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MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S.A.
Sã o Pa ulo - SP

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A Administração da MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A, nome
fantasia VITALLIS, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete
à apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Administração e as correspondentes
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findado em 31 de dezembro de 2020,
acompanhado do relatório de opinião dos Auditores Independentes.
Cenário Macroeconômico e Setorial
Como consequência da Pandemia COVID-19 declarada pela OMS, Brasil projeta um
resultado de PIB negativo em 2020, al redor de -4,1%, o fechamento do comercio, os
lockdown declarados em vários estados, trouxe um aumento no desemprego, assim
como aumento no déficit fiscal, e incerteza sobre o cenário econômico mundial.
A inflação ao consumidor medida pelo IPCA fechou em 2020 em 4,5% a.a., maior que a
taxa alcançada em 2019, 4,31% a.a., o aumento de preço nos commodities
internacionais impactou o preço dos alimentos e combustível, sendo estes os de maior
variação (14,09%), na sequência, vieram habitação com alta de 5,25% e artículos de
residência com 6 %.
Por outro lado, a inflação de planos de saúde ficou no patamar de 2,44%, índice
impactado pela suspensão do reajuste em planos individuais, PME e coletivo por
adesão por parte da Agência Nacional de Saúde.
Dentro das medidas adoptadas pelo Governo, se destaca a diminuição da taxa SELIC,
que em 2020 chegou a 2% comparado com 4,5 % de 2019, por outro lado o Real
finalizou o ano com um valor médio de R$ 5,1/US$, com projeção de manter-se neste
nível.
Para 2021 existe um ambiente favorável para os países emergentes, com crescimentos
positivos, uma recuperação acelerada acentuada no segundo semestres, produto da
retomada econômica acompanhado de um plano de imunização da população contra o
COVID-19. Além disso se espera a aprovação da reforma tributária com o objetivo de
mitigar o risco fiscal, e incentivos por parte do Banco central.

O setor de saúde suplementar teve um comportamento positivo, apresentou um
aumento de usuários, fechando o ano com 47,5 milhões, 1,2% acima do ano anterior.
Por parte das Operadoras e a Agência Nacional foram tomadas diversas medidas para
garantir a sustentabilidade do setor, assim como a manutenção dos contratos.
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Em 2020 foi incorporado no Rol de procedimento o exame RT-PCR, como padrão OURO
para diagnóstico da doença COVID 19, e posteriormente se incluíram mais seis exames
para auxiliar o diagnóstico, e os testes sorológicos.
Dentro dos desafios que o setor tem pela frente, estão o aprimoramento da qualidade
dos serviços, acompanhado de uma transformação digital, principalmente nos canais
de atendimento, criando soluções efetivas nas demandas dos beneficiários. Outro
grande desafio é dar continuidade à implementação e/ou aprimoramento dos
programas de saúde e prevenção de risco de doenças, como estratégia principal para a
mitigação dos riscos na saúde da população Brasileira.

A Companhia
A MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A, nome fantasia Vitallis,
continua trabalhando no desenvolvimento sustentável, garantindo a implementação
do modelo Keralty, fundamentado nos três eixos; Sanitário, Comunitário e Social.

Gestão da Área Comercial
A companhia ao final do exercício fechou com 363 mil beneficiários, se comparado
com o ano anterior tivemos uma queda de 2,7%, dado principalmente pela
movimentação negativa nos contratos ativos, vários dos nossos clientes devido a
medidas de fechamento do comercio, cancelamentos de contratos de transporte
devido à quarentena, assim como medidas provisórias do governo, ocasionaram uma
diminuição no número de funcionários das empresas clientes, a expectativa para 2021
é optimista, visto que esperamos a retomada em contratações de ditas empresas.

Por outro lado, a estratégia adoptada para crescimento e manutenção dos nossos
produtos estratégicos, foi bem sucedida, conseguimos crescer em um 61% no produto
PLUS e um 4% no produto Vitallidade, este último desenhado para a maior idade. As
vendas brutas da Vitallis chegaram a 30 mil beneficiários, principalmente em Minas
gerias, seguido pelo Para onde continuamos com crescimentos exponenciais.
Lançamos o novo produto Versatil, produto ambulatorial com atendimento
diferenciado e de alta qualidade na rede Keralty. Além disso um custo-benefício para
todos os bolsos, esse produto traz também o serviço de odontologia.
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Pensando em transformação digital, um dos nossos principais canais de venda foi o
venda On-line, ferramenta disponibilizada para venda de plano individual e PME
incialmente, mas que superou as expectativas, desta forma substituímos o papel em
todo o varejo.
Comercialmente a Vitallis está preparada para uma retomada da economia, ampliação
de estados estratégicos, buscando levar o nosso modelo de saúde diferenciado a
outros Estados do país.

Gestão Médica
Em 2020 a área médica se deparou com um desafio não planejado que era o controle e
manejo de uma pandemia. A Covid-19 testou todo o poder de rápida resposta e
planejamento da área médica, não só nas negociações com fornecedores e
prestadores, mas também com o acompanhamento dos inúmeros casos de pacientes
internados ou em domicílio. Como ponto alto dessas ações destaco o controle feito em
pacientes suspeitos e confirmados através de telemonitoramento dos mesmos desde
os primeiros sintomas até o momento da alta, a elaboração de protocolos assistenciais
para diagnóstico e tratamento de colaboradores e beneficiários com divulgação e
orientação para a rede keralty e para a rede credenciada, negociação com centenas de
prestadores para disponibilização de exames para o Covid-19 e atendimento
ambulatorial e hospitalar, controle diário da utilização de leitos para Covid-19,
ampliação de leitos em enfermaria e CTI para Covid-19 na rede própria e na rede
credenciada, com modelo de remuneração diferenciado, acompanhamento de
intercâmbio de diversas regiões do país, sempre otimizando a necessidade do paciente
e a disponibilidade da rede local, teleorientação para todos os beneficiários através de
plataforma WhatsApp e telefonia esclarecendo dúvidas sobre a doença e direcionado
os beneficiários suspeitos, implementação da telemedicina com, atendimento remoto
a suspeitos de Covid-19 no primeiro momento e, ampliação dos serviços para
atendimento remoto na atenção primária e na atenção especializada.
Ainda sobre o tema custo, fomos uma das 13 operadoras do Brasil selecionadas para
acompanhamento do projeto de remuneração variável proposto pela ANS. A operadora
foi audaciosa em lançar um projeto com escopo muito mais robusto que a maioria e
obteve ao final de 1 ano de projeto a excelência em todas as metas previamente
traçadas.
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Mesmo no cenário complexo da Pandemia, mantivemos em 2020 nossos programas
em gestão de saúde, mantendo os beneficiários no programa de crônicos não
complexos; incremento em número de beneficiários em 20% para o programa de
oncologia, 87% Programa Kalma, 70% no programa Bebê Vitallis e Parto Adequado,
neste último com melhoria de quase 5% na taxa de partos normais/cesariana.
Retomamos o grupo GATO de controle e tratamento da obesidade mórbida Maior
controle nos programas e atenção domiciliar, com reuniões mensais, técnicas e
administrativas com as empresas parceiras e segmentação dos programas
encaminhando os paliativos para o programa Contigo.
Sobre o Programa Contigo, certificamos a operadora baseado na Metodologia
NewPalex e re-certificamos a rede própria Keralty. Não só isso, conseguimos um
desempenho acima da expectativa inicial, tanto na qualidade assistencial quanto na
satisfação dos beneficiários e da família, com o controle de custo previsto.
Outro ponto a destacar, o grupo inaugurou a nova unidade de oncologia na cidade de
Belo Horizonte, disponibilizando consulta, imuno e quimioterapia com atendimento
humanizado, acolhimento e total respeito ao paciente e familiares.

