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HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.  
CNPJ N° 00.361.325/0001-08 

Registro ANS N° 357511 
 
 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
A Administração da operadora Humana Assistência Médica Ltda. (Humana Saúde) submete à 
apreciação da sociedade em geral, o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes. 
 
Visão Geral da Operadora e Mercado de Atuação 
 

A HUMANA SAÚDE é uma operadora de planos de assistência à saúde com atuação nos Estados 
do Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, tendo iniciado a comercialização dos seus produtos em 
maio de 1995. Oferece planos médicos, hospitalares e odontológicos para empresas e pessoas 
físicas de todos os segmentos de renda, propiciando aos seus beneficiários acesso a hospitais, 
clínicas, laboratórios e médicos criteriosamente escolhidos. A filosofia da Humana Saúde é definida 
pelo compromisso permanente com a qualidade, investindo constantemente em estrutura, 
treinamento de pessoal, tecnologia e administração. 

 
Desempenho Operacional e Financeiro 
 
O número de beneficiários da Humana Saúde atingiu o total de 148.145 em 2020 (77.424 em 2019), 
apresentando um crescimento no ano de 70.721 (91,3%) novos clientes, refletindo o resultado 
positivo de sua política comercial. Vale ressaltar o desempenho da filial em Natal no Rio Grande do 
Norte, que atingiu 35.407 beneficiários ao final do exercício de 2020, tendo iniciado suas operações 
em setembro de 2020. 
 
A receita operacional líquida, representada pelas Contraprestações Líquidas, cresceu 30,7% no ano 
de 2020, refletindo o crescimento orgânico da carteira. 
 
Os Eventos Indenizáveis Líquidos que são as despesas com serviços médicos, hospitalares e 
odontológicos da rede credenciada, além da PEONA - Provisão para Eventos Ocorridos e Não 
Avisados, tiveram uma redução de 11,9% em 2020, em comparação com 2019, justificada pela 
suspensão de procedimentos eletivos decorrente da pandemia da Covid-19. Já o índice de 
sinistralidade, que é a relação entre os custos médicos envolvidos na operação e as 
contraprestações líquidas da empresa, atingiu 43,8% em 2020, inferior ao índice apresentado em 
2019 de 65,0%. 
 
As despesas de comercialização, que representam os valores repassados para os corretores, 
totalizaram 6,68% das Contraprestações Líquidas em 2020 (em 2019 foi de 3,46%), e essa variação 
foi decorrente do aumento da carteira de beneficiários. 
 
As despesas administrativas representaram 23,1% das Contraprestações Líquidas em 2020, em 
comparação a 14,9% em 2019, esse aumento se deu em virtude do processo de ampliação da 
estrutura organizacional da operadora para garantir um melhor atendimento à crescente carteira de 
beneficiários. 
 
As Outras Despesas Operacionais representaram 8,01% das Contraprestações Líquidas em 2020, 
tendo sido de 3,71% em 2019, e o aumento deve-se, basicamente, à maior Provisão para Perdas 
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sobre Créditos (PPSC) motivada pelos impactos da pandemia nas atividades econômicas no 
decorrer do ano.   
 
O Resultado Financeiro Líquido é composto de receitas e despesas financeiras. As Receitas 
Financeiras corresponderam a 0,94% das Contraprestações Líquidas em 2020, inferior ao patamar 
de 1,93% de 2019, decorrente, principalmente, da queda nas taxas de remuneração das aplicações 
mantidas pela operadora no decorrer do ano. As Despesas Financeiras representaram 1,64% das 
Contraprestações Líquidas em 2020 (0,40% em 2019), incremento derivado do aumento significativo 
dos descontos concedidos para a manutenção de contratos coletivos e individuais afetados pela 
pandemia da Covid-19.  
  
Depois de computados os tributos sobre a renda (IR e CSLL), o lucro líquido apurado em 2020 
correspondeu a 6,62% das Contraprestações Líquidas (7,48% em 2019) e o Patrimônio Líquido 
atingiu o montante de R$ 323.506.588,21 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 39.133.886,30 em 2019). 
O presente resultado demonstra que a Operadora encerrou o ano de 2020 com uma situação 
financeira e uma posição mercadológica de destaque, gerando uma posição econômico-financeira 
bastante saudável, trazendo segurança para seus beneficiários e colaboradores, além da 
manutenção do papel de uma empresa socialmente responsável. 
 
