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ORDEM DO DIA 
 
 

A)  ABERTURA – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 
 
B)  INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO DA MESA - Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 
 
C)  LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Secretário da mesa 
 
D)  ORDEM DO DIA 
 

1) APROVAR AS CONTAS E ATOS DA DIRETORIA RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE  2020, 
ACOMPANHADOS DOS PARECERES DOS CONSELHOS SUPERIOR E FISCAL E DOS  
AUDITORES INDEPENDENTES, E OPINAR SOBRE A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 
2021 

1.1) Relatório da Administração – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto / Sr. Edison Domingues / 
Sra. Natália Akemi Tamura 

1.2) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras –  Sra. Vânia R.C.G. 
Khatchikian 

1.3) Parecer do Conselho Superior 

1.4) Parecer do Conselho Fiscal 

1.5) Parecer dos Auditores Independentes 

1.6)  Submeter o Balanço 2020 à aprovação – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 

1.7) Orçamento 2021 –  Sra. Vânia R.C.G. Khatchikian 
 
1.5) COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SBC SAÚDE 

LTDA.: - Sr. Oswaldo Massuo Akimoto /  Sra. Vânia R.C.G. Khatchikian 
 

2) RENOVAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O 
MANDATO DE 01/04/2021 a 31/03/2022 

 
3) DELIBERAR SOBRE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SUGERIDO PELA DIRETORIA E 

COM PARECER FAVORÁVEL DO CONSELHO SUPERIOR – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 
/ Sr. Edison Domingues / Sra. Vânia R.C.G. Khatchikian  

 
4)  OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL – Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 

 
E)    ENCERRAMENTO - Sr. Oswaldo Massuo Akimoto 
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA À SAÚDE SBC 
CNPJ/MF 60.851.961/0001-31 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2020 
 

 
 
 
PREZADOS SENHORES ASSOCIADOS, 

A Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC é uma entidade privada sem fins econômicos, fundada em 
26/11/1962, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Blumenau nº 320, Vila Leopoldina, e é 
regida por seu Estatuto Social, cuja última alteração consolidada foi deliberada em 30/03/2016. 

As atividades desenvolvidas são de cunho assistencial na área da saúde, abrangendo a prestação de serviços 
médico-hospitalares, práticas integrativas e complementares em saúde, cuidados paliativos e planos de saúde, 
com o objetivo de garantir a saúde de seus associados através do modelo de mutualidade assistencial. 

As receitas da SBC provém dos resultados operacionais do Hospital SBC, da operadora SBC Saúde, das 
contribuições associativas e doações recebidas De acordo com o Estatuto em vigor, a Diretoria submete à 
apreciação da Assembleia Geral Ordinária, observando-se as exigências contábeis quanto aos seus 
respectivos demonstrativos, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultados, as Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido, as Demonstrações dos Fluxos de Caixa – DFC e as Notas explicativas, 
acompanhados dos pareceres do Conselho Superior, do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e o 
Relatório da Administração, referente às atividades desenvolvidas pela Associação SBC, Hospital SBC e SBC 
Saúde no ano de 2020. 

Em decorrência das restrições decorrentes da pandemia ocasionada pelo COVID-19, a Assembleia Geral 
Ordinária que deveria ocorrer no mês de março/2021 está sendo realizada excepcionalmente em 26/05/2021.  

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA À SAÚDE SBC 
MISSÃO: Promover assistência à saúde objetivando o bem-estar e a qualidade de vida dos associados 
VISÃO: Ser reconhecida como referência de mutualidade assistencial na área da saúde 
VALORES: Ética, Sustentabilidade, Integridade e Responsabilidade Social 

 

HOSPITAL SBC  
MISSÃO: Desenvolver e proporcionar assistência médico-hospitalar com qualidade e humanização, 
contribuindo na melhora do estado de saúde e bem estar dos pacientes; com foco na satisfação dos clientes. 
VISÃO: Tornar-se hospital reconhecido pela assistência médico-hospitalar da melhor qualidade com 
sustentabilidade econômico-financeira. 
VALORES: Bio-Ética, Responsabilidade profissional e sócio-ambiental, Desenvolvimento e valorização das 
pessoas, Humanismo, Sustentabilidade e Trabalho em equipe. 
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SBC SAÚDE 
MISSÃO: Ser reconhecida pela qualidade dos atendimentos prestados e pleno atendimento. 
VISÃO: Ser Operadora de saúde reconhecida pela qualidade e sustentabilidade. 
VALORES: Dedicação e Respeito ao próximo, Postura ética e profissional, Sustentabilidade, Integridade, 
Responsabilidade Social. 

 
 
QUADRO DE ASSOCIADOS E BENEFICIÁRIOS – POR FAIXA ETÁRIA 
A SBC encerrou o exercício de 2020 com o total de 3.784 associados, incluindo 3.645 Associados Efetivos e 
139 Associados Especiais. Em comparação a 2019, houve diminuição de 12,13% no número de associados. 
Desses, 68% possuem mais de 59 anos. 
Os Associados Efetivos são os beneficiários dos planos coletivos Padrão e Superior. Já o Associado Especial 
paga a contribuição associativa mensal de R$ 40,00 e estando em dia com os pagamentos, poderá utilizar os 
serviços de consultas no ambulatório, exames laboratoriais e exames de imagem (raios x e ultrassom), 
pagando preços reduzidos por cada atendimento. Não estão compreendidos nos serviços a preços reduzidos, 
os atendimentos de urgência (Pronto-Atendimento), atendimento em psicologia e as internações. Por não ser 
um plano de saúde, não há carências para utilização dos serviços.   
A operadora SBC Saúde encerrou o exercício de 2020 com o total de 5.481 beneficiários, sendo 3.645 
beneficiários dos planos coletivos Padrão e Superior e por 1.836 beneficiários de outros planos de saúde. Em 
comparação a 2019, a variação foi de -1,79%.  A quantidade de cancelamentos foi maior do que a quantidade 
de novas adesões, devido à inadimplência e dificuldades financeiras (34%), ocasionadas ou agravadas pela 
pandemia do Covid-19. O maior percentual de adesões (41,19%) foi na faixa etária até 18 anos de idade, 
devido ao enfoque na divulgação dos planos de saúde para estudantes.   