Gestão de TI, Qualidade e Projetos
Mesmo com as adversidades de um ano difícil, dada a conjuntura dos fatores
associados à saúde e economia, 2020 foi um ano diferenciado, marcado pelas
relevantes entregas tecnológicas e pelos projetos que levaram a empresa a um maior
patamar de governança e maturidade organizacional, sustentado por processos
otimizados, controles internos amplamente monitorados e criteriosas avaliações de
riscos e indicadores de resultados, tendências e desempenhos.

Diversas foram as ações de sedimentação e melhoria contínua de todos os processos e
componentes das cadeias de valores, à luz de um relevante e sólido sistema de
controle da qualidade, seja para a operadora quanto para a rede própria de unidades
assistenciais. Conseguimos quebrar paradigmas e alcançar ousados objetivos e metas.
A operadora obteve o mais elevado nível de qualificação junto à Agência Nacional de
Saúde (ANS), mediante a acreditação de Nível I (Ouro) dentro do Programa de
Acreditação de Operadoras de Saúde. Menos do que 1% das operadoras do tipo de
Medicina de Grupo, no qual estamos inseridos, têm este selo, o que reforça a
importância do resultado alcançado.
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Já para nossas unidades assistenciais Keralty, investimos num ousado programa
voltado ao aprimoramento da maturidade e controles processuais, com vistas à
certificação de todas junto à Organização Nacional de Acreditação (ONA). Hoje nossos
processos e procedimentos assistenciais já estão preparados para serem submetidos à
avaliação da entidade certificadora, para auditoria e qualificação nesta importante
certificação.
Tivemos a entrega de importantes projetos, voltados à compliance, inovação,
sustentação e expansão. Dentro da área de compliance ressaltamos toda preparação e
reestruturação dos fluxos de dados e informações voltados à segurança de dados
pessoais (sensíveis ou não) abarcados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), por toda a empresa. Isso se deu mediante um extenso mapeamento dos
processos organizacionais e definições das bases legais a serem contempladas nos
diferentes contratos.
Desenvolvemos várias iniciativas e ações voltadas à difusão da inovação mediante a
entrega de novos processos e serviços. Outros projetos de igual importância, como a
consolidação e ampliação da metodologia Diagnosis Related Groups (DRG) para além
da rede própria, com prestadores específicos.
Em tecnologia da informação tivemos um ano realmente diferenciado, alavancado
principalmente pelas necessidades impostas pelo novo cenário da pandemia mundial,
onde uma fatia relevante dos colaboradores passou a trabalhar de forma remota e com
acesso a todos os sistemas corporativos necessários. Associada à essa infraestrutura,
foi realizada uma vasta gama de projetos voltados à segurança da informação e
ampliação da capacidade de processamento e telecomunicação.
Novas tecnologias foram implantadas, permitindo resiliência e crescimento controlado
dos recursos computacionais, com redundância e alta disponibilidade. Foram
disponibilizadas novas tecnologias para aprimoramento da experiência dos nossos
serviços, como o aplicativo para smartphones com uma vasta gama de funcionalidades,
chatbot para atendimento personalizado e novos serviços via portal corporativo para
beneficiários, empresas e prestadores de serviços médicos.
Gestão Administrativa e Financeira
Mesmo com os aumentos no índice de inadimplência dos clientes, em 2020 foram
feitos de forma oportuna todos os pagamentos a prestadores, fornecedores,
colaboradores e receita, assim como implementaram e documentaram processos e
protocolos assistenciais para uma adequada gestão e padronização.
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Inclusive foram realizados adiantamentos para prestadores de serviços com o único
objetivo de garantir a continuidade na prestação do serviço.

Gestão de Pessoas e Responsabilidade Sócio Corporativa
Encerramos o ano com 564 colaboradores na operadora, mantendo 100 % dos salários
e benefícios dos nossos colaboradores, mesmo em tempo de pandemia. Mantivemos
também, os treinamentos de forma virtual, garantindo continuidade na formação e
desenvolvimento de competências.
Em 2020 criamos o programa Modelando o Futuro, abordando temáticas que visam a
preparação dos professionais para as exigências do futuro e transição de carreira mais
equilibrada, forma realizados 5 módulos.

O treinamento de maior destaque foi o Programa de formação professionais da saúde,
que visa apoiar o processo assistencial, engajando os profissionais para o cumprimento
de protocolos de segurança do paciente a partir do conceito “CUIDAR”, foram mais de
130 hrs de treinamento.
Na frente de inovação, lançamos o programa KOLAB, com o objetivo de promover uma
cultura empresarial que estimule a inovação, para isto desenhamos treinamentos para
reforçar conteúdos relacionados com metodologias ágeis, assim como um comitê de
inovação para análise de proposta e viabilidade.

