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Palavra dos 
conselheiros 

Desde a sua instituição, em 2007, o Conselho 
Deliberativo da Camed tomou decisões importantes 
e de grande impacto na vida de milhares de 
beneficiários.

Mantendo essa postura, nesses últimos dois anos em 
que estivemos enfrentando uma grave pandemia, de 
um vírus com grande poder contagioso, que assolou o 
mundo numa crise de saúde sem precedentes na história 
moderna, este Conselho uniu todos os seus esforços 
para melhor direcionar a administração frente ao maior 
desafio já enfrentado, desde a sua fundação, em 1979. 

Uma das iniciativas, foi a alteração no critério de limite 
para concessão em função da pandemia da Covid19. 
Aprovamos proposta de ampliação do prazo de 
concessão da Demanda Diferenciada Ajuda de Custo, 
com vigência até 31/12/2021, autorizando, para pacientes 
hospitalizados, alguns medicamentos fora do rol de 
cobertura, que servem para tratamento da Covid19.

Aprovamos, ainda, o ajuste dos valores para concessão 
de auxílio para aparelhos e objetos com finalidade 
médica. Esses benefícios assistenciais, não previstos 
pelo ROL da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
mas garantidos pela Camed, fazem parte da política 
da Caixa de Assistência no cuidado e atenção à saúde 
dos seus beneficiários. É possível, com este benefício, 
custear a aquisição, por exemplo, de próteses e 
órteses, além do reembolso para acompanhamento 
de profissional cuidador e alimentação enteral, dentre 
outros.

Uma iniciativa importante, iniciada em 2020 e 
ampliada em 2021, foi a Telemedicina, que contou 
com apoio irrestrito dos membros deste Colegiado, 
afinal, estivemos em isolamento social em muitos 
estados do Brasil e o instrumento de telemedicina foi 
imprescindível nesse momento. 

O Conselho Deliberativo do Grupo Camed prima pelo 
estabelecimento de diretrizes fundamentais e normas 
gerais de organização, operação e administração. 
Para isso, solicitamos estudos específicos, aprovamos 
contratação de empresas de consultoria, avaliamos 
os processos, analisamos viabilidades, apreciamos 
indicadores e desempenhos.  O embasamento com 
dados, informações e estudos, é fundamental para 
tomada de decisão assertiva, diminuindo riscos e erros. 
Temos, portanto, sido excessivos no zelo e no cuidado 
nas importantes deliberações, afinal, bem sabemos a 
repercussão do nosso trabalho.

Conheça algumas ações do Conselho Deliberativo em 
2021:

- Apreciação e deliberação de contratação de 
consultoria para análise, melhoria e eficiência de 
processos;

- Análise do estudo atuarial do fundo de proteção 
financeira;

- Avaliação do processo de ampliação do Programa 
de Prevenção Odontológica;
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- Aprovação para aquisição de estrutura de 
servidores com arquitetura de hiperconvegência;

- Aprovação do Relatório Anual da Auditoria Interna;

- Avaliação do Programa de Reconhecimento dos 
Funcionários do Grupo Camed;

- Avaliação dos impactos financeiros da atualização 
dos valores para concessão de benefícios com as 
finalidades médicas;

- Apreciação dos processos de melhorias na área de 
processamento de contas hospitalares;

- Apreciação do Plano de Execução do Projeto de 
Transformação de Processos;

- Apreciação das condições do Projeto de Migração 
para o mercado livre de energia;

- Análise do formato de contratação de Médico 
Auditor;

- Apreciação das iniciativas para redução do Custo 
Assistencial e despesas administrativas;

- Análise de estudo para revisão dos valores de 
concessão de auxílios para aparelhos e objetos 
com finalidade médica;

- Apreciação do Planejamento Estratégico 2022 – 
2026;

- Análise dos objetivos e critérios da Pesquisa de 
Satisfação;

- Apreciação dos Indicadores de atendimento da 
Camed Saúde;

- Proposição de melhorias no Demonstrativo de 
Mensalidades

Os membros do Conselho Deliberativo acompanham, 
ainda, mensalmente, os resultados do desempenho 
econômico e financeiro de todas as empresas do Grupo 
Camed, fazendo, oportunamente, recomendações e su-
gerindo correções. 

Tudo isso, no entanto, é possível graças a consonância 
de objetivos, definidos pelos principais atores nesse 
processo: Diretoria da Camed, Auditoria Interna, Ouvi-
doria, Jurídico e Conselho Fiscal; todos trabalhando de 
forma conectada para alcançar os melhores resultados, 
hoje e sempre.

Conselheiros deliberativos da Camed:

Antonio Nogueira 
Filho

Bruno Ricardo Pena 
Presidente 

Dimas Tadeu 
Madeira 
Fernandes

José Frota de 
Medeiros

Suenize Maria S de 
Souza Limaverde

Luiz Sérgio Farias 
Machado
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Palavra
dos  
diretores

O ano de 2021 foi um ano bastante de-
safiador para a Camed, principalmente 
em função da continuidade da pandemia 
da Covid 19. Mas foi um ano também de 
muita ação, caracterizada pela revisão 
do Planejamento Estratégico do Grupo 
Camed, que garantiu a revisão e o aper-
feiçoamento dos indicadores estratégi-
cos e inclusão de projetos  relevantes — 
em especial, relacionados com inovação, 
Modernização Tecnológica e Ampliação 
de Rede Credenciada.

O Planejamento  irá nortear nossas ações para os próximos cinco anos 
(2022 – 2026) e foi fruto de um trabalho coletivo que envolveu ges-
tores e colaboradores em prol da Camed que queremos ser! Valeu 
a pena!

Aqui, neste Relatório Anual, você vai conhecer os principais aspectos 
deste Planejamento, afinal, encerramos 2021 olhando para o futuro, 
com fé e esperança nos anos vindouros; um novo tempo se anuncia.

Em meio à instabilidade de um mundo assolado por um vírus em mu-
tação, fortalecemos nossa Telemedicina, ampliando as especialidades 
atendidas, o que foi fundamental em momento de isolamento social, 
permitindo que os nossos beneficiários dessem continuidade aos seus 
tratamentos e cuidados preventivos com a saúde; outra ação impor-
tante, que você vai conhecer nas próximas páginas, é a implementa-
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ção da Telepsicologia, um serviço urgente e necessário, 
dado o grave contexto de adoecimento psíquico, pro-
vocado pelo isolamento, pelas perdas, pelo luto, pela 
distância; a iniciativa nos coloca na vanguarda da saúde 
mental no Brasil; que orgulho! Não poderíamos fazer di-
ferente; está no cerne da nossa atuação, intrínseco aos 
nossos atos e vocação enquanto empresa, o cuidado 
com as pessoas!

Destacamos, também, nosso esforço em prol da am-
pliação e do fortalecimento da Rede Credenciada. Só 
em 2021 foram realizados 252 novos credenciamen-
tos em cidades com maior carência de prestadores 
de serviço, mesmo em um cenário adverso causado 
pela pandemia. Nossa preocupação com esse tema 
é contínua. Por isso, em 2022, a Camed terá um Pro-
jeto Estratégico exclusivo para Redimensionamento 
da Rede Credenciada, que contará com equipe de-
dicada ao trabalho de prospecção de novos presta-
dores para suprir  cidades do interior que estão com 
carência em algumas especialidades. Para subsidiar 
essa prospecção foi feita uma estratificação das 
principais especialidades por cidade, garantindo 
foco e assertividade a esse trabalho, que acontece-
rá de forma remota e também presencial. Referido 
projeto também vai contemplar o fortalecimento da 
rede nas capitais, garantindo mais qualidade e aces-
so a serviços de excelência.