     
 

 



 
 

Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
Rua Blumenau, 320 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP 
CEP 05319-020 - PABX/FAX  (11) 2197-2400 -  e-mail: sbc@saudesbc.com.br 
www.associacaosbc.com.br 

    

6 
 

       

 
 

         
 



 
 

Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
Rua Blumenau, 320 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP 
CEP 05319-020 - PABX/FAX  (11) 2197-2400 -  e-mail: sbc@saudesbc.com.br 
www.associacaosbc.com.br 

    

7 
 

ASSOCIAÇÃO SBC – DOAÇÕES RECEBIDAS 

As doações contabilizadas em 2020 totalizaram R$ 52.190,64, com destaque para o valor de R$ 27.080,64 da  
Comissão Organizadora do XXII Karaokê Beneficente em Prol da SBC realizado no dia 15/03/2020, no auditório 
do Shizuoka Kenjinkai em São Paulo. Em virtude do início da pandemia do Coronavírus, muitos participantes 
não puderam comparecer, mas os que vieram abrilhantaram o concurso e ao término de cada categoria a 
premiação era realizada para liberar todos para voltarem para casa. O montante arrecadado será revertido na 
melhoria da infra-estrutura do Hospital SBC. Outro destaque foi a doação de móveis pela Marcenaria Taniguchi, 
incluindo material e mão-de-obra, referente à porta de correr do Laboratório São Lucas, das barreiras de 
proteção em acrílico na Recepção do Hospital SBC, na Recepção do Laboratório São Lucas e na Central de 
Guias da SBC Saúde, e os novos postos de enfermagem na UTI do Hospital SBC, que foram essenciais na luta 
da SBC contra o Covid-19. E as tradicionais feirinhas da ADESC em frente ao Hospital SBC tiveram que ser 
suspensas a partir de abril/2020, infelizmente, por tempo indeterminado, visando a segurança das senhoras e 
de seus familiares. Nossos sinceros agradecimentos a todos os doadores e colaboradores que contribuíram 
para o fortalecimento da SBC. 

  
Comissão Organizadora    Senhoras da ADESC   
XXII Karaokê Beneficente em Prol da SBC  XXII Karaokê Beneficente em Prol da SBC 
 

              
Porta de correr do Laboratório São Lucas                 Recepção do Laboratório São Lucas 
 

       
Recpção do Hospital SBC    Central de Guias da SBC Saúde 
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Postos de enfermagem da UTI do Hospital SBC 

 

 
 
ASSOCIAÇÃO SBC - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE   
Nos meses de janeiro e fevereiro/2020, o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC manteve  
programação e atividades normais, às segundas e quartas-feiras,  das 8h às 16h para os grupos de associados 
nas modalidades de Lian gong, Meditação, Percussão, Auto-massagem, Pilates e Equilíbrio e Movimento. Cada 
encaminhamento (pedido médico) e avaliação individual eram acompanhados pela coordenação geral (dr. 
Roberto Yukihiro Morimoto) e coordenadoria técnica (dra. Regina Satico Omati), com apoio do corpo clínico do 
Hospital SBC, com especial empenho do dr. Jayme Nunes Neto que, junto à equipe atuante, participou do curso 
de formação do Núcleo no ano de 2017. 
O Núcleo foi constituído pelo dr. Roberto Morimoto e dr. Emílio Telesi Júnior (coordenador de Práticas 
Integrativas e Complementares da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo), tendo sua primeira turma 
formada pelo dr. Jayme Nunes Neto (ortopedista), dra. Maria Lúcia Pedrosa (endocrinologista), dr. Ciro Rohde 
(acupunturiatra), Lúcia Helena Hayashi (fisioterapeuta), Eliana Barreto (fisioterapeuta), Juliana Yumi Morioka 
Saito (fisioterapeuta) e Cristina Eiko Shinkawa (gestão de práticas integrativas e complementares). 
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Toda a equipe já se encontrava em alerta acompanhando as notificações do Ministério da Saúde sobre o novo 
coronavírus (COVID-19), tendo já no começo de fevereiro pronunciado como “uma emergência de saúde pública de 
importância nacional”.  A partir da confirmação do primeiro caso de infecção no Brasil em 26/11/2020, com 11 
suspeitos na cidade de São Paulo, iniciou-se internamente um processo de suspensão de novos agendamentos para 
as práticas, buscando concluir o quanto antes os grupos em andamento. Em fev/2020 o número de associados 
inscritos nas práticas ultrapassava 110 pessoas, com média de 60 pessoas no grupo de segunda-feira e 50 na 
quarta-feira.  No dia 20/03/2020 o Ministério da Saúde decretou a portaria 454, declarando estado de transmissão 
comunitária do coronavírus em todo o território nacional, com orientação de isolamento, evitar aglomerações e 
circulação fora de casa. O primeiro óbito por Covid 19 ocorreu no dia 17, e até aquela data mais de 1.700 casos 
suspeitos de infecção pelo vírus já circulavam por todos os meios de comunicação. 

O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do 
Hospital SBC, cancelou todas as práticas para proteger a saúde de todos os associados e colaboradores. Iniciou-se 
então a reelaboração do programa para que se pudesse manter as atividades remotamente, assegurando mais do 
que nunca manter a saúde de todos com prioridade absoluta neste período de mudança drástica de rotina. Nenhum 
dos associados ativos no programa de Práticas Integrativas deixou de receber orientação individual por todo ano de 
2020, com foco em acolhimento e enfrentamento. Toda semana, em sessões entre 1h e 1h30 de duração, foram 
desenvolvidas atividades de acompanhamento das rotinas em casa, de apoio e enfrentamento das situações críticas, 
caso a caso. No total foram 1.600 h entre março/2020 e dezembro/2020, 40 horas semanais, entre 8 e 10 horas 
diários. Dessa forma, os 60 associados de segunda-feira mais os 40 associados de quarta-feira receberam contato e 
instruções semanais baseado em suas necessidades individuais por todo ano de 2020. 