Gestão Digital e de Mídia
Este ano a nossa área de marketing teve um destaque, foram realizadas diversas
campanhas de orientação sobre higienização de mãos, dicas de saúde, informação
sobre COVID-19, vídeos sobre distanciamento, vídeos para realizar exercícios em casa,
dicas de autocuidado, campanha do novo normal, entre outras.
Fortalecemos nossos canais de comunicação como Youtube, Instagram, SAC, trazendo
maiores visualizações e aderência dos nossos usuários. Nosso crescimento de usuários
nas redes foi de quase um 72%.
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Destinação de Lucros
Os resultados do ano, serão utilizados para absorver o prejuízo acumulado.

Perspectivas Futuras e Informações Sobre o Andamento e Desempenho do Negócio
(expectativas para curto, médio e longo prazo)
O principal objetivo a curto prazo é continuar com a implementação do nosso modelo
de cuidado Integral, garantindo a satisfação dos beneficiários, assim como a melhora
nas condições de saúde e bem-estar. Além disso apoiar de acordo com as
competências das operadoras o plano de imunização de COBID-19 do Governo.
Uma vez seja aprovada a operação de venda à GNDI por parte do CADE, se realizara o
processo de incorporação de processos, sinergias, assim como a priorização na
verticalização dos serviços para um melhor controle da qualidade e custo médico.

Metas e Ações Projetadas para as Garantias Financeiras (Provisões Técnicas, ativos
garantidores e Recursos Próprios Mínimos)
Ao final de 2020, possuímos reservas garantidoras na ordem de R$88.5 Milhões (2018
R$ 88,5 milhões), a qual é superior as provisões técnicas R$83,5 Milhões (2019 R$ 85,0
milhões) atualmente exigidas pelas normas regulamentares da ANS. Com base nas
nossas projeções de curto, médio e longo prazo, estimamos ter um crescimento
constante de lastro financeiro.
Nossos recursos próprios mínimos (Patrimônio Líquido Ajustado) de R$ 140,5 milhões
(2019 R$ 118,4 milhões), para operar como operadoras de Medicina de Grupo no
mercado de planos de saúde, estão ao final deste exercício, acima do mínimo exigido
pela regulamentação em vigor (Margem de Solvência Exigida) de R$ 113,1 milhões
(2019 R$ 112,7 milhões), em 2020 fizemos adesão antecipada a RN 451 de Capital
Baseado em Risco. Diante das expectativas futuras desta entidade e com base em
nossos resultados econômico-financeiros projetados, entendemos que será coberto o
crescimento da parcela mínima, a qual exige o este valor mínimo até dezembro de
2022. A ANS instituiu a RN nº 442, que criou provisões como a PEONA SUS. Destaca-se
que, segundo a normativa, a constituição dessas provisões poderá ocorrer de forma
gradativa, ao longo de trinta e seis meses, a partir de janeiro de 2020. Contudo, há que
se ressaltar que a administração entende que os resultados supriram o crescimento da
parcela mínima do patrimônio líquido.
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Relacionamento com Auditor Independente
Ao longo do exercício de 2020, a Companhia utilizou os serviços de auditoria
independente da Grunitzky Auditores Independentes S/S. para realizar auditoria e
emitir relatórios sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia. A administração da Companhia tem como política não contratar o auditor
independente em serviços de consultoria que possam gerar conflitos de interesse. A
administração e seu auditor independente entendem que os serviços mencionados
não geram conflitos de interesse e, portanto, não apresentam riscos de independência
de acordo com as regras vigentes no Brasil.
Mensagem da Diretoria Geral
O ano de 2020 foi de grandes desafios e aprendizados, em que a resiliência ganhou um
protagonismo especial nas nossas vidas; nos reinventamos, descobrimos novas formas
de nos comunicar, de transmitir e entregar o melhor de nós. Nesse ano devemos
sentirmos orgulhosos pela coragem que tivemos para enfrentar o desconhecido,
garantindo o cuidado das pessoas que depositaram suas vidas e seu bem-estar nas
nossas mãos.

A VITALLIS, entregou sua promessa de valor e cuidado, continuou crescendo e
aperfeiçoando seus processos, foram muitos os logros alcançados. Em maio
inauguramos a nossa primeira clínica Oncológica Keralty, que junto com o programa
Oncológico da gestão em saúde garantem o melhor tratamento de forma humanizada.
Também recebemos a certificação Internacional pela implementação da metodologia
NEWPALEX para os pacientes em cuidados paliativos.
Recebemos por parte da Agência Nacional de saúde (ANS) o nosso selo OURO, máximo
reconhecimento pelas boas práticas em gestão organizacional e gestão em saúde.
Evoluímos nos canais digitais, tais como Tele-consulta em diversas especialidades, APP
vitallis e nossa assistente virtual VIVI, entre outros.
Agradeço a todos os clientes por acreditar e permanecer conosco, mesmo neste ano
de incertezas para muitas empresas, conseguimos superar e visualizar um melhor
futuro juntos. Aos nossos colaboradores por compartilhar e disseminar os nossos
valores, sendo o nosso norteador principal a Compaixão. Aos nossos médicos,
parceiros e entidades prestadores de serviços por acreditar num modelo de saúde
diferenciado, o modelo Keralty, vinculando além do eixo assistencial, o comunitário e o
social. Implementando um modelo de saúde sustentável e gerador de valor para o país.
Muito Obrigada! Julie Alexandra Malagon Ovalle
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1. Informações Gerais
A MediSanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S.A é uma sociedade empresária
organizada sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, a companhia tem
por objetivo social a operação de planos privados de assistência à saúde, coletivos e
individuais familiares, e a prestação de serviços médicos, ambulatoriais, clínicos,
hospitalares e terapêuticos, aos seus associados.