A sinergia e o trabalho conjunto, mantendo o dinamis-
mo e focando em resultados consistentes, garantiram 

um bom desempenho econômico para nossa autoges-
tão com superávit na ordem de R$ 17 milhões. Alinhado 
a isso, buscando garantir a saúde financeira da nossa 
entidade, reduzimos as despesas administrativas e as 
despesas com custeio assistencial; esse modelo de ges-
tão, equilibrando os compostos e variáveis econômi-
cas, tem sido a estrutura sólida da nossa empresa.

E não paramos de aprender e buscar o aperfeiçoamen-
to; investimos em cursos, palestras e capacitações para 
nossos colaboradores; foram mais de 500 iniciativas 
educacionais.

Realizamos uma Pesquisa de Satisfação, nos moldes da 
ANS, para ouvir e melhorar nosso atendimento; embo-
ra a Camed Saúde esteja, nos últimos anos, figurando 
com nota dentro da segunda melhor faixa no índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar, atribuída pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não 
descansamos, não nos damos por satisfeitos. Quere-
mos melhorar mais e mais.

Estamos colhendo os frutos plantados ao longo de um 
trabalho consistente e profissional, de uma equipe coe-
sa e comprometida, de patrocinadores e mantenedor 
engajados com o nosso sucesso e com beneficiários 
que apoiam nossas decisões e sonham com a gente. 
Fazer bem feito, proporcionar saúde de excelência e 
atendimento de qualidade são nossos objetivos, a mar-
ca da Camed Saúde. É nisso que apostamos para um 
2022 mais harmônico, de sabedoria e de importantes 
mudanças. Boa leitura!

Mário Hermógenes

Ocione Mendonça

Emanuella Faheina

Diretor Administrativo e Financeiro

Diretor-presidente

Diretora de Promoção e 

Assistência à Saúde
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Propósito
Cuidar de você, em todas as 

fases da vida, primando pelo 
acolhimento, saúde e segurança.

Negócio
Cuidar da saúde das pessoas

Ideologia  
Camed Saúde

Visão 
Ser reconhecida pelos seus 

beneficiários como operadora de 
saúde ágil e sustentável
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Valores
Ética e Transparência
Empatia e Cuidado
Agilidade e Excelência
Criatividade e Inovação.

Missão
Cuidar da saúde dos nossos 
beneficiários, por meio de ações 
preventivas e assistenciais, primando 
pela excelência nos serviços e 
sustentabilidade.
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Planejamento 
empresarial
Camed inicia a atualização do 
Planejamento Estratégico das 
Empresas do Grupo
  
Considerando os desafios impostos pelo cenário de pandemia 
do novo coronavírus, em que profundos impactos sociais e eco-
nômicos têm exigido readequação das organizações, a Camed, 
após um ciclo de cinco anos (2015 a 2020), iniciou em 2021 a 
revisão do seu Planejamento Estratégico para os próximos 05 
anos, contemplando melhorias na Identidade Organizacional e 
no Modelo de Gestão Estratégica das empresa do Grupo, apri-
morando, de forma mais satisfatória, profissional e sustentável, 
as exigências e competitividades requeridas pelas atividades de 
cada empresa (Camed Saúde, Corretora e Creche).

O objetivo do Planejamento é aperfeiçoar o modelo de gerencia-
mento fundamentado a partir dos desafios previstos, buscando 
garantir a sustentabilidade financeira, eficiência operacional 
e atender às mudanças regulamentares previstas para o setor, 
sendo o Planejamento ferramenta gerencial com vários benefí-
cios para a competitividade das organizações.

Para conduzir o trabalho, a Camed contratou empresa espe-
cializada, que, juntamente com o grupo gestor da Camed e 
demais colaboradores, passaram a realizar as discussões es-

Camed:  quem tem vive melhor!
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tratégicas para a elaboração do novo docu-
mento norteador de decisões. Estão previs-
tas as seguintes etapas para construção do 
novo Planejamento: aplicação do modelo 
de negócio e do modelo de cadeia de valor; 
reflexões e validação da caracterização do 
negócio; análise ambiental e definição do 
posicionamento estratégico; formulação 
de mapa estratégico e indicadores corpora-
tivos e escolha dos projetos estratégicos e 
planos de ação.

RELATÓRIO ANUAL  2021
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Mapa estratégico
Após ampla discussão nas instâncias de governança da Camed, o planejamento 
para o período de 2022 a 2026 será baseado nas diretrizes constantes do Mapa 
Estratégico a seguir:
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Quem somos 

A Camed Saúde foi fundada em 1979 para prestar 
assistência médico-hospitalar, odontológica e 
afins aos funcionários do Banco do Nordeste e 
seus grupos familiares. Durante toda a sua história, 
a Caixa de Assistência vem primando pela alta 
qualidade de seus serviços e investindo em projetos 
de saúde preventiva como forma de cuidar, cada vez 
mais, do bem-estar e da saúde de seus beneficiários.

Conheça 
a Camed
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Público-alvo

Funcionários ativos, aposentados e pensionistas 
do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB), da Caixa 
de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef), 
da Caixa de Assistência dos funcionários do BNB – 
Camed e da Camed Administradora e Corretora de 
Seguros Ltda – Camed Corretora, incluindo seus 
dependentes.
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especialidades 
ampliadas

credenciados

especialidades
estendidas

348

4.395

90

Rede 
Credenciada

A Camed busca, continuamente, ampliar sua rede credenciada 
nos municípios de atuação. Mesmo no cenário de pandemia, 
a Caixa de Assistência realizou a retomada da campanha de 
credenciamento para o segundo semestre de 2021, que resultou 
no credenciamento de 252 novos parceiros no interior.

Os bons resultados refletem o compromisso da Camed em 
garantir aos seus beneficiários acesso aos serviços de saúde, 
primando pela excelência no atendimento.

Durante todo o ano de 2021, a Camed realizou  308 novos  
credenciamentos (interior e capital) e a extensão de mais 348 
novos serviços/especialidades médicas, nas capitais e interior, 
consolidando os resultados de ampliação da rede. Foram 
contemplados todos os Estados do Nordeste, Minas Gerais, 
Espírito Santo e São Paulo. 

Ainda em 2021, a Camed executou o Projeto de Atualização 
Cadastral de sua rede credenciada, que teve como principal 
objetivo a atualização das informações, referente aos prestadores 
com atendimento, endereço, telefone, especialidades e serviços 
de saúde no Portal e APP da Camed. A ação empreendida 
possibilitou a atualização no cadastro de cerca de 4.395 
prestadores. A iniciativa da CAMED foi elogiada pelos prestadores 
de serviço, que reconheceram a importância e inovação do 
trabalho.
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Duas outras importantes ações empreendidas  
pela Camed em 2021 foram: 

a) ampliação de parcerias com outras 
operadoras para a utilização da Rede 
Credenciada CAMED, principalmente 
no Nordeste, com o incremento de mais 
20.265 novos usuários na modalidade 
de reciprocidade; 

b)  redução no custeio assistencial da Ca-
med em cerca de R$ 2,6 milhões oriun-
dos da renegociação dos indexadores 
dos reajustes contratuais anuais, com a 
rede prestadora de serviços. 