O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC divulgou no Informativo SBC 8 (oito) matérias 
direcionadas a apoiar o processo e balizar as atividades mês a mês.  

Principais itens abordados: 

• inclusão digital (orientações desde aquisição de tecnologia da maneira mais simples possível, acesso a 
aplicativos, práticas de videoconferência e audioconferência, etc) 

• incentivo e promoção de práticas físicas adaptadas para execução em ambiente doméstico, tomando todos os 
cuidados com segurança e conforto do associado 

• acompanhamento semanal de condição biopsicossocial (sono, alimentação funcional, prática física, 
desenvolvimento de hobbies e atividades ocupacionais, gerenciamento do stress e modalidades de socialização, 
saúde mental) 

• gerenciamento de casos crônicos (hipertensão, diabetes, ansiedade, etc) e graves (câncer, doenças 
degenerativas, casos psiquiátricos, etc), com direcionamento para telemedicina, atendimentos presenciais com 
médicos, orientações diversas sobre agendamentos de exames, enfrentamento de situações familiares e 
pessoais. 

• educação permanente em saúde (vídeo-aulas, recomendação de leitura e cursos, desenvolvimento de 
aprendizagens, promoção e incentivo de auto-conhecimento em práticas e hábitos em saúde e qualidade de vida, 
malefícios e enfrentamento sobre os vícios, cuidados com auto-medicação e consumo de informações, cuidados 
com a saúde espiritual, mental, emocional, física) 

Para o ano de 2021, ainda sob forte impacto da pandemia da Covid 19, o Núcleo de Práticas Integrativas e 
Complementares da SBC pretende continuar investindo em saúde e qualidade de vida (salutogênese), 
acompanhando tendências e alinhando as melhores soluções para os nossos associados. 

       
Atividades do Núcleo, antes da pandemia do Covid-19           Orientações com auto-cuidado, durante a pandemia  
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HOSPITAL SBC – PRINCIPAIS ATIVIDADES  
Covid-19. Os gestores médicos, administrativos e todo o Corpo Clínico do Hospital acompanharam desde o 
início os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, e com a decretação da pandemia em 11/03/2020 pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) rapidamente tomaram medidas rigorosas para proteger os pacientes, 
que são majoritariamente idosos, desde o início considerado como o maior grupo de risco sujeito ao contágio e 
evolução negativa da doença pelas autoridades governamentais e sanitárias. No dia 18/03/2020, o Hospital 
SBC estabeleceu protocolos internos para atendimentos de casos suspeitos no Pronto-Atendimento e para 
pacientes internados, com a suspensão das cirurgias eletivas para preservar os leitos de internação para casos 
graves. Os atendimentos ambulatoriais também foram suspensos dentro dos protocolos de distanciamento 
social. Os pacientes com doenças crônicas, com necessidade de acompanhamento constante, foram 
orientados por teleatendimento. Foram publicadas diversas matérias com orientações e cuidados no Informativo 
SBC, especialmente em relação à preservação da saúde mental em tempos de isolamento social. A rapidez na 
tomada de decisões resultou em baixo índice de mortalidade de pacientes, porém a redução dos atendimentos, 
o gasto com aluguel de respiradores, e a aquisição de maior quantidade de insumos hospitalares e de 
equipamentos de proteção individual, impactaram significativamente na sua receita operacional, que encerrou o 
exercício com resultado deficitário de R$ 3.134.779,69 - ainda que parte dos atendimentos ambulatoriais 
tenham retornado no decorrer do ano. Agradecemos a toda a equipe de profissionais, especialmente aos 
integrantes da linha de  frente de combate à pandemia – colaboradores técnicos e administrativos e gestores 
médicos – que com empenho, dedicação, coragem e união atenderam a todos os pacientes, tomando medidas 
para preservar a saúde de todos com tranquilidade e segurança. 
 
Unidade de Terapia Intensiva. A UTI do Hospital SBC atende pacientes clínicos, cirúrgicos e em isolamento. 
Em janeiro/2020 e fevereiro/2020 a UTI foi amplamente reformada. Os leitos do setor estão equipados com 
camas elétricas para conforto dos pacientes. Os ventiladores pulmonares foram substituídos por modelos Vela 
da marca Carefusion americana, trazendo maior segurança aos pacientes.   
Com a decretação da pandemia do COVID-19 os 2 leitos de isolamento foram reestruturados, cada um com 
uma antessala onde a equipe multiprofissional realiza a colocação e retirada de equipamentos de proteção 
individual.  O setor conta com uma equipe multiprofissional que realiza acompanhamento diário, 
desempenhando as rotinas estabelecidas pela CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e 
recomendações da COVISA (Vigilância Sanitária) e focados no atendimento humanizado e de alta qualidade. 
Durante a pandemia, o cuidado e carinho dos profissionais foi fundamental para a recuperação da saúde dos 
pacientes internados, orientando e esclarecendo as diversas dúvidas, angústias e medos em relação ao 
ambiente hospitalar. Após a avaliação da condição do paciente que está em isolamento, a equipe proporcionou 
contatos dos pacientes com seus familiares através de meios tecnológicos, visando conforto emocional. Em 
2020 os exames diagnósticos de dos pacientes internados com suspeita de Covid-19 foram realizados no 
Instituto Adolfo Lutz Central , através do método RT-PCR em tempo real. Os exames dos pacientes atendidos 
no Pronto-Atendimento foram encaminhados ao Laboratório Militello. 
 