A sociedade é controlada indiretamente pela OSI Brasil Participações Ltda., holding
brasileira criada em 2013, que tem por objeto a participação em sociedades de
qualquer natureza, inclusive as que atuem no setor de saúde em geral, registradas
perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

2. Resumo das Principais Políticas Adotadas
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações
financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

2.1 Base de Apresentação
As Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas e
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS,
observando as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404/76,
incluindo as alterações geradas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nas normas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos pronunciamentos, nas orientações
e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, conforme modelo
padrão determinado pela ANS. A conciliação da atividade operacional, pelo
método indireto está demonstrada na nota explicativa 20.
A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela
administração em 16 de fevereiro 2021.
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2.2 Disponível
Caixa, Bancos Conta Depósito, Aplicações de Liquidez Imediata e Numerários em
Trânsito. As contas garantidas, quando utilizadas, são demonstradas no balanço
patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante.
2.3 Aplicações

As aplicações financeiras estão classificadas na categoria aplicações reconhecidas
contabilmente pelo seu valor justo e estão segregadas entre aplicações garantidoras de
provisões técnicas e aplicações livres, sendo as aplicações garantidoras divididas entre
lastro e vínculo conforme determinação da Agência Nacional da Saúde Suplementar
(ANS).
As aplicações financeiras estão sendo classificadas no ativo circulante por opção da
gestão em utilizá-las e por possuírem prazo mínimo de 180 dias para resgate, contados
da data da aplicação.

2.4 Contraprestações Pecuniárias a Receber
São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos
desses créditos, em contrapartida à conta de resultado de contraprestações efetivas de
operações de planos de assistência à saúde. A provisão para perdas sobre créditos de
contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber de beneficiários com
títulos vencidos há mais de 90 (noventa) dias, para planos coletivos, e há mais de 60
(sessenta) dias, para planos individuais. A administração da entidade revisa
periodicamente o critério de constituição para adequá-la à evolução da inadimplência
de sua carteira.
Os valores eventualmente recebidos antes do período de cobertura estão registrados
no passivo circulante, em conta específica de Receita Antecipada de Contraprestações.
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2.5 Créditos de Operações de Saúde Não Relacionados a Planos de Saúde
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos
dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à
conta de receitas com outras atividades. A provisão para perdas sobre créditos com
operações com outras atividades é constituída para os valores vencidos há mais de 90
(noventa) dias.

2.6 Investimentos
A empresa detém participações societárias em controladas e são avaliadas pelo
método da equivalência patrimonial pelo fato de a controladora deter participação
significativa, ter influência nas empresas caracterizando-as como controladas. As
demonstrações financeiras das empresas controladas foram examinadas por auditores
independentes.
Possui ainda, registrado como investimentos, Terrenos e Edificações Destinados a
Renda, registrados ao custo de aquisição. A depreciação das Edificações é calculada
com base no prazo de vida útil estimado dos bens, com base em laudos de avaliação,
quando aplicável.
2.7 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada
com base no prazo de vida útil estimado dos bens, com base em laudos de avaliação,
quando aplicável. O item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando
nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual
ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o
valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do
resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos
e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. (Vide nota explicativa nº 9).
2.8 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento
inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e
perdas do valor recuperável, quando aplicável. (Vide nota explicativa nº 10).
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2.9 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”)
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o
objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo
constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil
líquido ao valor recuperável.
2.10 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde
São calculadas com base em metodologia atuarial definida por atuário legalmente
habilitado em NTAP, excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é calculada
com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente
recebida pela operadora. (vide Nota Explicativa nº 11).
2.11 Outros Ativos e Passivos (Circulante e Não Circulante)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou
valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a
empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.
2.12 Empréstimos e Financiamentos
Utilizado para registrar as obrigações da empresa junto a instituições financeiras do
país, cujos recursos são destinados para financiar imobilizações ou capital de giro.

20

Demonstrações Financeiras 2020

MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S.A.
Sã o Pa ulo - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Em unidades de Reais)

2.13 Passivos Contingentes
Passivos Contingentes: Uma provisão é constituída para todas as contingências
referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos
seja feita para liquidar a contingência/ obrigação e uma estimativa razoável possa ser
feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico. Os passivos
contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota
explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são
provisionados nem divulgados.

3. Disponível

Representam numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis.

4. Aplicações Financeiras

21

Demonstrações Financeiras 2020

MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S.A.
Sã o Pa ulo - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Em unidades de Reais)

I. As aplicações garantidoras de provisões técnicas são exigências a serem observadas
pelas operadoras de planos de saúde para manutenção do seu equilíbrio econômicofinanceiro, minimizando os riscos de insolvência.
A Resolução Normativa RN nº 392/2015 menciona as aplicações financeiras vinculadas
à ANS cuja movimentação é bloqueada bem como outros ativos garantidores que têm
como objetivo o lastro do total das provisões técnicas e os eventos a liquidar.

A partir da publicação da RN 392/2015 com efeitos em 2016 a Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS determinou que as Operadoras de Planos de Saúde
segregassem em linhas específicas das aplicações livres em suas demonstrações as
aplicações destinadas a garantir o pagamento aos Eventos a Liquidar com vencimentos
inferiores em até 30 (trinta) dias assim como o Ressarcimento ao SUS, estas sem
bloqueio de movimentação, denominadas “Aplicações Garantidoras”;
II. As aplicações financeiras livres devem obedecer ao prazo de liquidação até o
término dos doze meses subsequentes àquele da referida operação; sendo os saldos
de aplicações ajustados a valor de mercado, quando aplicável, de acordo com a
legislação em vigor.

5. Contraprestações Pecuniárias a Receber
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I. Provisão Para Perdas Sobre Créditos (PPSC). A provisão é constituída pelo montante
devido por beneficiários em atraso há mais de 60 dias (planos individuais) e 90 dias
(planos coletivos), e o cálculo engloba não só as parcelas em atraso, mas também,
todas as parcelas efetivamente ganhas de um beneficiário que tenha pelo menos uma
parcela atrasada.