Para o cenário de 2022, o novo desafio será 
coordenar o Projeto de Redimensionamento 
de Rede Credenciada, com foco em promover 
a satisfação dos beneficiários da CAMED, 
por meio da ampliação e qualificação dos 
prestadores de serviço no interior e capitais. 
A expectativa é consolidar e potencializar os 
resultados obtidos, com foco na qualidade da 
Rede Credenciada da Camed.   
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beneficiários 
Camed pelo 
Brasil

37.590

3

1

1

8

A Caixa de Assistência abrange todos 
os estados em que o Banco do Nordeste 
possui unidades e, no restante do 
Brasil, a cobertura acontece por 
meio de Convênios de Reciprocidade 
(intercâmbios) com operadoras 
selecionadas pelos critérios de 
qualidade e excelência em atenção à 
saúde.

[+] Sobre Convênios de Reciprocidade – Parcerias importantes 
para novos convênios/intercâmbios foram firmadas no ano, 
com destaque para a Mineração Caraíba. Assim, o ano de  2021 
fechou com 25 operadoras de intercâmbio disponíveis para os 
beneficiários. É importante ressaltar que os clientes dessas 
operadoras também podem utilizar a rede credenciada da 
Caixa de Assistência, o que gera receitas para a  Camed.  

Abrangência
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Fonte: Tabela SIB – Dez/21

1.338

4.290

2.102

1.845

5.363

1.959

140

331

36

1.877

41

18
25

253

426
6

9

13.940
1.815

1.744
18

1Abrangência
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A Camed Saúde, enquanto operadora de 
autogestão, tem como missão: “Cuidar da 
saúde dos beneficiários, por meio de ações 
preventivas e assistenciais, primando pela 
excelência nos serviços e sustentabilidade”. 
Para consolidar essa missão, a Camed tem sua 
atuação voltada para atender os beneficiários 
com foco nos níveis de atenção primária, 
secundária e terciária:

Atenção Primária
Estimula o autocuidado com a saúde, orientando na prática de atividades 
que influenciam a manutenção de uma boa qualidade de vida; 

Atenção Secundária
Relacionada ao cuidado com pessoas identificadas com alguma 
patologia importante, envolvendo tratamento curativo e com equipe 
interdisciplinar com atendimento presencial no consultório; 

Foco na saúde 
e na qualidade 
de vida
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Atenção  Terciária
Direcionada às pessoas com patologias consideradas complexas, 
com risco de complicações e dificuldades de locomoção. 

A sua estrutura interna promove diversos programas de saúde, como o 
Promovendo à Saúde, Programa de Prevenção Odontológica, CliniCamed 
(Sede e Centro Administrativo do BNB em Fortaleza e Programa Amigo da 
Família (nas praças de Fortaleza, Recife e Salvador). 

A Figura 1 ilustra os segmentos, a partir de uma visão integrada e com 
foco em prevenção. A equipe é composta por profissionais da área de 
saúde e administrativa, que atua nos diversos segmentos da área. A seguir 
são apresentadas as ações desenvolvidas em 2021 nos segmentos do 
Promovendo Saúde, Programa de Prevenção Odontológica, CliniCamed e 
Programa Amigo da Família.

Figura 1 - Programas Preventivos e Assistenciais

Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.
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Promovendo Saúde
O Promovendo Saúde atua em diversas ações educativas para estimular os 
beneficiários a terem hábitos mais saudáveis com o estímulo à qualidade 
de vida. Os eventos seguem um Calendário Anual, criado a partir de datas 
adotadas pelo Ministério da Saúde, do BNB e de ações próprias da Camed. 
São oferecidos serviços como palestras, aferição de pressão arterial, 
testes de estresse, medida da circunferência abdominal, teste de glicemia, 
cálculo do IMC, dentre outras orientações de enfermagem. O público-alvo 
é diversificado na faixa etária de atendimento. Em 2021, as ações foram 
promovidas em formato on-line, considerando a pandemia da COVID 19. 
Essa modalidade de eventos remotos trouxe diversas vantagens, como por 
exemplo a possibilidade de maior alcance de público, integrando centenas 
de pessoas de várias cidades e estados de forma simultânea, conectados 
em transmissão ao vivo, sem limitações físicas ou geográficas, sendo 
possível a participação de maior número de pessoas, de diversos lugares, 
sem precisar sair de casa. As principais ações executadas foram: Grupo Vida 
Saudável, Grupo Vitalidade e datas comemorativas seguindo calendário do 
Ministério da Saúde.

1144
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112244
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O Vida Saudável consiste em encontros mensais com 
associados da ativa que aconteceram em formato on-line por 
meio de palestras e ações educativas voltadas para uma melhor 
qualidade de vida, incluindo doenças osteomusculares, saúde 
mental, estresse, e obesidade seguindo orientação recebida 
do BNB (Gerência de Saúde Ocupacional e Qualidade de 
Vida), associadas às datas de saúde comemoradas pela ANS 
e Ministério da Saúde. Em 2021, as ações contemplaram 1.198 
participantes pode meio das lives e vídeos gravados no Grupo 
Vida Saudável, com as seguintes temáticas: 

Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.

Mês Vídeo / Temática abordada

Janeiro Todo cuidado importa. Por uma cultura de saúde mental

Fevereiro Estratégias prática para a prevenção do câncer

Março Alimentação e óleos essenciais para foco e concentração

Abril Controle sua pressão arterial e dê mais vida ao seu 
coração

Maio Uso racional de medicamentos faz bem a sua saúde

Junho Tudo começa quando você estende a mão

Julho Alongamento diário

Agosto Informações preciosas sobre sono, ronco e postura ao 
dormir

Setembro Valorização da saúde mental e prevenção ao suicídio - 
“observe os sinais – agir salva vidas”

Outubro Não houve grupo à pedido do BNB / Realizou-se Blitz do 
Outubro Rosa no BNB Passaré 

Novembro Novembro Azul 

Dezembro Não houve grupo a pedido do BNB

Quadro 1 – Temáticas do Grupo Vida saudável
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Figura 2 - Acervo Fotográfico das Ações do Grupo Vida 

Saudável – Centro Administrativo Presidente Getúlio 

Vargas (CAPGV)  - Fortaleza

Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.
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Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.

O Vitalidade é formado por encontros trimestrais com 
os Beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos. 
Os encontros aconteceram em 2021 de forma virtual, 
contemplando todas as localidades, nas plataformas de 
mídias da Camed, com a presença de 468 participantes. 

Figura 3 - Acervo Fotográfico das Ações do Grupo 

Vitalidade
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Outros Eventos

O Promovendo Saúde também esteve presente em outros 
eventos apoiando iniciativas de patrocinadores da Camed 
com o BNB e CAPEF e outras parceiras como: a Associação 
dos Aposentados do BNB (AABNB), BNB Clube de Fortaleza, 
Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB) e Instituto 
Nordeste Cidadania (INEC). Os eventos, promovidos em 
formato híbrido, nas modalidades on-line e presencial, 
contemplaram 3.271 participantes em 55 ações em 2021.

Figura 4 - Acervo Fotográfico dos Eventos

Fonte: 

Gerência de 

Atendimento 

e Atenção à 

Saúde.
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O Programa de Prevenção Odontológica (PPO) é responsável 
por ações preventivas que orientam sobre a importância 
do autocuidado com a saúde bucal, e existe desde set/84.  
Serviços oferecidos pelos parceiros credenciados: (a) 
Profilaxia, (b) Perícias e (c) Sugestão de tratamento.

