
 

 
 

Neste grupo são registrados os valores de empréstimos e financeiros contraídos pela 
Saúde Sim a curto prazo. 

 
Os empréstimos contraídos pela Saúde Sim no exercício de 2019 refere-se a utilização 

do limite do cheque especial, sendo essa operação utilizada extraordinariamente quando dos 
ciclos de pagamento faltam parte da totalidade dos recursos para quitar o pagamento dos 
credenciados pertencentes a estratégia de pagamento.  
  
NOTA 6.1.5:  DÉBITOS DIVERSOS    
 

 
                

Neste grupo são registrados os valores devidos a empregados, fornecedores 
administrativos e demais pagamentos de cunho administrativo. Quando comparamos o 
exercício de 2019 com o exercício de 208 identificamos um crescimento de 30,50%. O aumento 
observado no grupo está atrelado as mudanças ocorridas na Saúde Sim, tanto no campo de 
estrutura física quanto no incremento de profissionais e consultorias capacitadas para o bom 
desempenho da atividade de gestão de operadora de saúde.   

 
 
 

Provisões 2019 2018 Variação
Provisões para Ações Judiciais 3.631.379,46 0,00 -
Total 3.631.379,46 0,00 -

Tipo de Processo Remota Possível Provável Totais
Cível        4.086.117,73            958.892,51      3.536.090,03  8.581.100,27 
Trabalhista              70.690,00                             -              95.289,43      165.979,43 
Total        4.156.807,73            958.892,51      3.631.379,46  8.747.079,70 

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 2019 2018 Variação
Empréstimos Bancários 2.439,44 0,00 -
Outros Empréstimos 500.000,00 0,00 -
Total 502.439,44 0,00 -

Débitos Diversos 2019 2018 Variação
Obrigações com Pessoal 808.217,38 721.128,79 12,08%
Fornecedores 476.533,07 413.364,37 15,28%
Outros Débitos a Pagar 740.664,53 417.522,12 77,40%
Total 2.025.414,98 1.552.015,28 30,50%



 

 
 
 
 

 
NOTA 6.2:  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Saúde Sim 2019 

 
No passivo não circulante estão registradas as obrigações que excedem o exercício 

corrente. Temos como destaque no grupo as contas de provisões técnicas, os tributos a 
recolher parcelados e os débitos diversos que se referem as multas da ANS parceladas. 

 
 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 
 

 
 

Neste grupo são registrados os valores parcelados a longa da data referente as 
provisões técnicas decorrentes dos atendimentos realizados aos beneficiários da Saúde Sim 
no Sistema Único de Saúde – SUS. Este valor é devidamente repassado a operadora que por 
sua vez tem a opção de parcelar os atendimentos, gerando assim valores de longa data de 
desembolso. 
 
 

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 
 

 
 

Neste grupo são registrados os valores de tributos e encargos sociais a recolher 
provenientes de parcelamentos fiscais que ultrapassaram a competência anual. Destacamos 
no quadro abaixo os saldos em aberto que tiveram variação mais expressiva no grupo a longo 
prazo quando comparado o exercício de 2019 com o exercício de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Passivo Não Circulante Notas 2019 2018 Variação
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 1.254.894,89 870.077,05 44,23%
Provisões 0,00 718.489,52 -100,00%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 8.183.633,00 10.659.545,54 -23,23%
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 0,00 166.520,15 -100,00%
Débitos Diversos 1.394.904,12 1.043.028,43 33,74%
Total 10.833.432,01 13.457.660,69 -19,50%

 6.2 

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 2019 2018 Variação
Parcelamento SUS a Longo Prazo 1.254.894,89 870.077,05 44,23%
Total 1.254.894,89 870.077,05 44,23%

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2019 2018 Variação
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 394.932,93 392.811,75 0,54%
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSLL 148.638,05 147.839,72 0,54%
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Comissões - IRRF 158.962,07 158.108,29 0,54%
Parcelamento - Imposto Sobre Serviços - ISS 1.032.836,63 3.188.588,86 -67,61%
Parcelamento - Contribuições Previdenciárias 0,00 1.922.855,58 -100,00%
Parcelamento - Outros 6.448.263,32 4.849.341,34 32,97%
Total 8.183.633,00 10.659.545,54 -23,23%



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Débitos Diversos 
 

 
 

Neste grupo são registrados os valores decorrentes do parcelamento das multas 
aplicadas pela ANS a longa data. 
 