         
UTI do Hospital SBC            Isolamento da UTI do Hospital SBC 
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Equipe do Hospital SBC 
 
 
SBC SAÚDE – PRINCIPAIS ATIVIDADES  
Covid-19. Com a decretação da pandemia, a SBC Saúde estendeu a cobertura dos exames de diagnóstico 
para detecção dos casos suspeitos a todos os beneficiários que se enquadrassem nos protocolos determinados 
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. A divulgação foi feita através de redes sociais, e-mails e  
site da SBC Saúde, com orientação constante da equipe de colaboradores. A venda de planos de saúde foi 
adaptada para o sistema digital e o posto de venda presencial da Administradora de Benefícios Maxmed foi 
desativado. Em decorrência da crise econômica e financeira causada pela pandemia, o número de 
cancelamentos de planos de saúde foi maior que o número de adesões (diferença de 22,09%), motivados por 
dificuldades financeiras e inadimplência, apesar de todo o empenho da equipe administrativa nas negociações 
e especialmente nas orientações quanto às normas determinadas pela ANS de suspensão e recomposição dos 
reajustes das mensalidades dos planos de saúde. O número de adesões de novos beneficiários foi 34,48% 
menor em relação ao ano de 2019, mas ainda assim houve crescimento de 25,92% na quantidade de 
beneficiários nos novos planos coletivos empresariais e por adesão, especialmente na faixa etária até 18 anos. 
Como medida de distanciamento social, parte da equipe se revezou entre o trabalho presencial e em home 
office, esclarecendo as dúvidas dos beneficiários por atendimento telefônico, e-mail, pelo Informativo SBC e 
pelas redes sociais. Em comparação a 2019, houve diminuição dos atendimentos assistenciais. A sinistralidade 
(frequência de utilização do plano de saúde) foi de 74,61%, possibilitando resultado superavitário de R$ 
4.356.391,98.  
 
DADOS ASSISTENCIAIS – HOSPITAL SBC E SBC SAÚDE 
Os quadros a seguir se referem aos atendimentos prestados pelo Hospital SBC e pela SBC Saúde. A 
quantidade de atendimentos no Hospital SBC é maior do que a registrada na SBC Saúde em razão do Hospital 
SBC de atender outros pacientes além dos beneficiários dos planos de saúde. 
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HOSPITAL SBC – atendimentos prestados – 2020 
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Comparativo 2019 x 2020: -46,38% 
 
 

 
Internações Clínicas - 2019 x 2020: -30,42% 
Internações Cirúrgicas - 2019 x 2020: -66,79% 
Internações – 2019 x 2020: -52,98% 
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Comparativo 2019 x 2020: -70% 
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SBC SAÚDE – atendimentos prestados - 2020 

 
Comparativo 2019 x 2020: -33,56% 

 

 
Comparativo 2019 x 2020: -31,72% 

 

 
Comparativo 2019 x 2020: -26,63% 
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RESULTADOS – ASSOCIAÇÃO SBC 

 
Receitas: doações, prestação de serviços e resultado da Equivalência Patrimonial. Aumento de 11,33% em 
comparação a 2019. Despesas: Diminuição de 11,98% em comparação a 2019 

 

 
O resultado operacional do Hospital SBC foi deficitário em R$ 3.134.779,69. 
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Financeiro. O índice de liquidez é o resultado da divisão entre o Ativo Circulante (direitos) e o Passivo 
Circulante (obrigações) e avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. As 
variações destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores por serem de grande importância 
para a administração da continuidade da empresa.  O índice de liquidez em 2020 foi de 0,04. 

 
RESULTADOS - SBC SAÚDE 
Seguem os mesmos gráficos da SBC Saúde, onde a Associação SBC detém 99% das cotas do capital social.  

 
Receita bruta: elevação de 0,75% em relação a 2019. A Despesa bruta: diminuição de 7,35% em relação a 
2019 
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Resultado Operacional. O exercício foi encerrado com resultado superavitário de R$ 4.356.391,98. 
 
 

 
Financeiro.  O índice de liquidez é o resultado da divisão entre o Ativo Circulante (direitos) e o Passivo 
Circulante (obrigações) e avalia a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. As 
variações destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores por serem de grande importância 
para a administração da continuidade da empresa.  O índice de liquidez em 2020 foi de 2,37 - atestando a 
capacidade de pagamento da SBC Saúde frente às suas obrigações. 
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PARCERIAS INTITUCIONAIS 
 
JICA (AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO). No dia 29/09/2020 o Hospital SBC 
participou pela primeira vez da Reunião de Cooperação dos Hospitais NIkkeis promovida pela JICA. Foi a 4ª 
reunião deste Grupo, dessa vez realizada virtualmente, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os 
hospitais nikkeis, a JICA e as empresas japonesas. Na reunião, foi apresentado o “Projeto Nutrição,” a criação 
de e-book de receitas japonesas saudáveis pelas nutricionistas dos hospitais nikkeis. Diante desta pandemia, 
muitos hospitais expressaram o interesse em fortalecer as áreas de telemedicina e transformação digital, pela 
introdução de projetos como o teleatendimento, armazenamento de imagens de diagnósticos em nuvem, 
introdução de aplicativo de comunicação médica entre outros. A JICA recentemente lançou “A Iniciativa Global 
para Saúde e Medicina” e espera continuar a cooperar com parceiros como hospitais nikkeis, como uma 
contramedida à pandemia e para fortalecer o sistema de saúde e medicina no Brasil. A apresentação dos 
assuntos “medidas contra o covid-19” e “situação atual e sobre transformação digital no âmbito de medicina e 
telemedicina” foi feita pelo Diretor Técnico do Hospital SBC, dr. Claudio Komatsu.  

Em 2020, o Hospital SBC foi comunicado sobre a destinação de importantes subsídios para o combate à 
pandemia do Covid-19 por parte da JICA aos hospitais nikkeys, tendo enviado as solicitações formais, 
juntamente com relatórios, documentos e informações contendo todos os investimentos necessários em 
reformas e aquisições de equipamentos para a modernização e ampliação de toda a estrutura física, 
assistencial e tecnológica do Hospital SBC. 

  

Participação do Hospital SBC na 4ª Reunião de Cooperação dos Hospitais NIkkeis 

 
DESTINAÇÃO DO RESULTADO DE 2020  
O resultado do exercício será destinado integralmente aos objetivos sociais da Associação SBC. 
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pesar às famílias que perderam seus entes queridos em decorrência da Covid-19 e/ou de suas complicações, e 
agradece aos associados, colaboradores, voluntários, corpo clínico, à equipe técnica e administrativa pelos 
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se recuperaram e pelas vidas que foram salvas.  
 