O Programa, que já era oferecido a 12 municípios em 10 
Estados, foi expandido para mais 14 cidades, contemplando 
assim todos os Estados da Região Nordeste. As cidades eleitas 
foram objeto de avaliação técnica considerando aspectos 
como quantidade de beneficiários nos municípios e utilização 
de serviços odontológicos nos mesmos. Esse trabalho de 
credenciamento de prevencionistas foi efetivado nas cidades 
de Arapiraca (AL), Jequié (BA), Eusébio (CE), Januária (MG), 
Petrolina (PE), Caruaru (PE), Mossoró (RN), Irecê (BA), Juazeiro 
do Norte (CE), Sobral (CE), Imperatriz (MA), Campina Grande 
(PB), Simão Dias (SE) e Picos (PI). 

São ao todo 53 (cinquenta e três) prevencionistas nas seguin-
tes cidades: Aracaju-SE, Campina Grande-PB, Caruaru-PE, Fei-
ra de Santana-BA, Fortaleza-CE, Imperatriz-MA, Januária-MG, 
Jequié-BA, João Pessoa-PB, Juazeiro do Norte-CE, Maceió-AL, 
Montes Claros-MG, Mossoró-RN, Natal-RN, Olinda-PE, Petroli-
na-PE, Picos-PI, Recife-PE, Salvador-BA, São Luis-MA, Simão 
Dias-SE, Sobral-CE e Teresina-PI.    

Figura 5 - Resultados das Ações do PPO

Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.
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Figura 6 - Ciclo Camed de Atendimento

CliniCamed – Sede e Passaré 
A CliniCamed tem foco preventivo, consolidando a filosofia do cuidado com 
a saúde dos nossos beneficiários. Os atendimentos são oferecidos sem 
cobrança de coparticipação financeira.

CliniCamed Sede
Em 2021 a CliniCamed Sede prestou 7.439 atendimentos. 
Esta clínica é o Centro (espaço) de Saúde Preventiva ofertado 
aos beneficiários de Fortaleza e região metropolitana,  
oferecendo atendimento de excelência aos pacientes crônicos 
e em condições especiais (Gestantes, crianças, adolescentes, 
adultos e idosos). Desta forma, é ofertado atendimento 
em todo ciclo de vida, por meio de protocolos médicos 
predefinidos, programas de promoção e prevenção com 
atendimento interdisciplinar.

Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.
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Demais ações realizadas

 Uma importe ação de prevenção coordenada pela Clinicamed 
Sede é a campanha de vacinação contra H1N1. Em 2021, em 
parceria com o BNB foram aplicadas 8.968 doses da vacina 
para os funcionários da ativa, além da oferta de vacinas 
para os públicos do INEC, Creche Paulo VI e beneficiários da 
Camed Saúde, garantindo, assim, proteção para os públicos 
contemplados.

Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.

Quadro 2 - Resultado da Campanha de Vacinação 

H1N1 em 2021
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Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.

Figura 7 - Acervo Fotográfico das Campanhas e Ações Realizadas em 2021
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CliniCamed Passaré
Está situada no Centro administrativo do BNB em Fortaleza 
tem por objetivo a oferta de serviços de caráter eletivo e de 
pronto atendimento, como também, replicar o modelo de 
prevenção à saúde realizado pela CliniCamed Sede. 

Figura 8 - Resultados, Horários e Estrutura 

de Atendimento

Fonte: Gerência de Atendimento e Atenção à Saúde.

Os serviços oferecidos são consultas médicas, serviços 
de enfermagem como verificação de pressão arterial, 
temperatura, cálculo de IMC, administração de medicação 
endovenosa (intramuscular, oral e sublingual), aerosolterapia, 
retirada de pontos, teste de glicemia capilar, remoção por 
ambulância, realização de curativos simples e observação 
clínica.

Programa Amigo da Família 
É um programa de assistência domiciliar, 
operacionalizado por meio de visitas 
domiciliares de equipe multiprofissional 
(médico e enfermeira), voltado para 
beneficiários com dificuldades de locomoção 
e portadores de doenças crônico-
degenerativas, que residem na região 
metropolitana de Fortaleza (CE), Recife (PE) 
e Salvador (BA). Durante o ano de 2021 foram 
assistidos 252 beneficiários.

SSeegguunnddaa  aa  SSeexxttaa--ffeeiirraa,,  ddee  88  ààss  1188hh

-- 22  MMééddiiccooss  ((CCllíínniiccoo  GGeerraall))  

-- 22  EEnnffeerrmmeeiirraass

-- AAmmbbuullâânncciiaa  ppaarraa  rreemmooççõõeess  

1133..448800

AAtteennddiimmeennttooss
22002211
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Programa Cuidando de Você 
Em parceria com a Empresa AxisMed, a Camed lançou em 
Dez/20 o “Programa Cuidando de Você”. O objetivo é a 
gestão de parte da população que necessita de um plano 
de cuidados personalizado, por meio de ações de suporte 
para engajamento, orientação e mudança comportamental, 
gerando assim uma melhor estabilidade, melhoria de hábitos 
e manutenção da saúde e bem-estar, resultando em utilização 
racional do serviço de saúde e gestão de custos. A iniciativa 
do Programa é oferecer uma equipe de profissionais de 
saúde que dão suporte clínico por telefone gratuitamente 
aos beneficiários que necessitam de um plano de cuidados 
personalizado.

Os associados e dependentes que aderirem ao programa 
também têm acesso à Central Clínica 24h, com enfermeiros 
especializados e suporte médico para esclarecer dúvidas 
de saúde e atender em situações de urgência e emergência, 
por telefone, todos os dias. Também estão à disposição 
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e farmacêuticos 
que, junto com o beneficiário, constroem o Plano de Cuidados 
para a melhoria da saúde, respeitando as preferências e 
necessidades de cada paciente.

O programa chega ao final de 2021 com 919 monitorados.

Cuidando
de você

PROGRAMA
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Projeto  LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº. 
13.709/18), como o próprio nome diz, foi criada para que 
os indivíduos (chamados de Titulares dos Dados Pessoais) 
tenham maior transparência sobre a forma como seus Dados 
Pessoais são tratados pelas empresas e tenham controle 
sobre seus próprios Dados Pessoais.
 
A LGPD se aplica a qualquer pessoa, física ou jurídica, que 
realize atividades de Tratamento de Dados Pessoais (em meio 
físico ou virtual) em território brasileiro, ofereça bens ou 
serviços para Titulares localizados no Brasil ou tenha coletado 
os Dados Pessoais no Brasil.
 
A referida Lei entrou em vigor em setembro de 2020, mas 
desde 2018, ano da sua publicação, a Camed está empenhada 
em atender suas exigências. Houve a contratação de uma 
consultoria renomada e foi instituído um projeto para 
trabalhar as necessidades de aderência à LGPD.
 
O Grupo Camed  em 2021, continuou trabalhando esse tema , 
sempre atuando de forma a resguardar a privacidade de seus 
clientes, beneficiários e seus dependentes, colaboradores 
e parceiros. Com a LGPD, as empresas do Grupo reforçaram 
esse compromisso, tendo em vista que realizam atividades 

Ações de Destaque
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Camed Saúde atualiza valores para 
concessão de auxílio para aparelhos e 
objetos com finalidade médica

Atualização dos valores passa a ser anual. 