 
NOTA 6.3:  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

 
 
 

O Patrimônio Líquido da Saúde Sim em 31 de dezembro de 2019 é superavitário em R$ 
3.482.399,68. Quando comparado o exercício de 2019 com o exercício de 2018 identificamos 
uma variação negativa de 3,18%, decorrente principalmente da realização da Provisão Perda 
Sobre de Crédito – PPSC que teve reflexo direto no Déficit do exercício. 
 

Conforme descrito na nota explicativa 4, a partir de junho de 2019 a Saúde Sim passou 
a contar com um novo investidor, o qual trouxe consigo uma nova equipe técnica para realizar 
a revisão integral das atividades da Operadora, dando maior transparência e controle aos 
processos geridos. Dessa forma, no exercício de 2019 tivemos uma monta elevada de valores 
sendo provisionados para perda conforme demonstrado na nota 7.5 no valor de R$ 
24.058.852,69, com destaque aos valores de mensalidades com saldo em aberto a mais de 90 
dias, adequando os controles conforme determina a norma da ANS. Outro fato com impacto no 
resultado foi a adequação da posição patrimonial e a posição dos ativos diferidos, que após a 
revisão de seus controles internos também foram provisionados para perda.   

 
 
 
 
 

Parcelamentos Ativos em aberto
Total em Aberto 
até 31/12/2019

Parcelamento ISS -   4106385170 634.545,18           

Parcelamento ISS  -  4001080337 5.827,75              

Parcelamento ISS  -  4107717150 185.567,26           

Parcelamento ISS  -  4107903620 206.896,44           

Parcelamento Tributos Federais PGFN -  1310515 5.544.350,07        

Parcelamento Tributos Federais PGFN -  1546515 903.913,25           
 Subtotal       7.481.099,95 

Débitos Diversos 2019 2018 Variação
Multas Administrativas da ANS Parceladas 1.394.904,12 1.043.028,43 33,74%
Total 1.394.904,12 1.043.028,43 33,74%

Patrimônio Líquido /Patrimônio Social Notas 2019 2018 Variação
Patrimônio Social 12.500.000,00 2.500.000,00 400,00%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 19.059.764,18 10.000.000,00 90,60%
Ajustes de Avaliação Patrimonial -150.000,00 0,00 -
Superávits / Déficits Acumulados ou Resultados -27.927.364,50 -8.903.081,05 213,68%

Total 3.482.399,68 3.596.918,95 -3,18%

6.3



 

 
 
 
 
 

 Compondo o grupo do patrimônio da Operadora, no exercício de 2019 os sócios 
juntamente com os investidores injetaram R$ 19.059.764,18, recurso este utilizado na quitação 
do passivo assistencial de longa data, mudança da sede administrativa e investimento em 
profissionais especializados para a melhoria da gestão das atividades e processos 
desenvolvidos pela Saúde Sim no âmbito do exercício corrente.  
 
 
NOTA 7:  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. 
 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Saúde Sim 2019 

 
 

Grupo de contas responsável por apresentar a movimentação das receitas e despesas 
da Operadora. No exercício 2019 quando comparado ao exercício 2018 identificamos uma 
variação mais expressiva no grupo de Outras Despesas Operacionais, onde são registrados os 
valores provisionados para perda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2019
2018 

(Reapresentado)
Var (%)

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 143.950.080,74 165.186.886,11 -12,86%
Receita com Operações de Assistência à Saúde 143.950.080,74 165.186.886,11 -12,86%

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 144.703.283,92 165.372.698,15 -12,50%
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora -753.203,18 -185.812,04 305,36%

Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos -119.197.664,87 -151.717.545,42 -21,43%
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados -121.700.807,70 -148.029.219,63 -17,79%
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados 2.503.142,83 -3.688.325,79 -167,87%

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 24.752.415,87 13.469.340,69 83,77%-
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora 0,00 14.308,28 -100,00%

Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar (SUS) 0,00 14.308,28 -100,00%
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde -24.058.852,69 -478.393,81 -

Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde  -3.626.804,96 -64.000,00 -
Provisão para Perdas Sobre Créditos  -20.432.047,73 -414.393,81 --