II. Em 2020 a Operadora atendeu as determinações da ANS (Comunicado nº 85, de
31/08/2020), que estabeleceu a suspensão da aplicação das parcelas dos reajustes de
planos de saúde por variação de custos (anual) e por mudança de faixa etária, no
período de setembro a dezembro de 2020, as quais não foram aplicadas para fins de
cobrança ao beneficiário naquele exercício, mas emitidas em cumprimento ao regime
de competência, sendo registrados tais valores de acordo com a orientação sobre a
contabilização emitida pela ANS em 08/10/2020 e com previsão de recomposição dos
reajuste a partir de janeiro de 2021 diluídas em 12 parcelas mensais e/ou menores
parcelas, desde que haja concordância entre as partes (Comunicado nº 87 de 26 de
novembro de 2020). Estes valores constantes da receita de contraprestações do
exercício de 2020, em atenção ao regime de competência, estão compostos de acordo
com os montantes do quadro a seguir:
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6. Créditos Tributários e Previdenciários
Estão assim detalhados nas demonstrações:

Sendo:

I. Trata-se de IRRF sobre aplicações financeiras dos anos de 2014 a 2020 disponíveis
para utilização mediante compensação de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil, sendo todo o recurso no curto prazo.
II. Inclui créditos de INSS referente a ação judicial contra a Previdência Social
solicitando inexigibilidade da contribuição social prevista pelos incisos III e IV, do art.
22, da Lei nº 8.212/91, em função da prestação de serviços exercida por profissionais
autônomos e cooperados da área de saúde a favor dos usuários dos planos de saúde
da empresa. Por se tratar de tema pacificado no STF (Supremo Tribunal Federal) o
montante integral da ação foi contabilizado. Em 2020 houve habilitação de parte
dos créditos em questão em despacho decisório da RFB, já sendo utilizado na
compensação de contribuições previdenciárias.
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7. Bens e Títulos a Receber

I. Os estoques compreendem materiais e medicamentos adquiridos e destinados à
utilização da Rede Credenciada Hospitalar e própria ambulatorial.
II. Referem-se a adiantamentos aos fornecedores de mercadorias e prestadores de
serviço, que mediante a efetiva entrega do produto ou prestação do serviço, os valores
são alocados as respectivas contas de Resultado ou Patrimoniais.
8. Investimentos

A) Participação em Instituições não Reguladas
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Abaixo objeto social das empresas controladas:
A MINAS SAÚDE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., constituída em
17/03/2011, tem por objeto social a participação, direta ou indireta no capital de
outras sociedades no País, podendo, inclusive, prestar serviços gerenciais e
administrativos as empresas sob seu controle.
A SOS – SERVIÇOS OPERATIVOS SANITAS LTDA., constituída em 09/11/2015, tem por
objeto social a prestação de Serviços na Intermediação de Negócios e Representação
Comercial Referente à Oferta de Plano Saúde e Posto Avançado Para Plano de Saúde.
B) Imóveis destinados a Renda

9. Imobilizado
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A) Composição dos Ativos Imobilizados
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis, máquinas,
utensílios e veículos utilizados para a condução dos negócios da Empresa. O
imobilizado de uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por depreciação
acumulada e perdas de redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável.
Gastos com reformas e melhorias que prolongam a vida útil dos bens são incorporados
ao custo do ativo imobilizado. A depreciação é apropriada com base no prazo de vida
útil remanescente dos bens, constantes de laudo de avaliação.

No exercício de 2020 a entidade efetuou, internamente, estudos para verificar a
possibilidade de determinar novos prazos de vida útil dos bens integrantes do ativo
imobilizado, consequentemente, novas taxas de depreciação, conforme previsto no
CPC-27 - Ativo Imobilizado. Como resultado deste estudo, a administração da Entidade
decidiu por não alterar os prazos estimados de vida útil e as taxas aplicadas.
B) Movimentação dos Ativos Imobilizados Líquidos
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10. Intangível

A) Composição do Intangível

B) Movimentação do Intangível
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11. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

I) Provisão de Prêmio Contraprestação Não Ganha (PPCNG): Conforme Resolução
Normativa ANS nº 314 de 23 de novembro de 2012. A partir de janeiro de 2013, as
contraprestações e prêmios provenientes das operações de plano privados de
assistência à saúde deverão contemplar parcela da (PPCNG); no qual o cálculo da
(PPCNG) apura a parcela de prêmios ou contribuições não ganhas, relativa ao período
de cobertura do risco assistencial dos contratos com modalidade de pré-pagamento.
II) Provisão de Eventos Sinistros a Liquidar para o SUS - o ressarcimento ao SUS, criado
pelo artigo 32 da Lei nº 9.656/1998 e regulamentado pelas normas da ANS, é a
obrigação legal das operadoras de planos privados de assistência à saúde de restituir
as despesas do Sistema Único de Saúde no eventual atendimento de seus beneficiários
que estejam cobertos pelos respectivos planos.

III) Provisão para Eventos a Liquidar - Representa eventos indenizáveis decorrente de
contas médicas ou de avisos de prestação de serviços apresentados à Empresa.
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IV) Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados (PEONA) – Provisão para fazer
frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido
avisados perante os prestadores da rede credenciada, constituída com base em
metodologia atuarial.
Destacamos a seguir a movimentação da respectiva provisão em 2019 e 2020:

V) Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados para SUS (PEONA-SUS) –
Provisão para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que
não tenham sido avisados pela Rede do Sistema Único de Saúde, constituída com
base no cálculo divulgado pela ANS. Apesar da provisão ser constituída gradualmente,
de forma linear, ao longo de trinta e seis meses, a partir de janeiro de
2020 conforme RN 442/2018, houve uma alteração conforme comunicado nº 88/ANS.
Destacamos a seguir a movimentação da respectiva provisão em 2020:
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12. Tributos e Encargos Sociais a Recolher
Estão assim apresentados:

Conforme detalhamos:

Referem-se a Impostos e Contribuições de ordem Municipal e Federal, retidos de
terceiros ou sobre apuração de Receitas.
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I. Parcelamento de Impostos sobre Serviços: A Lei n° 16.097/14, alterada pelo art. 4°
da Lei nº 16.272/15 instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado - PPI no
Município de São Paulo. O PPI-2015 é um programa de parcelamento para os
contribuintes que desejem regularizar os débitos tributários e não tributários,
constituídos ou não, inclusive inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em
relação a fatos geradores ocorridos até 31.12.2014; A MediSanitas aderiu ao
parcelamento em 18/06/2015 no qual o parcelamento foi firmado em 120 parcelas
mensais e sucessivas, corrigidas pela taxa SELIC.
II. Parcelamento de Tributos Federais: Refere-se a tributos federais constituídos junto
à Receita Federal do Brasil, parcelados conforme lei n° 12.996 de 18 de junho de 2014
e consolidados conforme a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.064, que trata dos
procedimentos para consolidação de débitos pagos com prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL. A consolidação do parcelamento envolveu os débitos
administrados pela RFB e pela PGFN concedendo o abatimento de montantes de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL os quais puderam ser utilizados para
liquidação de multas e juros moratórios. A MediSanitas aderiu ao parcelamento em
25/08/2014 no qual o parcelamento foi firmado em 60 parcelas mensais e sucessivas,
corrigidas pela taxa SELIC.