Beneficiários dos Plano Natural e Família contam com a 
concessão de auxílios para aquisição de aparelhos e objetos 
com finalidade médica. É possível, com este benefício, custear 
a aquisição, por exemplo, de próteses e órteses, além do 
reembolso para acompanhamento de profissional cuidador e 
alimentação enteral, dentre outros.

Esses benefícios assistenciais, não previstos pelo ROL da 

que tratam Dados Pessoais e estão sujeitas às obrigações 
impostas pela legislação.
 
O Grupo Camed está sempre aprimorando todos os seus 
processos, fornecendo a segurança adequada dos Dados 
Pessoais, dando uma visão transparente do Tratamento e 
garantindo o exercício dos seus direitos como Titular.
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Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas garantidos pela 
Camed, fazem parte da política da Caixa de Assistência no 
cuidado e atenção à saúde dos seus usuários.

A atualização de valores dos aparelhos e objetos com 
finalidade médica foi aplicada em outubro de 2021.

Para equacionar a atualização, com isonomia e mantendo o 
equilíbrio financeiro da instituição, a Camed realizou pesquisa 
de preços no mercado, simulando os impactos da iniciativa 
e considerando, também, valor médio apresentado para 
reembolso no período de 2015 a 2019.

O benefício é concedido mediante a apresentação de 
prescrição e justificativa médica além do comprovante de 
despesas (recibos e notas fiscais).

Conheça os aparelhos e objetos com finalidade médica mais 
buscados pelos beneficiários da Camed Saúde:

• Auxílio Cuidador 

• Nutrição Enteral Domiciliar 

• Aparelho de BIPAP (aluguel) 

• Aparelho auditivo (aquisição)

• Respirador (aluguel)
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Camed moderniza sistemas, amplia 
Infraestrutura tecnológica e reforça 
segurança da informação

Em 2021, a Gerência de Tecnologia do Grupo Camed realizou 
importantes ações para aprimorar a entrega de Sistemas e 
Serviços oferecidos aos beneficiários, prestadores de serviço 
e clientes. Neste cenário destacaram-se: investimentos em 
infraestrutura de tecnologia que ampliou a capacidade de 
desempenho do parque tecnológico de servidores e desktops; 
implantação de tecnologias de segurança da informação 
contribuindo para manter os processos mais seguros e 
aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 
LGPD, além do contínuo processo de transformação digital e 
inovação que modernizou sistemas e automatizou processos.  
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No início de abril, os novos membros da Comissão de Ética da Camed 
tomaram posse, durante cerimônia ocorrida em formato virtual. Os 
mandatos têm duração de dois anos e os novos membros da comissão 
passam a atuar na observância dos princípios e valores fundamentais 
preconizados no Código de Conduta Ética e Integridade da instituição, além 
de fomentar ações educativas que promovam a cultura ética dentro do Grupo 
Camed. Fundada em 2008, a Comissão de Ética representa o compromisso 
com o alinhamento dos padrões requeridos de comportamento ético e 
íntegro em um ambiente corporativo. A Comissão de Ética do Grupo Camed 

Nova Comissão de  
Ética da Camed é empossada 
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é composta por 3 (três) membros titulares, com respectivos suplentes, 
todos indicados pelas Diretorias Executiva e Colegiada do Grupo Camed. A 
nova composição da Comissão de Ética do Grupo Camed é formada pelos 
seguintes membros:

- Ana Paula Almeida - Presidente  
- Vanessa Costa - Suplente da Presidência  
- Silvangela Dutra - Titular  
- Mirna Maria dos Santos Nascimento – Titular  
- Michelle Viana - Suplente  
- Beatriz Trigueiro – Suplente

Segundo o artigo 43, do Código de Conduta Ética e Integridade do Grupo 
Camed, dentre as competências da Comissão de Ética do Grupo Camed, 
estão: 

I. Promover ações que estimulem a discussão, a reflexão e a difusão de 
uma cultura empresarial com base nos princípios e valores fundamentais 
preconizados no Código de Ética; 

II. Implantar, divulgar e orientar a aplicação do Código de Ética e estimular 
os colaboradores para o seu fiel cumprimento; 

III. Subsidiar os gestores do Grupo Camed quanto à observância da 
ética e da boa conduta na empresa, prestando-lhes orientações e 
esclarecimentos; 

IV. Submeter à Diretoria Executiva do Grupo e ao Conselho Deliberativo 
propostas de alterações e de aprimoramento do Código de Ética e do 
Regimento Interno; 

V. Avaliar os casos de infração ao Código de Ética e submeter à Diretoria 
Executiva do Grupo, por meio de processo para análise e decisão.
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Inovação  
em foco

Telepsicologia 

O serviço de Telepsicologia foi implantado em 1/
out/2021 e até o final de dez/21 foram realizados 
100 atendimentos.

Com proposta de reduzir a ansiedade e proporcionar 
maior equilíbrio entre a saúde mental e física dos 
pacientes, o serviço de Telepsicologia se torna, 
então, um espaço aberto para a escuta, conforto, 
confiança e criação de vínculos para um apoio nas 
horas mais difíceis.

Espera-se, com a implantação do serviço, ampliar 
a assistência em saúde mental para pacientes 
com transtornos depressivos ou de ansiedade, de 
maneira que seja possível a intervenção precoce 
nos atendimentos, evitando desfechos mais 
graves, especialmente considerando estigmas e 
preconceitos que ainda são muito presentes na 
realidade de quem enfrenta problemas em relação 
à saúde mental.

O agendamento para as consultas ocorrem todos 
os dias da semana, 24h, por meio da Central 
de Atendimento da Camed 0800 704 7886, e as 
consultas acontecem de segunda a sexta-feira, 
em horário comercial (8h às 18h). O serviço está 
disponível para todos os beneficiários dos planos 
Natural e Família, sem cobrança de coparticipação 
financeira.

atendimentos realizados

out.21
19

nov.21
31

dez.21
50

100
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Especialidades mais utilizadas: 
• Clínico Geral
• Pediatria
• Psiquiatria
• Nutrologia
• Endocrinologia.

Telemedicina  
Camed Saúde
Em 2021, ao completar 1 ano da sua implantação, 
a Telemedicina Camed Saúde ampliou suas 
especialidades de atendimento e garantiu acesso 
rápido e fácil aos beneficiários.  

Ao todo, são 26 especialidades: Alergia e Imunologia; 
Cardiologia; Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia 
Geral; Cirurgia Plástica; Clínico Geral; Dermatologia; 
Endocrinologia; Gastroenterologia; Geriatria; 
Ginecologia; Infectologia; Medicina da Família; 
Medicina do Trabalho; Medicina Esportiva; Neurologia; 
Nefrologia; Nutrologia; Oftalmologia; Ortopedia; 
Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologia; 
Psiquiatria; Reumatologia e Urologia.

O agendamento da consulta, inclusive para casos 
da Covid-19, é realizado de maneira simples e, em 
poucos minutos, através de um link; o beneficiário 
acessa uma sala virtual e passa a conversar com 
o médico. Durante a consulta, o médico pode 
ainda realizar a prescrição de receita digital para 
medicamentos, caso seja necessário, além de 
solicitar exames e emitir atestado médico. 