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora -473.937,24 0,00 -
Despesas com Operações de Assistencia à Saúde -473.937,24 0,00 --

RESULTADO BRUTO 219.625,94 13.005.255,16 -98,31%
Despesas de Comercialização  -6.526.385,66 -9.997.039,75 -34,72%
Despesas Administrativas  -23.017.342,32 -14.700.438,08 56,58%
Resultado Financeiro Líquido  10.358.880,42 2.415.920,97 328,78%

Receitas Financeiras 11.256.374,01 2.828.574,45 297,95%
Despesas Financeiras  -897.493,59 -412.653,48 117,49%

Resultado Patrimonial  0,00 0,00 -
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES -18.965.221,62 -9.276.301,70 104,45%

Impostos e Participações sobre o Lucro 0,00 5.896.639,67 -100,00%
RESULTADO LÍQUIDO -18.965.221,62 -3.379.662,03 461,16%



 

 
 
 
 
NOTA 7.1:  CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS. 
  

  
 

As contraprestações efetivas representam os valores gerados de mensalidades para a 
cobertura dos eventos assistenciais, despesas com comercialização e despesa administrativas 
da Saúde Sim. Também são registrados neste grupo os valores dos tributos (ISS, PIS e 
COFINS) incidentes sobre as receitas faturadas. 
 

No exercício de 2019 operamos 78 planos segregados entre planos individuais, coletivo 
empresarial e coletivo por adesão na modalidade hospitalar e odontológica dos quais geraram 
uma receita de R$ 144.703.283,92, receita está inferior a gerada em 2018 em virtude da 
redução no quantitativo de vidas do plano. Ao final do exercício o grupo de contraprestações 
efetivas apresentou um montante de R$ 143.950.080,74. 
 
NOTA 7.2:  RECEITAS FINANCEIRAS. 
 

 
 

Grupo responsável por registrar as receitas de juros de recebimento em atraso, receita 
com as aplicações financeiras e outras operações de receitas.  

 
No exercício de 2019 quando comparamos com o exercício de 2018 tivemos uma 

elevação principalmente no grupo de “Outras Receitas Financeiras” representadas por 
descontos obtidos nas negociações realizadas com os prestadores de saúde e nas receitas 
decorrentes dos créditos tributários decorrente do resultado da revisão da aplicabilidade da 
base de cálculo do PIS e COFINS para o exercício de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraprestações Efetivas 2019 2018 Variação
Contraprestações - Assistência Médico Hospitalar 144.346.394,36 163.040.632,06 -11,47%

Contraprestações Emitidas - Plano Individual 5.966.947,70 258.131,34 -
Contraprestações Emitidas - Plano Coletivo Empresarial 33.952.732,58 36.850.153,03 -7,86%
Contraprestações Emitidas - Plano Coletivo por Adesão 104.426.714,08 125.932.347,69 -17,08%

Contraprestações - Assistência Odontológica 355.193,89 556.511,69 -36,17%
Contraprestações Emitidas - Plano Individual 67.452,46 57.414,46 17,48%
Contraprestações Emitidas - Plano Coletivo Empresarial 249.532,25 313.752,25 -20,47%
Contraprestações Emitidas - Plano Coletivo por Adesão 38.209,18 185.344,98 -79,38%

Contraprestações Emitidas - ABRAMGE 1.695,67 0,00 -
Coparticipação dos Beneficiários 0,00 1.775.554,40 -100,00%
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora -753.203,18 -185.812,04 305,36%
Total 143.950.080,74 165.186.886,11 -12,86%

Receitas Financeiras 2019 2018 Variação
Receitas de Aplicações Financeiras 194.616,59 192.343,63 1,18%
Receitas por Recebimento em Atraso 0,00 4.563,37 -100,00%
Outras Receitas Financeiras 11.061.757,42 2.631.667,45 320,33%
Total 11.256.374,01 2.828.574,45 297,95%



 

 
 

 
                                                                

NOTA 7.3: EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS 
 

 
 

Grupo responsável por registrar todos os gastos com os procedimentos médico 
hospitalares e odontológicos prestados aos beneficiários da Saúde Sim, sendo registrado ao 
final do exercício o montante de R$ 119.197.664,87. Quando comparamos os exercícios 
identificamos uma redução de 21,43% no volume da despesa, essa redução se deu em virtude 
dos diversos protocolos de liberação de atendimento realizados pela Saúde Sim, além da 
revisão no processo de auditoria médica e implantação do novo sistema operacional. 
 