 
São Paulo, 25 de maio de 2021 
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA A SAÚDE SBC 
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PERÍODOS FINDOS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

 
NOTA 1 – Contexto Operacional 
 
A Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, foi fundada em 1962, está constituída 
sob a forma de sociedade civil, sem fins econômicos, tem por fim à assistência à saúde de 
seus associados e programas assistenciais; dedica sua atenção a atividades sociais e 
hospitalares, inclusive contratando plano coletivo de assistência à saúde diretamente com a 
SBC Saúde Ltda. 
 
a) Balanço Patrimonial 
Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis 
às Sociedades Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 
11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31/12/2019 foram classificados como 
Circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante. 
 
b) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos 

de Caixa 
Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às 
Sociedades Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 
11.941/09. 
 
 
NOTA 2 – Apresentação das Demonstrações Financeiras 
 
A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos 
critérios contábeis constantes na Lei das S/A, com nova redação dada pelas Leis nº 
11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos 
CPC aplicáveis à empresa.  
 
 
NOTA 3 – Principais Diretrizes Contábeis 
 
3.1 Classificações de itens Circulantes e Não Circulantes 
No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização 
dentro dos próximos 12 (doze) meses, a título de itens circulantes e aqueles com 
vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados 
como itens não circulantes. 
 



 
 

Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
Rua Blumenau, 320 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP 
CEP 05319-020 - PABX/FAX  (11) 2197-2400 -  e-mail: sbc@saudesbc.com.br 
www.associacaosbc.com.br 

    

29 
 

a) Direitos e Obrigações 
Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são 
acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço. 
 

b) Apuração do Resultado 
O resultado é apurado com base no regime contábil de competência de exercícios de 
conformidade com a legislação aplicável. 
 

c) Aplicações   
Estão demonstradas pelos valores das aplicações acrescidas dos rendimentos e deduzidas 
os impostos correspondentes, apropriados até a data do balanço. 
 

d) Créditos a Receber de Atividade Hospitalar 
Representam os valores a receber de convênios e pela prestação de serviços realizados. 
 

e) Despesas Antecipadas 
Valores antecipados de Prêmios de Seguros. 
 

f) Outros Valores e Bens 
Estoques Diversos: Os estoque de medicamentos e mercadorias estão registrados pelo 
valor médio das últimas compras, que é inferior ao mercado totalizando o valor de R$ 
204.644,55 (Duzentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e cinco 
centavos). 
 

g) Ativo Não Circulante 
 

- Créditos e Valores: Depósitos Judiciais: Representam os valores de depósitos judiciais 
tributários e reembolsos do SUS.   
 
- Investimentos: O valor de R$ 11.307.872,77 (Onze milhões, trezentos e sete mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), refere-se ao equivalente à 
participação da Associação SBC no Capital Social da Empresa SBC Saúde Ltda. 

- Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 
31/12/1995. Depreciação: calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, 
com base em taxas de depreciação que contempla a vida útil econômica dos bens. Visando 
o atendimento das Normas Internacionais de Contabilidade IFRS que objetivam as 
exigências dos Pronunciamentos Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos e CPC 27 –  avaliação patrimonial e estabelecimento da vida útil remanescente para 
os bens produtivos da entidade. 

Em 2014 foi efetuada a avaliação do imóvel hospitalar, pela Empresa Amaral D´Ávila, a 
saber:  
Valor de Venda: R$ 13.000.000,00 – Vida útil do imóvel: 60 anos – Vida útil remanescente: 
40 anos. Apesar da avaliação do imóvel hospitalar ter apresentado ganho o ICPC-10 
(Deemed Cost) permitiu a contabilização do ganho somente pela adoção inicial dos novos 
CPC que ocorreu em 2010, dessa forma é vedada sua contabilização. 
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h) Contas “Compensação do Ativo” e “Compensação Passivo” 
- Mercadorias em Consignação: R$ 7.804,25. 
 
- Valores das contribuições do plano coletivo de assistência à saúde dos associados, 
cobrados pela Operadora SBC Saúde Ltda.: R$ 943.186,47. 
 
 
NOTA 4 – Caixas e Equivalentes de Caixa 
 

                 

Disponível 2020 2019
Caixa 10.312,79     6.151,33       
Bancos 67.029,37     53.694,17     
Aplicações a Curto Prazo 6.280,45       163.392,65   
Total 83.622,61     223.238,15    

 
 
NOTA 5 – Créditos a Receber 
 

                  

Convênios a Receber 2020 2019
Atendimentos Abramge 1.454,55    14.501,01  
Outros Atendimentos a Receber 11.151,67  37.882,53  

12.606,22  52.383,54   
 
 
NOTA 6 – Despesas Antecipadas 
 

                  

Despesas Antecipadas 2020 2019
Premios de Seguros a Vencer - Imóvel 947,36        1.004,99     
Total 947,36        1.004,99      

 
 
NOTA 7 – Estoque 
 

                  

Mercadorias 2020 2019
Nutrição 5.861,87       3.805,95       
Materiais Hospitalares 100.910,16   65.439,46     
Drogas e Medicamentos 79.953,82     73.220,25     
Materiais de Escritório 5.428,43       5.278,38       
Impressos 7.634,24       8.363,03       
Materiais de Limpeza 1.430,58       3.332,49       
Materiais de Consumo 3.425,45       2.353,96       
Rouparia -                1.075,50       
Total 204.644,55   162.869,02    
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NOTA 8 – Ativo Não Circulante 
 
a) Créditos e Valores 
 

                  

Créditos e Valores 2020 2019
Depósitos Judiciais - Reembolsos SUS 98.578,26     98.578,26     
Depósitos Judiciais - Tributários 405.428,74   405.428,74   
Valores a Receber 13.750,00     -                
Total 517.757,00   504.007,00                                                  

 
b) Investimentos 
 

Equivalencia Patrimonial 2020 2019
Patrimonio Líquido - SBC Saúde Ltda. 11.422.093,72   10.460.368,44   
Patrimonio Líquido - SBC Saúde Ltda. (Ajustado) 11.422.093,72   10.460.368,44   
Participação Societária 99% 99%
Resultado da Equivalência Patrimonial 4.312.828,06     480.522,90        
Total Investimento 11.307.872,77   10.355.764,76   
 
a) Imobilizado 
 

Taxa
Depreciação

Imóveis de Uso Próprio-Hospitalar 4.549.660,42    4.549.660,42   4%
Equipamentos/Instalações 2.365.046,33    2.358.046,33   10%
Móveis, Máquinas e Utensílios 614.308,81       511.816,32      10%
Sub-total 7.529.015,56    7.419.523,07   
Depreciação (3.371.605,24) (3.078.929,61)
Total 4.157.410,32    4.340.593,46   