Tudo isso, com profissionais qualificados, 
atendimento humanizado sem custo adicional para 
o beneficiário. 
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Observo uma 
ótima aceitação e 
crescente procura 
por este formato 
de atendimento. 
A Telemedicina 
veio para ficar. 
Além de cuidar da 
queixa pontual, 
podemos cuidar da 
saúde do paciente 
como um todo. O 
conhecimento das 
comorbidades, 
orientação quanto 
a frequência de 
atendimento 
médico necessário, 
o tratamento em 
si e a solicitação 
de exames 
necessários para 
tal, possibilitam 
uma visão global 
da saúde do 
paciente.” 

Quando senti 
sintomas da gripe, 
ano passado, 
procurei a 
Telemedicina, pois 
estava angustiada 
se o que estava 
sentindo era 
Covid19. Em um 
momento de 
tanta incerteza e 
dúvidas, o medo 
de sair de casa 
para procurar 
orientação e ter 
um diagnóstico, 
era muito grande. 
O atendimento foi 
ótimo, prático e 
rápido. Ter alguém 
para te ouvir, 
num período tão 
solitário e crítico, 
faz toda diferença. 
A plataforma é 
muito intuitiva 
e todos foram 
muito atenciosos e 
simpáticos.” 

Em debate
73% dos brasileiros devem adotar a 
Telemedicina como um hábito em suas 
vidas e 41% declararam acreditar que, 
em caso de uma emergência de saúde, 
a Telemedicina poderia ajudar na 
resolução do problema. 
*Pesquisa do DataFolha, feita entre novembro e 
dezembro de 2020.

Em abril de 2020, 28% dos pacientes 
foram atendidos pela modalidade de 
Telemedicina. No começo de 2019, o 
número era de 15%. A assistência do 
futuro será mais orientada no paciente, 
com foco em prevenção e ênfase na 
saúde e bem-estar.

*Pesquisa elaborada pela Deloitte, sobre as 
perspectivas do setor de saúde em 2021.

Saiba mais! 
Devido à crise gerada pelo coronavírus, 
o Governo Federal autorizou o início 
da prática de atendimento pela 
Telemedicina; foi, então, criada a Lei n° 
13.989, que permitiu esse modelo de 
atendimento em caráter emergencial, 
para fins de assistência, pesquisa, 
prevenção de doenças e lesões, assim 
como a promoção de saúde.

Dra. A. C. P. V. S   
Médica 

R. C. 
Beneficiária Camed Saúde e 
usuária da Telemedicina
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Canais de 
comunicação 
Camed

Portal Camed

APP Camed Saúde

Chatbot
(atendimento automatizado via WhatsApp)

Central de Relacionamento  
com o Cliente

SMS e e-mails

Jornal da Camed

 
@camed.saude 
instagram.com/camed.saude?utm_medium=copy_link

Confira os canais de comunicação da Camed, que 
ampliam a relação de cuidado e confiança com o 
beneficiário, além de promoverem a modernização do 
contato e facilitarem o acesso à Caixa de Assistência:
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A Camed na palma  
da sua mão
O aplicativo Camed Saúde foi elaborado 
para facilitar sua vida; com ele, é possível 
acessar os principais serviços da Caixa de 
Assistência, diretamente pelo smartphone, 
de forma rápida e intuitiva, tornando o 
cuidado com a saúde mais descomplicado 
e prático. 

O app oferece diversas funcionalidades e 
vantagens para os beneficiários, como a 
“carteirinha virtual”, que possui utilidade 
similar a carteirinha física do plano de 
saúde. O aplicativo também dispõe 
da “busca à rede credenciada”, com 
localização por mapa e ainda definição 
de trajeto personalizado para facilitar 
o deslocamento às Representações e 
CliniCameds. Os beneficiários ainda 
podem salvar suas prescrições médicas no 
próprio aplicativo e ativar alarmes para se 
lembrar dos medicamentos. Além disso, o 
APP oferece o relatório de utilização (para 
acompanhamento do uso do plano de 
saúde) e dos extratos de reembolso e de 
declaração do Imposto de Renda e 2ᵃ via de 
boleto e demonstrativos de mensalidades e 
de coparticipação dos Associados. 

Manuais, jornais e notícias da Camed 
também estão no APP: tudo para os 
beneficiários ficarem por dentro das 
novidades do seu plano!

O APP da Camed está disponível para 
download nas lojas virtuais dos sistemas 
IOS (Apple) e Android. Após baixá-lo para 
o smartphone, é só acessar os serviços do 
aplicativo utilizando o usuário e a senha do 
Portal Camed. Se o beneficiário ainda não 
for cadastrado no Portal, pode se cadastrar 
diretamente pelo APP.

Aproveite a novidade e baixe já o seu 
Aplicativo Camed!

Chatbot 
Camed Saúde 
Para garantir mais 
agilidade e comodidade 
aos beneficiários, a Camed 
conta com Chatbot. 
Com essa inovação, a 
ferramenta agregou 
uma maior oferta de 
serviços aos usuários e 
tornou os atendimentos 
mais rápidos e práticos. 
O serviço funciona pelo 
número (85) 99953-5308. 
Os serviços por Chatbot 
estão disponíveis 24h em 
todos os dias da semana. 
Veja quais são:

• Rede credenciada

• Segunda via de boleto

• Segunda via de 
carteirinha

• Demonstrativo 
de utilização e 
Imposto de Renda 
(Dados do Beneficiário, 
Declaração de Quitação 
Anual, Utilização por 
Data de Atendimento, 
Mensalidades / Taxas / 
Coparticipação)

• Status de Solicitação 
de Reembolso

• Status de Autorização.
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Em um cenário de desafios e incer-
tezas apresentados pela pandemia 
da Covid-19 no ano de 2021, a Ca-
med alcançou resultado superavi-
tário de R$ 17,7 milhões, cumprindo 
com as projeções para o orçamento 
aprovado para o exercício.

O resultado positivo do exercício  
mantém a situação de equilíbrio 
econômico-financeiro da Caixa 
apresentado nos últimos anos,  fru-
to de um conjunto de iniciativas es-
tratégicas  empreendidas  pela Go-
vernança da Camed,   relacionadas  
a negociações com a rede presta-
dora de serviços,  investimentos em 
programas de promoção da Saúde, 
consolidação do atendimento por 
meio de Telemedicina, acompanha-
mento das despesas com custeio 
assistencial – principal componente 
de despesas da Operadora, além de 

Desempenho  
Econômico e 
Financeiro
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ações para melhorias nos processos 
operacionais e de racionalização de 
despesas administrativas. 

Findo o exercício, houve uma ele-
vação do patrimônio líquido de R$ 
162.699 mil em 31/12/2020 para R$ 
180.448 mil em 31/12/2021. Essa 
elevação decorreu principalmente 
da incorporação do superávit do 
ano de 2021 no valor de R$ 17.748 
mil, para aplicação integral em sua 
finalidade social.



Camed:  quem tem vive melhor!