III. Demais Impostos e Contribuições: Refere-se a tributos federais, municipais e
encargos constituídos no mês. Considera-se basicamente nesta variação de um período
para o outro o recálculo dos tributos a pagar em especial do PIS e da COFINS.

13. Débitos Diversos
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I. Representado principalmente por fornecimentos de serviços de manutenção,
limpeza e materiais administrativos, bens, alimentação, utensílios.
II. Representado por aluguéis, seguros, água, luz, telefone, dentre outros.
14. Depósitos Judiciais e Provisões Contingenciais
A entidade constitui provisão para contingências com base na opinião de seus
assessores jurídicos externos. Com isso, a entidade provisiona a totalidade dos
processos classificados com risco de perda provável, a qual considera suficiente para
cobrir eventuais perdas processuais.
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a provisão para contingências para a totalidade
dos processos classificados com risco de perda provável contabilizados no passivo está
composta como segue:

I. Referem-se a questões contratuais, tais como: carência, cancelamentos, exclusão de
cobertura e doenças preexistentes;
II. Referem-se a questões trabalhista, tais como: horas extras e vínculo empregatício.
III. A Referem-se a multas junto ao órgão regulador Agência Nacional de
Saúde Suplementar que estão sendo discutidas judicialmente.
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Parte das provisões para contingências estão garantidas por depósitos
judiciais contabilizados no ativo realizável a longo prazo em 31 de dezembro de
2020 e 2019 como podem ser observadas abaixo:

14.1. Provisões contingenciais – Risco de perda Possível
As contingências, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, classificadas como perda
Possível no qual (a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que
provável, mas maior que remota) e, portanto, não registradas nas demonstrações
financeiras, estão apresentadas como se segue:

I. Ações judiciais tributarias referentes a processos de ISS inscritos em dívida ativa
junto ao município de São Paulo. Porém, vale ressaltar que no exercício de 2017 um
perito nomeado no processo em questão, apontou que há um saldo de crédito em
favor da Empresa.

34

Demonstrações Financeiras 2020

MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S.A.
Sã o Pa ulo - SP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019
(Em unidades de Reais)

14.2. Provisões contingenciais – Risco de perda Possível sobre o imobilizado da
controlada Minas Saúde Investimentos e Participações LTDA
Destacamos a seguir a composição do imobilizado da ‘Minas Saúde Investimentos e
Participações LTDA’ com a intenção de oferecer total transparência sobre os assuntos
que possam a vir afetar o patrimônio da MediSanitas Brasil Assistência Integral à Saúde
S/A.
A composição do Imobilizado é apresentada a seguir:

Esse imobilizado encontra-se em processo litigioso e com decisão em primeira
instância desfavorável para entidade controlada. O grupo controlador, responsável pela
publicação das informações consolidadas como destacadas em nota explicativa, possui
as garantias financeiras e contratuais para reposição deste valor, caso a conclusão do
processo for contra aos interesses desta empresa. A entidade apresentou recursos
contra a decisão e os advogados da entidade consideram a perda do processo como
possível. Logo, a administração optou por mantê-lo registrado em suas demonstrações
até que todo o processo esteja transitado e julgado.

15. Patrimônio Líquido
15.1 Capital Social

O Capital Social da entidade é composto de 223.700 ações sem valor nominal
totalizando R$ 223.700.000.
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15.2 Reserva de Capital
Os valores de reserva de capital referem-se a reservas de ágio na subscrição de ações e
variação no câmbio, oriundos de aporte de capital estrangeiro.

15.3 Capital Regulatório
Considerando a Resolução Normativa da ANS Nº 451, de 06 de março de 2020, que
dispõe sobre os critérios para definição do capital regulatório das operadoras de
planos de assistência à saúde, especificamente, quanto a possibilidade da adoção
antecipada do capital baseado em riscos para apuração do capital regulatório, após
análise, a Entidade optou pela utilização da referida antecipação.

16. Contraprestações líquidas
As Contraprestações líquidas são reconhecidas de forma pró-rata dia e foram assim
registradas:

17. Eventos Conhecidos ou Avisados
Estão assim detalhados:
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18. Despesas Administrativas

I. Serviços advocatícios, auditoria e de consultoria, entre outros;
II. Utilização e manutenção das instalações da entidade, como luz, água, serviços de
manutenção, segurança, etc;

19. Seguros

A Empresa adota política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a
riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices em vigor e
os prêmios foram devidamente pagos. A Empresa tem um programa de gerenciamento
de riscos com o objetivo de delimitá-los, buscando no mercado coberturas compatíveis
com o seu porte e operações.
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20. Conciliação do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de
planos de saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método
direto. A legislação vigente determina à entidade que apresentar a Demonstração do
Fluxo de Caixa pelo método direto destaque a conciliação do lucro líquido na
demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais.

21. Transações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas possuem prazos, preços e demais condições
semelhantes àquelas realizadas com terceiros, sendo as principais operações e saldos
sumariados conforme segue:
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As receitas referem-se a faturamento de plano de saúde dos colaboradores. As
despesas são basicamente relacionadas a atendimentos médicos dos beneficiários de
planos de saúde, com exceção da ‘Serviços Operativos Sanitas Ltda.’, cujas despesas
referem-se serviços prestados de atendimento aos beneficiários do plano de saúde em
várias localidades no País quanto a instruções de atendimento, emissão de guias entre
outros.

22. Dispensa de apresentação das demonstrações consolidadas
A entidade, como destacado na nota explicativa 1, é controlada indiretamente pela OSI
Brasil Participações Ltda. E essa, disponibiliza ao público suas demonstrações em
conformidade com os Pronunciamentos do CPC 36. Com isso, a entidade fica
dispensada de apresentar as suas demonstrações consolidadas.

23. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos – RN 443/19

A entidade vem trabalhando em estudos e projetos focados, na adequação de sua
estrutura organizacional e em seus processos de controle interno, para garantir a
aderência da sua operação de planos de saúde às determinações da RN 443/19,
controlando riscos presentes no contexto operacional, da gestão do plano de saúde.