Contas 2020 2019

 
 
 
b) Intangível 
 

Taxa
Amortização

Software 41.480,06         2.400,00          
Amortização (8.913,40)          (2.400,00)         20%
Total 32.566,66         -                   

Contas 2020 2019

 
 
 
 
NOTA 9 – Passivo Circulante: Estão registradas as despesas e obrigações da Empresa de 
Curto Prazo. 
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Contas 2020 2019
   Atendimento Hospitalar 446.914,13       549.752,86       
   Fornecimento de Materiais / Serviços 338.348,02       381.901,03       
   Obrigações c/Pessoal 16.052,59         466,00              
   Obrigações Tributárias 244.972,30       280.083,19       
   Provisões Trabalhistas 286.481,06       416.447,00       
   Obrigações Diversas a Pagar 7.905,43           7.513,30           
   Recebimentos Antecipados 6.843.963,72    5.651.926,10    

8.184.637,25    7.288.089,48    
 

 
 
NOTA 10 – Passivo Não Circulante: Estão registradas as despesas e obrigações da 
Empresa de Longo Prazo. 
 

        

Contas 2020 2019
  Provisões Diversas 174.755,32      174.755,32      
  Provisões p/Contingências Tributárias 405.428,74      405.428,74      
  Provisões p/Contingências Trabalhistas 390.666,14      134.264,20      
  Empréstimos bancários 196.160,08      588.480,04      

1.167.010,28   1.302.928,30    
 
 
NOTA 11 – Isenção Tributária: Conforme art. 15 da Lei 9.532/97, a Associação está isenta 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, pois atende aos seguintes requisitos: 

• Não distribui parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de 
lucro ou participação nos resultados; 

• Aplica integralmente no país os recursos para manutenção de seus 
objetivos institucionais; 

• Mantém a escrituração regular de suas receitas e despesas. 
 
NOTA 12 – Eventos Subseqüentes:  
 

• A entidade possui seguro em valor considerado suficiente pela 
Administração; 

 
 
 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2021. 
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Relatório dos auditores independente sobre as demonstrações financeiras 
 
Aos 
Diretores, Administradores e Conselheiros da 
Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC 
São Paulo – SP 
 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Assistência Mútua a Saúde 
SBC em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). 

Base para a 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 financeiras”. Somos independentes em 
relação a Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, 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. 

Outros Assuntos 

A entidade possui participação societária de 99% na SBC Saúde Ltda, portanto é controlada pela 
Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, foi consignado na nota explicativa 8b a equivalência 
patrimonial. 

As Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 incluídas para fins de 
comparação foram por nós revisadas, com parecer sem modificação emitido em 16 de março de 2020. 
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 

A administração da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC é responsável por essas 
outrasinformações que compreendem o Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 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 financeiras ou com 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 somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 

A Administração da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC de continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 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 administração da Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC, são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto estão livres de distorção relevantes, 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 financeiras. 

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 financeiras, 
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  
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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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras 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 Associação a não mais se manterem em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

COMPARATIVO EM 31/12/2020 E 31/12/2019 
(Valores expressos em reais) 

 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras 
 

(Valores expressos em reais) 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
COMPARATIVA EM 31/12/2020 E 31/12/2019 

(Valores expressos em reais) 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras 
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SBC SAÚDE LTDA 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
 

(Valores expressos em reais) 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras 



 
 

Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
Rua Blumenau, 320 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP 
CEP 05319-020 - PABX/FAX  (11) 2197-2400 -  e-mail: sbc@saudesbc.com.br 
www.associacaosbc.com.br 

    

43 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PERÍODOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

NOTA 01 – Contexto Operacional 

A empresa foi constituída sob a forma de sociedade civil de responsabilidade limitada, fundada 14/06/2000, com 
fins lucrativos. O objeto social da sociedade é a operação de planos privados de assistência à saúde, individual, 
familiar, coletivos e odontológicos, utilizando meios de execução exclusivo do credenciamento de terceiros. 

As receitas provêm de venda de planos privados de assistência à saúde, representado por pessoas de natureza 
jurídica e física, vinculadas a contraprestações pecuniárias pré-estabelecidas e região 04 de segmentação da 
carteira e encontra-se em São Paulo. 

As presentes demonstrações financeiras serão apreciadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da 
SBC Saúde Ltda., em 21/03/2020. 

As demonstrações financeiras da SBC Saúde Ltda., levantadas em 31 de dezembro de 2020 comparativas com 
2019, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor e 
legislação aplicável às sociedades anônimas. 

 

a) Balanço Patrimonial 

Apresentado e elaborado de acordo de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e 
aplicáveis às operadoras supervisionadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os Ativos e 
Passivos vencíveis até 31/12/2020 foram classificados como Circulante enquanto os vencíveis após essa data 
como Não Circulante; 

 

b) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades 
Anônimas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, 
instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09. 

 

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Financeiras  

A escrituração e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas com observância dos critérios contábeis 
constantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nºs11.638/07 e11.941/09 (arts. 37 e 38), 
atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos CPC aplicáveis à empresa, com observância das normas 
de operadoras de planos de saúde, emanadas pela ANS/MS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
Ministério de Saúde, especificamente à Lei nº 9.656/98 de 03 de junho de 1998 e legislações complementares, 
basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela 
administração da entidade. 

A edição da Resolução Normativa RN nº 435/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS instituiu 
novo plano de contas com aplicação para  o exercício de 2019. 
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NOTA 03 –Principais Diretrizes Contábeis 

3.1 Classificação de itens Circulantes e Não Circulantes 

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 
12 (doze) meses, a título de itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização 
superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes. 