48

Tabela 01 – Desempenho Econômico da Camed  

A equivalência patrimonial mencionada no quadro acima, que 
compõe o superávit do exercício, se refere ao resultado dos in-
vestimentos realizados pela Camed em participação societária 
em outras empresas. A participação societária na Camed Con-

  RUBRICAS 2021 2020 %

 RECEITAS OPERACIONAIS  324.656  211.073 54%

Contraprestações Líquidas  327.116  231.606 41%

Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC  (2.460)  (20.533) -88%

 DESPESAS (Eventos Indenizáveis Líquidos)  312.458  188.364 66%

Eventos Indenizáveis  371.619  245.827 51%

Recuperação de Eventos  (63.405)  (55.846) 14%

PEONA  4.244  (1.617) 362%

  MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  12.198  22.709 -46%

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  30.181  33.600 -10%

 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  49.318  25.751 91,5%

 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  41.546  43.477 -4%

  RESULTADO OPERACIONAL  (10.211)  (28.617) 64%

 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO  12.237  7.497 63%

 RESULTADO PATRIMONIAL  15.722  33.240 -53%

  SUPERÁVIT/DÉFICT  17.748  12.120 46%

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  15.401  20.494 -25%

Valores em R$ Mil

Fonte: Balancete Contábil - Gerência de Contabilidade

 ¹ Mudança na forma de contabilização dos convênios de reciprocidade, antes de 2021 registrada em 
contas patrimoniais de ativo e passivo. 

² Crescimento em decorrência da elevação dos atendimentos médicos hospitalares na segunda onda da 
covid19 e retomada dos atendimentos eletivos.

³ Ganho de ação judicial contra o INSS e acordo judicial com empresa Totvs Sistemas, além da alteração 
na contabilização das receitas dos fundos de demanda diferenciada e de programas de prevenção, antes 
registradas como receitas patrimoniais.

4 Elevação da Taxa do CDI que remunera as aplicações financeiras.   
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sultoria em Saúde Ltda (Camed Vida), que se encontra em fase 
de desmobilização, foi negativa em R$ 322 mil, em face princi-
palmente de provisões judiciais em decorrência das obrigações 
remanescentes após o processo de alienação da carteira para a 
Unimed Norte Nordeste em outubro de 2014. Já o resultado da 
equivalência oriunda da participação na Camed Administrado-
ra e Corretora de Seguros Ltda (Camed Corretora) foi positivo 
em R$ 15.724 mil. Considerando as duas empresas, o resulta-
do da equivalência foi positivo em R$ 15.401 mil e revertido em 
favor da Camed Saúde. A equivalência patrimonial adicionada 
das rubricas de rendas de alugueis e de alienação de bens, no 
montante de R$ 320 mil, complementa o resultado patrimonial 
da entidade que totalizou o montante de R$ 15,7 milhões no 
exercício.

O superávit do exercício foi superior ao ano de 2020 em 46%, 
em função principalmente do esforço relacionado a raciona-
lização das despesas administrativas com um decréscimo de 
10% em relação ao ano anterior, o estrito acompanhamento 
das despesas assistenciais, a  evolução das receitas com convê-
nios de reciprocidade e desempenho significativo das receitas 
com rendimentos de aplicações financeiras, agregado a isso o 
ganho de ações judiciais contra o INSS no que diz respeito ao 
não pagamento de cota patronal incidente sobre serviços pres-
tados pela credenciada de pessoas físicas, bem como a efeti-
vação de acordo judicial, alusivo ao ressarcimento de despesas 
decorrentes do desenvolvimento de sistema informatizado não 
concluído pela empresa Totvs Sistemas. O montante das duas 
ações importou em R$ 14,6 milhões.  

Destaca-se, ainda, o comportamento favorável da sinistrali-
dade da Operadora Camed Saúde nos planos Natural e Famí-
lia, que no ano de 2021 registrou 89% evidenciando um índice 
abaixo de 90%, média das Operadoras de Autogestão do país, 
considerando as permanentes ações de controle do custo assis-
tencial realizados pela Camed. 

Em face do resultado apresentado e como forma prudencial 
para exercícios futuros foi complementada a constituição an-
tecipada da Provisão Técnica para Insuficiência de Contribui-
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Plano
Natural Emp

ções-PIC, estabelecida pelo órgão regulador ANS (Agência de 
Nacional de Saúde Suplementar), no montante de R$ 2,5 mi-
lhões tendo como referência de cálculo os valores projetados 
para o ano de 2022.

Ao longo do exercício, a administração da entidade implantou 
medidas para o equilíbrio econômico-financeiro, trabalhando ra-
cionalização de despesas administrativas que possibilitaram uma 
redução de R$ 3,4 milhões em 2021, que proporcionou geração de 
economia nos contratos com fornecedores, bem como suspensão 
de contrato com colaboradores e redução de carga horária, em de-
corrência de período de pendencia da Covid_19.

Para avaliação dos resultados apresentados pelos planos assisten-
ciais, a Camed vem utilizando a metodologia de margem de con-
tribuição como sendo a diferença entre receitas de mensalidades 
líquidas (Contraprestações Pecuniárias) e despesas líquidas com 
serviços médicos, hospitalares, odontológicos e afins (Eventos In-
denizáveis), representando o valor que cada plano contribui para a 
cobertura dos custos fixos e a formação de resultado.

A margem de contribuição gerada no exercício de 2021 foi po-
sitiva em aproximadamente R$ 12,2 milhões, sendo inferior ao 
exercício anterior, em função do crescimento dos Eventos In-
denizáveis (Custeio Assistencial) em 66% em relação ao exer-
cício anterior.

O Plano Natural apresentou uma margem de contribuição 
negativa de R$ 1,1 milhão, o resultado deve-se a elevação no 
custo assistencial em decorrência principalmente da “segunda 
onda” da COVID-19 ocorrida em 2021, bem como da demanda 
reprimida referente aos atendimentos eletivos ou programados 
em razão da pandemia do novo coronavírus.
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O Plano Natural é destinado aos funcionários, aposentados 
e pensionistas das entidades patrocinadoras e aos seus 
dependentes do núcleo familiar básico. É custeado basicamente 
por mensalidades vinculadas aos salários dos associados, além 
das mensalidades de seus dependentes e por contribuições dos 
patrocinadores, estes de forma paritária às contribuições dos 
associados, ou seja, para cada R$ 1,00 que o associado contribui 
para o Plano Natural, os patrocinadores aportam igual valor. 

Ao longo do exercício, o Banco do Nordeste, como principal 
patrocinador da Camed, na forma estabelecida nas alíneas 
“b” e “e” do Art. 13 do estatuto social da Caixa, vem arcando 
rigorosamente com as contribuições patronais paritárias de 
sua responsabilidade, relativamente a seus funcionários, 
aposentados e dependentes diretos vinculados à Camed. 

O Plano Natural possui uma carteira bastante regular, dado que 
a inclusão de beneficiários nesse plano está atrelada à entrada 
de novos funcionários nas entidades patrocinadoras. Ao final 
do exercício de 2021, o plano registrou um total de 24.591 
beneficiários ativos, 24.736 em 2020.

  RUBRICAS 2021 2020 %

 RECEITAS  164.748  142.019 16%

Contraprestações Líquidas  166.484  156.216 7%

Provisão de Insuficiência de Contra-
prestações - PIC  (1.736)  (14.197) -88%

DESPESAS  165.826  130.802 27%

Eventos Indenizáveis  201.346  170.318 18%

Recuperação de Eventos  (37.821)  (38.439) -2%

PEONA  2.301  (1.077) 314%

  MARGEM  (1.079)  11.217 -110%

Valores em R$ Mil

Fonte: Gerência de Controladoria, Financeiro e Auditoria em Saúde. 

Tabela 02 - Margem de Contribuição  
do Plano Natural Emp



Camed:  quem tem vive melhor!

52

Plano
Família Emp
O Plano Família obteve, ao final do exercício de 2021, uma 
margem de contribuição positiva de aproximadamente R$ 10,4 
milhões.  Esse desempenho decorreu do “menor” crescimento 
dos custos assistenciais, proporcionando que as receitas 
de contraprestações do Plano Família fossem superiores ao 
referido custo. 