Investimentos 
 
Em outubro de 2020, a Operadora adquiriu 100% do Grupo Centro Médico Maranhense, localizado 
na cidade de São Luís no estado do Maranhão, composto de quatro empresas: Centro Médico 
Maranhense S/A (hospital), Instituto de Radiologia São Luís Ltda (clínica de diagnóstico por imagem), 
Clínica Luiza Coelho Ltda (clínica de atendimento ambulatorial) e Maxlab Medicina Diagnóstica Ltda 
(clínica de exames laboratoriais). 
 
Em 30 de dezembro de 2020, foram adquiridos 100% da participação societária das empresas Onco 
Life Clínicas Ltda (serviços de quimioterapia) e Clínica de Atendimento de Prevenção à Saúde Ltda 
(atendimento ambulatorial), bem como, foram adquiridos 56,29% da participação societária da 
operadora Unihosp Serviços de Saúde S/A (registro ANS nº 41253-8). O deferimento do pedido de 
autorização para a assunção do controle societário da operadora Unihosp, somente foi efetivado em 
11 de fevereiro de 2021, através do Ofício nº 22/2021/ASSNT-DIOPE/DIRAD-DIOPE/DIOPE, o que 
motivou o registro do investimento no grupo de Participações Societárias Avaliadas pelo Método de 
Custo. 
 
Política de destinação de lucros 
   
A Operadora tem como política a distribuição, aos sócios, de parte dos seus resultados através de 
Dividendos, e a retenção dos lucros restantes ao final do exercício, com o objetivo de fortalecer o 
seu negócio, atender a necessidade contínua de investimento e garantir a margem de solvência 
exigida pela agência reguladora. 
 
 
Reorganização societária 
 

Em agosto de 2020 com a cisão parcial da empresa Athena Saúde Holding S/A (CNPJ nº 
24.082.294/0001-06), o controle societário da Operadora passou a ser integralmente da 
empresa Athena Healthcare Holding S/A (CNPJ nº 26.753.292/0001-27). O aumento de 
capital de R$ 50.412.722,00 foi efetivado com a incorporação de parcela cindida da 
empresa Athena Saúde Holding S/A, conforme processo administrativo da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar nº 33910.040027/2020-83, deferido através do Ofício nº 
7/2021/ASSNT-DIOPE/DIRAD-DIOPE/DIOPE. 
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Recursos Humanos 
 
A Operadora contava ao fim do ano de 2020 com 220 colaboradores (229 ao final de 2019), adotando 
uma política salarial bastante satisfatória em relação ao mercado local, buscando compensar 
adequadamente a competência e a responsabilidade de seus profissionais. 
 
Perspectivas 
 
O cenário de saúde suplementar pós-pandemia ainda é imprevisível. A Covid-19 surgiu e eclodiu 
devido a um mundo globalizado, veloz e tecnológico. Contê-lo tornou-se o maior desafio para todos 
os países do mundo. E diante desse cenário, iniciativas de 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. 
 
Agradecimentos 
 
A Humana Saúde agradece o empenho de todos os seus colaboradores, e o apoio de seus clientes, 
rede credenciada e fornecedores, bem como às entidades governamentais e órgãos reguladores e 
todos os que de alguma forma contribuíram para o bom desempenho da Operadora em 2020. 
 
 
A Administração 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
Aos 
Administradores e Sócios da 
HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 
Teresina - PI 
 
Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA 

LTDA., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 

respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HUMANA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
 
Base para Opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das 

Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 

normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 

evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do 

Auditor 

A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data 

deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 

e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 

ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 

relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento 

obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.  

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da 

administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. 

Não temos nada a relatar a este respeito. 
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Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações 

Contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 

da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 

das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 

encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 

em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 

um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 

são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 

base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 

da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade; 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se 

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 

de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 

modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 

estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em 

continuidade operacional. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 

do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 

durante nossos trabalhos. 

 

Belo Horizonte, 27 de maio de 2021. 

 

 

GRUNITZKY - AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
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