24. Teste de Adequação de Passivo (TAP)
Estabelecido pela ANS na RN nº 435/2018 com vigência a partir de 2020, o Teste de
Adequação de Passivo – TAP consiste na apuração do valor presente estimado dos
fluxos de caixa futuros que decorram do cumprimento dos contratos de planos de
saúde na modalidade de preço preestabelecido, a partir de métodos estatísticos e
atuariais com base em constatações e evidências, com o objetivo de avaliar se as
provisões constituídas pela operadora estão adequadas para cumprimento de todos os
seus compromissos futuros. Na MediSanitas essa projeção está de acordo com as
regras e parâmetros mínimos definidos nos itens 9.1.4, 10.12.2 e 10.12.2.1 no anexo
Capítulo I – Normas Gerais da RN 435/2018 e alterações vigentes e as estimativas e
responsabilidade desses cálculos foram realizadas pela Plurall Soluções e Estratégias
em Saúde Suplementar Ltda, registro no CIBA nº 83.
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Resultado do TAP – (Eventos/Sinistros Ocorridos + a Ocorrer)

O resultado do TAP foi apurado pela diferença entre o valor das estimativas correntes
dos fluxos de caixa dos eventos ocorridos e a ocorrer e a soma do saldo contábil das
provisões técnicas na data-base. As projeções em dezembro/2020 demonstram que a
MediSanitas se apresenta suficiente com os sinistros, o resultado demonstrou que não
há provisão a constituir pois as receitas estimadas superam as despesas estimadas.

Com base nas premissas submetidas aos testes e que atendem os aspectos mínimos a
serem observados definidos na RN 435/18 e suas alterações, com relação as projeções
do fluxo de caixa trazidos a valor presente para cada agrupamento de contratos do ano
para a data-base de 31/12/2020 observa-se no resultado das projeções uma
insuficiência para contratos Coletivos Empresariais e Adesão. Porém essa insuficiência
é coberta pelos demais planos.

25. Provisão de Insuficiência de Contraprestação (PIC)
Estabelecido pela ANS na RN nº 435/2018, foi calculada com base na formulação
definida pela ANS no anexo VII da RN nº 393/15 e suas alterações. na competência de
dezembro de 2020 o FIC - Fator de Insuficiência de Contraprestação foi de 0,9126,
desta forma foi apurado não haver insuficiência não sendo necessário constituir
nenhuma provisão.
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26. Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
Foi constatado que a adequação da MediSanitas Brasil Assistência Integral à Saúde
S.A., no cumprimento da Lei, em vigor desde maio 2021 conforme medida provisória
n° 959 de 29 de abril de 2020, não afeta o reconhecimento, a mensuração ou a
evidenciação de ativos, passivos, despesas e receitas. A adequação trata-se de uma
reorganização e da reclassificação, principalmente, dos esquemas e metadados
sensíveis (em relação aos dados pessoais) constantes das bases de dados. Dessa forma,
entende-se que não há impactos na contabilidade, nem em provisões e tampouco
impactos em ativos ou passivos contingentes.
27. Principais efeitos da COVID-19

O ano de 2020 com os surgimento e disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), fez
com que tivéssemos um ano complexo e desafiador com impactos sanitários,
econômicos e sociais provocados pela pandemia. A vida da população foi transformada
com a adoção de rígidas ações governamentais em praticamente todos os países, como
fechamento do comércio e escolas, isolamento social, quarentena e medidas
necessárias para evitar aglomerações, conter o avanço da doença e evitar a sobrecarga
dos sistemas de saúde.
Apesar da pandemia, esse foi um ano de iniciativas importantes, que contribuíram para
o aprimoramento do setor e a melhoria da prestação dos serviços para os
beneficiários, com a continuidade do incentivo à adoção de um modelo de assistência
em saúde mais eficiente, eficaz e sustentável, com cuidado centrado no paciente.
Neste sentido, para minimizar os impactos da pandemia foram definidas algumas
medidas em conjunto com o órgão regulador:

Rol de Procedimentos: Inicialmente a ANS incorporou ao Rol de Procedimentos o
exame de RT-PCR e testes sorológicos, bem como exames auxiliares nos diagnósticos.
No mesmo período foram prorrogados os prazos máximos de atendimento para a
realização de consultas, exames, terapias e cirurgias eletivas, com o objetivo de reduzir
a sobrecarga das unidades de saúde e de evitar a exposição desnecessária de
beneficiários ao risco de contaminação. Importante frisar que, mesmo com a adoção
da medida, os prazos para os casos em que os tratamentos não pudessem ser adiados
ou interrompidos foram mantidos, assim como prazos de atendimento de urgência e
emergência.
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Teleconsulta: Uma das mais importantes medidas, foi a adequação necessária da rede
para disponibilizar atendimento à distância aos nossos beneficiários, chamada
de Teleconsulta. Dessa forma, foi possível que a operadora e os prestadores de serviços
trocassem informações mais precisas sobre os procedimentos realizados à distância.
Suspensão dos reajustes anuais e por mudança de faixa etária: Conforme decisão da
ANS publicada em agosto, foram suspensos os reajustes anuais e por mudança de faixa
etária por 120 dias.
Principais efeitos e medidas para enfrentamento da Covid-19: Desde março de 2020,
a operadora vem acompanhando o cenário de retração econômica, redução de
utilização dos serviços de saúde e dificuldades causadas pela pandemia, para
salvaguardar os interesses dos beneficiários dos seus planos buscou-se conferir alívio
financeiro ao consumidor sem desestabilizar as regras e os contratos estabelecidos.