3.2 Direitos e Obrigações 

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos 
auferidos ou incorridos até a data do balanço. 

3.3 Apuração do Resultado  

O resultado é apurado com base no regime contábil de competência de exercícios de conformidade com a 
legislação aplicável. As receitas de planos de assistência à saúde são reconhecidas no resultado do exercício 
de acordo com as datas de cobertura dos contratos. 

3.4 Aplicações financeiras Garantidoras de Provisões Técnicas 

Referem-se a aplicações em fundos de investimentos privados representado exclusivamente por títulos 
públicos, para garantia da Provisão de Eventos Ocorridos e não Avisados e Ressarcimento ao SUS. A 
aplicação está demonstrada ao custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço e não superam o valor 
de mercado. As garantias financeiras de provisões técnicas até a data do balanço obedecem a critério previsto 
na Resolução Normativa RN nº 392/2015, independente da constituição total ou acima da proporcionalidade 
das provisões técnicas. 

3.5 Aplicações financeiras Livres 

As aplicações financeiras não lastreadas ao fundo garantidor ANS, são de livre movimentação financeira, estão 
demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apropriados até a data do balanço. 

3.6 Créditos a Receber com Operações de Assistência à Saúde 

Os créditos a receber com operações de plano de assistência à saúde referem-se às mensalidades previstas 
nos contratos individuais ou familiares e nota fiscal faturas dos contratos com pessoas jurídicas são 
reconhecidos pelo valor nominal. 

3.7 Provisão para Perdas sobre Créditos 

Em relação aos créditos foram constituídas provisões sobre a totalidade dos créditos contratuais de planos 
individuais e coletivos que apresentaram parcelas vencidas. A Entidade adotou o critério da constituição da 
provisão para possíveis perdas em seus créditos de contraprestações pecuniárias a receber, considerando: 
(Nota 5). 

I – O montante dos créditos cuja inadimplência supere 60 (sessenta) dias, para os casos que correspondem a 
operações com planos individuais de assistência à saúde;  

II – O montante dos créditos, cuja inadimplência supere 90 (noventa) dias, para os casos que correspondem a 
operações de planos coletivos de assistência à saúde. 

3.8 Créditos Tributários e Previdenciários 

As receitas operacionais da sociedade não estão sujeitas à retenção na fonte pagadora de impostos e 
contribuições federais e municipais como antecipação dos valores devidos na apuração mensal ou anual. Os 
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créditos Tributários computados nas demonstrações são referentes aos impostos retidos sobre os rendimentos 
de aplicações financeiras. 

Referidos créditos enquanto não compensados ou restituídos são mantidos como a recuperar e são 
demonstrados ao custo dos valores retidos e atualizados monetariamente pela variação dos índices quando 
aplicáveis para cada espécie de tributo. 

3.9 Estoques 

Os estoques do almoxarifado estão avaliados pelo preço médio de aquisição e não superam os valores de 
mercado. 

3.10 Outros Títulos a Receber 

A conta outros títulos a receber é oriunda de operações realizadas que figuram no circulante e não circulante. 

3.11 Imobilizados 

Os bens do ativo imobilizado, não hospitalares estão demonstrados pelo valor de custo de aquisição, as 
depreciações são calculadas pelo método linear às taxas Fiscais. 

3.12 Provisões Técnicas 

Constituídas em conformidade com o dispositivo legal contemplado pelo órgão regulador Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, editado pela Resolução Normativa RN nº 160/07, a Provisão de Eventos Ocorridos 
e Não Avisados, foi integralmente constituído. 

3.13 Eventos a Liquidar de Operação de Assistência à Saúde 

Referem-se a obrigações conhecidas com a utilização de prestadores de serviços na rede credenciada, das 
despesas assistenciais de planos de saúde e ainda de valores de notificações para ressarcimento ao Sistema 
Único de Saúde por atendimentos realizados junto aos beneficiários dos planos de saúde da operadora. 

3.14 Provisão para Contingências 

As provisões foram registradas com base em estimativas apontadas em relatório dos consultores jurídicos 
sobre processos de ações cíveis e trabalhistas. 

3.15 Julgamento e Uso de Estimativas Adotadas A preparação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração se baseie em estimativas para o 
registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, tais como a provisão para 
perdas sobre créditos, avaliação dos investimentos relevantes, a provisão para contingências, bem como a 
divulgação de informações sobre dados de suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas 
transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem eventualmente 
diferir dessas estimativas. 
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NOTA 04 – Caixa e Equivalentes de caixa 

As disponibilidades compreendem os valores do fluxo de caixa, bem como numerários depositados em conta 
corrente junto às Instituições Financeiras.  

 

 

NOTA 05 – Aplicações Financeiras 

 

 

NOTA 06 – Contraprestações Pecuniárias a Receber 

 

 

NOTA 07 – Bens e Títulos a Receber 
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NOTA 08 – Imobilizado 

O ativo imobilizado da Sociedade é segregado em classes bem definidas e relacionadas às suas atividades 
operacionais, possui controles eficazes sobre os bens do ativo imobilizado individuais. 

 

 

NOTA 09 – Intangível 

 

 

NOTA 10 – Garantias Financeiras e Ativos Garantidores 

A Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS publicou em 22 de dezembro de 2009 a Resolução 
Normativa RN nº 209, alteradas pelas Resoluções Normativas RNs nºs 227/10, 243/10, 247/11, 313/12, 322/13, 
390/15 e Instrução Normativa (IN) nº 50/12, que estabelece as regras para constituição de provisões técnicas e 
critérios de manutenção de Patrimônio Líquido Mínimo. Obedecendo a legislação a Operadora apresentou os 
seguintes saldos de provisão técnicas: 

a) Provisões de Prêmios / Contraprestações Não Ganhas  
 
A partir de 2013 a empresa conforme RN nº322/13, passou a constituir no Passivo Circulante a PPCNG – 
Provisão de Prêmios e Contraprestações Não Ganhas, para registrar mensalmente a obrigação assumida pela 
operadora dos contratos que ainda não decorreram a cobertura de risco. 
 