Com a implantação do novo sistema possibilitou a Saúde Sim revisar todos os seus 
processos, colocando todas as regras dos contratos com prestadores, tabela de preço e demais 
fluxos de validação da conta dentro do sistema, fatos estes que contribuíram para a redução 
da despesa assistencial/odontológica da Operadora. 
 

Somado a estas medidas foram revisados os pontos de atendimento, pois quanto maior 
o volume de oferta, maior o volume de despesa, dessa forma a Saúde Sim no exercício de 2019 
buscou redimensionar seus pontos de atendimento de forma a suprir de maneira igualitária e 
dentro da norma a necessidade dos seus beneficiários.  
 
 
NOTA 7.4: DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO 

 
 

Para captar novos beneficiários a Saúde Sim conta com o auxílio de corretoras e 
agenciadores, que juntos são responsáveis pelo desafio de realizar adesão de novas empresas 
e beneficiários aos produtos ofertados pela Operadora.  

 
Quando comparamos o exercício de 2019 com o exercício de 2018 podemos identificar 

uma redução no volume de despesa de 34,72% demonstrando a mudança na forma de atuação 
comercial da Saúde Sim, sendo mais austera com os gastos, buscando pela melhor efetividade, 
devendo os corretores/agenciadores serem remunerados de forma diferenciada pelas vendas 
com menores taxa de sinistralidade e com melhores margens de retorno de forma a contribuir 
com o processo de reequilíbrio da Operadora. 

 
 
 
 

Eventos Indenizáveis Líquidos 2019 2018 Variação
Eventos Indenizáveis 121.700.807,70 148.029.219,63 -17,79%

Consultas 15.371.037,98 17.668.220,79 -13,00%
Exames 61.584.147,26 70.971.849,09 -13,23%
Terapias 10.648,00 0,00 -
Internações 34.090.372,06 45.857.107,21 -25,66%
Outros Atendimentos Ambulatoriais 3.249.909,52 6.162.141,96 -47,26%
Demais Despesas Assistenciais 5.160.232,73 5.716.969,63 -9,74%
Despesas com SUS 2.150.999,52 1.391.560,40 54,57%
Procedimentos Odontológicos 83.460,63 261.370,55 -68,07%

Variação da PEONA -2.503.142,83 3.688.325,79 -167,87%
Total 119.197.664,87 151.717.545,42 -21,43%

Despesas de Comercialização 2019 2018 Variação
Comissão/Agenciamento 6.526.385,66 9.997.039,75 -34,72%
Total 6.526.385,66 9.997.039,75 -34,72%



 

 
 
 
 

 
NOTA 7.5: OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

 
 

Neste grupo são registrados os valores das despesas não assistenciais relacionadas ao 
plano como confecção de carteirinhas, provisões para perda sobre créditos e demais despesas 
de operações de assistência. 
 

Conforme descrito na Nota 4, no exercício de 2019 a Saúde Sim passou por grandes 
desafios estruturais, alterando o seu corpo de gestores, sede, processos internos, forma de 
negociar, sistema operacional, sendo todas as alterações realizadas com a finalidade de buscar 
o aperfeiçoamento da gestão visando atingir os melhores resultados para Operadora.  

 
Contudo neste processo de reorganização foram identificados alguns controles frágeis 

e em desacordo com a norma, assim quando comparamos o exercício de 2019 com o exercício 
de 2018 identificamos uma grande variação no provisionamento para perda, demonstrando que 
alguns direitos da operadora estavam superestimados, sendo estes regularizados neste 
exercício. 

 
Como forma de trazer mais clareza ao leitor da nota, mapeamos abaixo os valores 

provisionados para perda, onde poderá ser identificado que o maior valor provisionado se refere 
a baixa de contraprestações de nossos produtos. 

 

 
 

 
NOTA 7.6: OUTRAS DESP. OPERACIONAIS NÃO VINCULADAS AO PLANO. 
 

 
 

No grupo relativo as outras despesas operacionais não vinculadas ao plano registramos 
os nossos custos com a manutenção de nossas clínicas próprias. Quando comparamos o 
exercício de 2019 com o exercício de 2018 a variação identificada é decorrente da ausência de 
clínicas em 2018, esse projeto de abertura de clínicas se solidificou no exercício de 2019, sendo 
essa umas das medidas adotadas pela operadora para a redução de custo das despesas 
assistenciais. 
 