Para os contratos individuais, com aniversários entre maio a dezembro de 2020,
juntamente com as suspensões realizadas em agosto de 2020, a ANS autorizou em
outubro de 2020, a cobrança deste reajuste de forma diluída, em 12 meses, a partir de
janeiro de 2021. O reajuste retroativo em planos individuais a receber em 2021 foi de
R$ 2.857.338,87. Já para os planos coletivos o valor é de R$ 1.130.602,06.
Adicionalmente, os resultados financeiros também foram impactados por conta da
manutenção da política de redução da taxa básica de juros da economia pelo BACEN,
que reduziu a SELIC em de 5,95% (2019) para 2,10% (2020. Outro ponto a destacar
refere-se às perdas financeiras incorridas nos fundos de renda variável, especialmente
nos meses de março, abril e maio, em função da queda nas bolsas de valores da Ásia e
Europa o que repercutiu no Brasil (B3 S.A), antes mesmo da contaminação comunitária
do vírus. Estes ativos sofreram perdas em seu valor justo em (R$ 2.999.257) em função
da baixa demanda por esses ativos e marcação a mercado dos papeis. A volatilidade do
período continua sendo monitorada e administrada pelas métricas de risco utilizadas
pela entidade. A administração se mantém focada na gestão do resultado financeiro
por meio de escolha criteriosa de seus investimentos e diversificação de seu
portfólio como demonstrado abaixo.
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Por outro lado, o atendimento aos beneficiários infectados pela COVID-19 que traz
alguns impactos em custos como: evolução das internações por maior quantidade de
dias, internações em unidades de terapia intensiva, inclusão de exames extras no rol
de procedimentos da ANS e necessidade de EPIs, apresentou a seguinte demanda ao
longo de 2020:

O custo por eventos médicos relacionado ao Covid-19 em 2020 foi de R$ 32.619.074
Na área comercial, no ano 2020 como consequência do aumento do desemprego,
tivemos uma movimentação negativa de beneficiários nos contratos ativos de
1,95%. Também houve diminuição de beneficiários por cancelamento com motivo
principal a inadimplência. Por outro lado, tivemos o adiamento da aplicação do
reajuste de acordo com os aniversários estabelecidos nos contratos.
Finalmente, a operadora potencializou seus canais digitais por causa das restrições na
mobilidade, desta forma a plataforma de vendas on-line se converteu no principal
canal de vendas de planos familiares e PME, permitindo um maior acesso aos nossos
produtos.
Outra ferramenta digital de destaque foi o nosso Chat-Bot, que auxiliou aos
beneficiários na busca de 2° via de Boleto, indicação de rede, entre outras
informações
Na área administrativa, os principais impactos foram os decorrentes da redução de
despesas com viagens, material de expediente, localização e funcionamento, entre
outros
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No que tange à Gestão e Administração dos Ativos, apesar dos efeitos provocados no
mercado financeiro trazidos pela COVID-19 mencionados anteriormente, não foram
identificados efeitos relevantes na performance da entidade ao final do exercício de
2020.
Cenário Atual e Futuro - O cenário da saúde suplementar pós pandemia ainda é
imprevisível. A Covid-19 surgiu e eclodiu devido a um mundo globalizado, veloz e
tecnológico. Contê-la tornou-se o maior desafio para todos os países do mundo. E
diante deste cenário, as iniciativas dos vários atores do setor robustecem a união de
forças, a readequação de estratégias e a importância de gerar providências globais e
locais, com ações para refrear a pandemia e garantir a sustentabilidade do setor e
assistência aos consumidores.
Seguimos acompanhando a evolução da pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo,
a qual recrudesceu ao final de 2020 a patamares superiores ao esperado. Estamos
atuando direta e rotineiramente com nossos colaboradores, clientes, corretores,
prestadores de serviços e investidores para buscar minimizar os impactos para a
sociedade. Atentando para as particularidades de nossa atividade operacional e
seguindo as recomendações de especialistas em saúde e segurança planejando com
cautela a retomada das atividades operacionais em nossas estruturas físicas, onde em
sua grande maioria, a equipe operacional e administrativa, estão
trabalhando remotamente. Para os que retornaram ao trabalho físico em nossas
estruturas, os processos operacionais estão em pleno funcionamento com os cuidados
necessários. Porém, a evolução da epidemia de COVID-19 continua incerta e
dependente das ações das entidades governamentais para a execução do programa de
vacinação e do comportamento da população de cada região quanto à observância das
medidas de prevenção.

Considerando a manutenção do cenário de incerteza, em relação ao impacto e duração
da pandemia, o foco da entidade segue na manutenção do atendimento de qualidade
a todos os seus beneficiários, colaboradores, prestadores e demais prestadores. A
entidade mantém o monitoramento tempestivo de sua liquidez e solvência e vem
adotando medidas para garantir sua manutenção em níveis adequados.
A entidade continua a acreditar no seu modelo de negócio e na eficiência de seus
processos, em linha com seu novo posicionamento estratégico, baseado em um
conceito inovador de saúde integral, focado em riscos pessoais e com uma visão
integral para apoiar os seus clientes que envolve saúde física, emocional e financeira.
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Como uma empresa especializada em gestão de risco, destacadamente em gestão de
saúde, a entidade, em parceria constante com sua rede de prestadores, vem usando
toda a sua experiência para minimizar possíveis impactos e continuar cuidando das
pessoas com a mesma qualidade pela qual é reconhecida.
28. Eventos Subsequentes
Em agosto de 2020, o Grupo Keralty anunciou o acordo de venda das ações da OSI
Brasil Participações Ltda. (controladora da MediSanitas Brasil Assistência Integral à
Saúde S.A.) à sociedade Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
A obrigação das partes de consumar a compra e venda das ações está sujeita, nos
termos do artigo 125 do Código Civil Brasileiro, ao cumprimento das seguintes
condições:
•
•

A aprovação previa da operação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”)
(“Aprovação ANS”); e
A aprovação previa da transação Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil (“CADE”)
(“Aprovação do CADE”).

A MediSanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S.A. (Controlada pela OSI Brasil
Participações Ltda.) e suas controladas operam desde a data de assinatura do contrato
e até data de encerramento anual em estrita conformidade com o curso normal dos
negócios, e embora em virtude do contrato de compra, o Grupo Keralty se
compromete a não realizar algumas ações, o Controle é detido pelo Grupo Keralty.

Em 04 de dezembro de 2020, houve aprovação da transferência de controle por parte
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), foi solicitada prorrogação prazo
para cumprimento do disposto no artigo 7º da Resolução Normativa nº 270, de 10 de
outubro de 2011, até termos a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica do Brasil (“CADE”). Até a data da autorização para apresentação das
demonstrações contábeis, não foi obtida a aprovação do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica do Brasil (“CADE”).

MediSanitas Brasil Assistência Integral a Saúde S.A.
Resp. Legal: Julie Alexandra Malagon Ovalle
Administradora

Alexandre Fernando Pereira de Souza
Contador – CRC 110832/O-5
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