 
 
b) Provisões de Eventos a Liquidar para o SUS 

As Provisões do ressarcimento ao SUS foram constituídas no momento do recebimento do aviso, observando 
os critérios definidos pela regulamentação específica em vigor. 
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c) Provisões de Eventos a Liquidar para outros Prestadores de Serviços Assistenciais 

Os Eventos a Liquidar com operações de assistência médica e odontológica são classificadas como Provisão 
de Eventos a Liquidar (PESL), no grupo Provisões Técnicas de Operações de Assistência Médica de acordo 
com a RN nº290/12, alteradas pelas RNs nº322/13 e nº390/15. 

 

 

 

d) Provisões de Eventos Ocorridos e não Avisados 

As Provisões Técnicas foram constituídas conforme parâmetro estabelecido pela Resolução Normativa RN nº 
209/09, editada pelo órgão regulamentador ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde a Provisão 
de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), ocorre de forma gradual, no prazo de 6 (seis) anos, contados 
a partir de janeiro de 2008, neste exercício foi constituída integralmente. 

 

 

e) Demonstrativos dos Ativos Garantidores 

As Provisões Técnicas devem ser lastreadas por Ativos Garantidores, dados pelas aplicações financeiras 
vinculadas e não vinculadas. Em 31 de dezembro de 2020 a Operadora apresentava os seguintes Vínculos e 
Lastros: 
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f) Capital Base – CB 

Em relação às exigências de Patrimônio Mínimo, em 31 de dezembro de 2020, a empresa apresentava a 
seguinte posição: 

 

 

g) Margem de Solvência 

Em relação às exigências de Patrimônio Líquido Ajustado, em 31 de dezembro 2020, a SBC Saúde 
apresentava a seguinte posição: 
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NOTA 11 – Tributos e Encargos Sociais a Recolher 

 

NOTA 12 – Débitos de Operações de Assistência à Saúde 

 

 

Termos e condições dos passivos financeiros acima referidos: 

 Fornecedores não rendem juros e são geralmente liquidados em prazos de 90 dias. 
 Obrigações com pessoal não rendem juros e para o caso de férias tem prazos médios de até dois anos. 
 Outros débitos a pagar não rendem juros e são geralmente liquidados em prazos de 30 a 120 dias. 
 
 
NOTA 13 – Passivos Contingentes 

A Sociedade é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas 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. Avaliação da probabilidade de 



 
 

Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
Rua Blumenau, 320 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP 
CEP 05319-020 - PABX/FAX  (11) 2197-2400 -  e-mail: sbc@saudesbc.com.br 
www.associacaosbc.com.br 

    

51 
 

perda inclui a validação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

Essas provisões de riscos possíveis estão assim demonstradas: 

 

As ações tributárias com prognóstico possível são referentes ao Imposto Sobre Serviço – ISS junto a Prefeitura 
de São Paulo, conforme autos de infrações, 67062636, 67062644, 67062652, 67062660, 67062679, 67062695, 
67062709, 67062717 e 67063039, estão na esfera administrativa, foram apresentadas as devidas defesas pelo 
Escritório Jurídico. 

 
NOTA 13.1 – Depósitos Judiciais e Fiscais 
 
Os depósitos judiciais são registrados no ativo não circulante até que aconteça a decisão judicial de resgate 
destes depósitos por uma das partes envolvidas. 
 
a) Depósitos judiciais relacionados às provisões técnicas da Companhia cuja obrigação legal é de restituir 
as despesas do SUS, no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelo plano. 
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NOTA 14 – Abertura de Eventos Indenizáveis por plano e rede credenciada 

 
 
 
NOTA 15 – Capital Social 

O Capital Social está subscrito e integralizado, representado 4.247.535 quotas com valor nominal unitário de R$ 
1,00 (Um real) cada uma, representando um capital social de R$ 4.247.535,00 pertencentes 99% a pessoa 
jurídica e 1% a pessoa física, brasileiras, residentes e domiciliadas no país. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras 
 
Aos 
Administradores e Quotistas da 
SBC Saúde Ltda. 
São Paulo – SP 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras da SBC Saúde Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SBC Saúde Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)e aplicáveis às operadoras supervisionadas pela 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
 
Base para a 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 financeiras”. 
 
Somos independentes em relação a SBC Saúde Ltda., 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. 
 
Outros assuntos 
As Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 incluídas para fins de comparação 
foram por nós revisadas, com parecer sem modificação emitido em 28 de abril de 2020. 
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 
A administração da SBC Saúde Ltda. é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração.  
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 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 financeiras ou com 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 somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. 
 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 
 
A Administração da SBC Saúde Ltda. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
SBC Saúde Ltda. de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela Administração da SBC Saúde Ltda., definido como a Administração, são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras tomadas em conjunto 
estão livres de distorção relevantes, 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 
financeiras. 
 
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: 
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• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
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 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. 
 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 Companhia a não mais se 
manterem em continuidade operacional. 
 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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. 

 

São Paulo, 30 de março de 2021. 
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ORÇAMENTO 2021 – SBC SAÚDE 
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RENOVAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 

 

 
MEMBROS ATUAIS – 2020 / 2021   

     

 CÓDIGO EFETIVOS   
 105422/00     JOSÉ AMÉRICO DA SILVA PEREIRA  

 105414/00 SANTINA INOUE ONAGA  

 37966/00 EDSON ISSAMU IIDA  

     

 CÓDIGO SUPLENTES   
 104132/00 MASAHIKO AKAMINE  

 205030889/01 KIMIKO SATO OKUYAMA  

 29815/00 KENDY HIGUTI  

  

 
 
   

     

     

         

  RENOVAÇÃO DE 1/3 DOS MEMBROS – 2021 / 2022    

       

       

  CÓDIGO EFETIVOS    

  105414/00 SANTINA INOUE ONAGA    

  37966/00 EDSON ISSAMU IIDA    

  205030889/01 KIMIKO SATO OKUYAMA    

       

  CÓDIGO SUPLENTES    

  104132/00 MASAHIKO AKAMINE    

  15024/00 CARLOS HARUO ADACHI    

  700061697/00 HELIO SATOSHI WATANABE    
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