Outras Despesas Operacionais 2019 2018 Variação
Despesas com Confecção de Carteirinhas 0,00 64.000,00 -100,00%
Outras Despesas de Operações de Assistência 3.626.804,96 0,00 -
Provisão para Perda Sobre Créditos 20.432.047,73 414.393,81 -
Total 24.058.852,69 478.393,81 -

Provisão para Perdas 2019
INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - ABRAMGE 2.296,86                       

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COLETIVO ADESAO 4.438.465,61                 

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COLETIVO ADESAO ODONTOLOGICO 14.313,08                     

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COLETIVO ADESAO/EMPRESARIAL 7.669.018,22                 

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COLETIVO ADESAO/EMPRESARIAL ODONTOLOGICO 96.829,27                     

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COLETIVO EMPRESARIAL 3.624.652,18                 

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COLETIVO EMPRESARIAL ODONTOLOGICO 16.169,32                     

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COLETIVO INDIVIDUAL FAMILIAR ODONTOLOGICO 23.830,15                     

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - COMISSOES DIFERIDAS - CONTRAP. PECUNIARIAS 3.873.015,31                 

INADIMPLENCIA ACIMA DE 90 DIAS - INDIVIDUAL FAMILIAR 513.918,50                   

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.593.233,31                 

PERDA OPERACIONAL - BENFEITORIAS 1.033.571,65                 

PERDA OPERACIONAL - DEMAIS DESPESAS 159.539,23                   

 Total             24.058.852,69 

Outras Despesas Operacionais Não Vinculadas ao Plano 2019 2018 Variação
Outras Despesas de Operações de Assistência 473.937,24 0,00 -
Total 473.937,24 0,00 -



 

 
 
 
 
NOTA 7.7: DESPESAS FINANCEIRAS. 
 

 
  

São registradas neste grupo as despesas decorrentes da movimentação financeira dos 
recursos alocados nas contas da Saúde Sim, acrescidos das taxas, juros e multas sobre tributos 
e despesas bancárias. 

 
No exercício de 2019 quando comparamos com o exercício de 2018 identificamos uma 

elevação de 117,49% no grupo, sendo justificado por um maior volume de transações 
financeiras no exercício, da reclassificação dos encargos pagos sobre os tributos recolhidos em 
atraso do grupo de tributos na despesa administrativa para o grupo de despesas financeiras,  
além do aumento de juros pagos sobre as faturas quitadas em atraso, gerando assim um maior 
volume de despesa no grupo. 
 
NOTA 7.8: DESPESAS ADMINISTRATIVAS. 
 

Neste grupo são registrados todos os gastos necessários para a administração da 
Saúde Sim. É composto pelas despesas com pessoal, serviços de terceiros, localização e 
funcionamento, publicidade e propaganda, tributos, multas ANS, dentre outras. 

 
Segue abaixo o comparativo anual de nossas despesas administrativas: 
 

 
 

Despesa com Pessoal Próprio – são registradas as despesas com os funcionários da 
área administrativa, como salários, encargos e benefícios, bem como os honorários da 
Diretoria.  

 
 Quando comparamos o exercício de 2019 com o exercício de 2018, identificamos uma 
variação de 32,92%, sendo esta relativa a um volume maior de demissão ocorrida com a 
alteração na gestão da operadora, que ao assumir realizou a revisão de competência e realizou 
os desligamentos, além da realizar a contratação de empregados para melhor adequação das 
atividades da operadora. 
 
 
 
 

Despesas Financeiras 2019 2018 Variação
Despesas Financeiras s/ Aplicações Financeiras 0,00 55,54 -100,00%
Despesas Financeiras com Assistência Médico Hospitalar 35,29 905,97 -96,10%
Despesas Financeiras com Empréstimos e Financiamentos 0,00 59.926,20 -100,00%
Despesas Financeiras de Encargos Sobre Tributos 179.325,87 0,00 -
Despesas Financeiras por Pagamento em Atraso 386.614,14 127.194,06 203,96%
Despesas com Tarifas Bancárias 331.518,29 224.571,71 47,62%
Total 897.493,59 412.653,48 117,49%

Despesas Administrativas 2019 2018 Variação
Despesas com Pessoal Próprio 8.648.775,44 6.506.609,06 32,92%
Despesas com Serviços de Terceiros 7.161.231,12 3.804.615,77 88,22%
Despesas com Localização e Funcionamento 2.889.874,77 1.966.776,29 46,93%
Despesas com Publicidade e Propaganda 57.738,00 179.624,73 -67,86%
Despesas com Tributos 126.985,96 663.102,43 -80,85%
Despesas – Multas Administrativas 1.316.162,32 1.119.854,80 17,53%
Despesas Administrativas Diversas 2.816.574,71 459.855,00 512,49%
Total 23.017.342,32 14.700.438,08 56,58%



 

 
 
 

 
 
Despesas com Serviços de Terceiros – registra-se a despesa com serviços prestados 

por pessoas sem vínculo empregatício ou por empresas prestadoras de serviços. Com o 
processo de revisão de toda a estrutura operacional, a Saúde Sim no exercício de 2019 realizou 
um gasto maior com a contratação de consultorias, sendo estas para:  mapeamento de 
processo, revisão tributária, contratação de serviços especializados de contabilidade, auditoria 
médica, além da contratação do serviço de implantação do novo sistema de gestão, que além 
do custo de horas de implantação também teve o custo de reembolso das despesas de 
deslocamento, hospedagem e alimentação dos colaboradores que fizeram parte do projeto de 
implantação.  
 

Despesas com Localização e Funcionamento – registram-se as despesas com 
ocupação e serviços, recrutamento e seleção e depreciação. Conforme já mencionado na nota 
4, a Saúde Sim neste exercício realizou sua troca de sede, o que acarretou num gasto maior 
com localização e funcionamento em virtude de ter de pagar as faturas dobradas de locação, 
condomínio e demais gastos no período de transição entre as sedes.  
 

Despesa com Publicidade e Propaganda – registram-se as despesas com 
publicidade, propaganda, promoções/eventos. Com a alteração na gestão do plano, foram 
revisados toda a política de publicidade do plano, sendo reduzido o custo de divulgação de 
nossos produtos. Estamos em fase de teste para identificar quais os veículos de divulgação 
possuem o maior retorno ao menor custo. 

 
Despesa com Tributos – registram-se as despesas com impostos, taxas e 

contribuições (IPTU, Taxa ANS, CRM e outros). 
 

Multas Administrativas – registram-se os gastos com multas administrativas aplicadas 
à operadora, bem como, provisão de contingências de processos administrativos. 
 

Despesas Administrativas Diversas – registram-se as despesas com publicações 
legais e anúncios diversos, provisões/pagamentos para contingências tributárias, cíveis e 
trabalhistas e outras despesas.  

 
De âmbito geral quando comparado as despesas administrativas do exercício 2019 com 

o exercício de 2018, observamos uma elevação na ordem de 56,58%, essa elevação esta 
atrelado principalmente a despesa com contingência judicial no valor de R$ 2.466.044,60 que 
somado aos pequenos gastos diversos perfizeram a variação identificada.  

 
 

NOTA 8: CONCILIAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 

Em atendimento ao CPC nº 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
apresentamos a conciliação da Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC pelo método direto 
utilizando como base o Lucro Líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado pelas 
atividades operacionais. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA 9: EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Para o exercício de 2019 não houve eventos subsequentes relevantes que gerem 
ajustes nas Demonstrações Contábeis, conforme CPC 24 /IAS 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
Resultado Líquido -18.965.221,62 -3.379.662,03
Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa gerado pelas Atividades 
Operacionais:

29.975.118,81 -37.898.704,08

  Depreciações/Amortizações 408.319,89 256.784,75

  Perdas Sobre Créditos 20.432.047,73 414.393,81

  Peona -2.503.142,83 3.688.325,79

  Provisão de Contingência 3.631.379,46 718.489,52

  Ajustes de Exercício Anteriores 8.006.514,56 -42.976.697,95

Resultado Líquido Ajustado 11.009.897,19 -41.278.366,11
  (Diminuição) Aumento em Ativos Operacionais -14.213.814,39 64.853.922,16

(Aumento) Diminuição em Passivos Operacionais 3.539.297,78 -23.177.064,15

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 335.380,58 398.491,90
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