O Plano Família foi criado para abrigar familiares de associados 
não enquadráveis no Plano Natural, até o terceiro grau de 
parentesco, observando a compatibilidade entre as receitas de 
contribuições e as despesas com assistência médico-hospitalar 
prestada aos beneficiários do plano, visando garantir a sua 
manutenção com autonomia financeira. 

Os recursos para a manutenção do Plano Família são oriundos 
das mensalidades pagas pelos associados distribuídos por 
faixas etárias, não havendo aporte de recursos por parte do 
mantenedor / patrocinadores.

Similar ao Plano Natural, o Plano Família possui uma carteira 
consideravelmente estática. Ao final do exercício de 2021, o 
plano registrou um total de 12.999 beneficiários ativos, 13.028 
em 2020.

  RUBRICAS 2021 2020 %
 RECEITAS  79.312  69.054 15%

Contraprestações Líquidas  80.036  75.390 6%

Provisão de Insuficiência de Contra-
prestações - PIC  (724)  (6.336) -89%

DESPESAS  68.863  57.561 20%

Eventos Indenizáveis  83.513  75.509 11%

Recuperação de Eventos  (15.627)  (17.407) -10%

PEONA  977  (540) 281%

  MARGEM  10.450  11.492 -9%

Valores em R$ Mil

Fonte: Gerência de Controladoria, Financeiro e Auditoria em Saúde.

Tabela 03 - Margem de Contribuição
do Plano Família Emp
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.Convênios
Os beneficiários da Camed contam com um leque maior de 
atendimento em localidades com carência de determinada 
especialidade médica por meio dos convênios de reciprocidade, 
também denominados de intercâmbio. 

Da mesma forma, os usuários das operadoras conveniadas 
utilizam a rede credenciada da Camed mediante ressarcimento 
de despesas assistenciais e de custos operacionais sobre os 
serviços utilizados. 

A Camed fechou o ano de 2021 com um total de 25 contratos 
com operadoras para a oferta de intercâmbio.

A celebração dos convênios de reciprocidade  fortalece a 
cobertura de atendimento pela rede prestadora de serviços,  
além de propiciar melhores condições negociais,  considerando 
o aumento no número de usuários, e ainda auxilia no 
ressarcimento de custos operacionais da Caixa.
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Em 2021, a Governança da Camed empreendeu estratégias 
objetivando o controle do custeio assistencial (Eventos 
Indenizáveis), com destaque para ações elencadas nos tópicos 
a seguir ao longo exercício:

 
Controle do Custeio

No que se refere ao processo de negociação de remuneração 
da rede prestadora de serviços, a equipe de trabalho da 
Coordenação de Controle de Custo Assistencial,  composta 
por médico, atuários, analista de negociação e gerente de 
Relacionamento com Prestadores, por meio de informações 
e análises estruturadas, embasou importantes negociações 
com prestadores de saúde e que geraram uma economia 
em 2021 de aproximadamente R$ 600 mil em serviços tais 
como Exames Laboratoriais, Exames de Imagem, Oncologia, 
Oftalmologia e Cardiologia.

Desempenho Operacional



RELATÓRIO ANUAL  2021

55 

Negociação de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais
Com foco na gestão dos custos em autorização de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais (OPME), que muitas vezes geram 
gastos elevados, a Camed utiliza mecanismos de controle 
na liberação desses materiais, visando minimizar os custos 
para os beneficiários, por meio da exigência de três marcas 
nas cotações e negociações, utilização de tabelas referência 
e consolidação de plataforma de leilão eletrônico, o que 
contribuiu para a não incidência de mais de R$ 12,9 milhões 
nos custos em 2021. 

Auditoria Hospitalar

A Camed conta com a Auditoria Hospitalar própria, que trabalha 
com o objetivo de otimizar custos e aumentar a eficiência dos 
processos de saúde. Em 2021, em face das restrições impostas pela 
pandemia do novo Coronavírus, o acompanhamento de cirurgias 
eletivas pela equipe nos centros cirúrgicos não foi possível ser 
realizado. A operadora manteve os trabalhos da auditoria nos 
hospitais e acompanhamento dos beneficiários internados.
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Como forma de alcançar maior efetividade neste 
acompanhamento e na observação dos seus respectivos 
custos, a Auditoria utiliza mecanismos para qualificar 
e monitorar a prestação dos serviços aos beneficiários 
internados, através de visitas diárias realizadas pelos 
auditores à rede de hospitais e também o acompanhamento 
periódico dos eventos cirúrgicos programados. Essas ações 
geraram uma economia estimada até o mês de dezembro de 
2021 de R$ 4,2 milhões à Camed.

Em 2021 foi realizada melhoria no processo de auditoria médico–
hospitalar por meio da análise eletrônica das contas apresentadas 
pela rede hospitalar. A iniciativa possibilitou a eliminação de 
trabalhos manuais, racionalização de etapas do processo, 
minimização de processos de glosas e elevação da produtividade 
das equipes. A medida foi implementada em 70% dos hospitais 
das capitais de atuação da Camed, em 2021, e a expectativa é de 
que até abril de 2022 o processo esteja implementado em todas 
a capitais de atuação da auditoria in-loco.

A Camed também seguiu com a Auditoria de Farmácia, 
promovendo o uso racional dos medicamentos ministrados 
na rede credenciada da Camed, gerando uma economia 
estimada de R$ 5,6 milhões até o mês de dezembro de 2021.

Outro processo importante é a Auditoria de Nutrição, que 
acompanha os pacientes internados em uso de nutrição 
enteral. O trabalho envolve a atualização das tabelas de 
negociação e a implantação de protocolos técnicos de 
Nutrição, que resultam na redução de custos com o tempo de 
administração, volume e tipo de dieta. A economia estimada 
foi de R$ 1,6 milhão até o final de 2021.
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Processamento de contas

Na área de processamento de contas, a robotização de 
processos e a criação de diversas rotinas automáticas 
proporcionaram ganhos operacionais e melhoraram a 
tempestividade e a assertividade nos fluxos. A adoção de 
meios digitais, através do aumento no percentual de guias 
recebidas de forma eletrônica (de 91% para 95%), também 
facilitou a análise e o processamento das guias.

Ainda nesse segmento de processamento de contas, análises 
e auditorias de contas médico-hospitalares foram realizadas 
e possibilitaram uma economia no exercício na ordem de  
R$ 6,3 milhões. 

No ano de 2020, foi obtida a desoneração do encargo tributário 
patronal de 20% em favor do INSS, incidente sobre os serviços 
prestados por pessoas físicas em face de ação judicial contra 
o INSS. A medida possibilitou a contratação de prestadores 
pessoa física de forma menos onerosa facilitando o acesso 
do beneficiário à rede de prestadores da Camed. A estimativa 
com economia no ano de 2021 através dessa medida foi de  
R$ 1,6 milhão.
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Ações de Controle do Custo 
Assistencial

Economia 
em 2021

% Rep. 
do Custo 

Assistencial
OPME 12.900 5,50%
Processamento de Contas 6.300 2,68%
Auditoria Hospitalar 4.200 1,79%
Auditoria de Farmácia 5.600 2,39%
INSS de Cooperativas 3.228 1,38%
Coordenação de Controle de Custo 
Assistencial 600 0,26%

Auditoria de Nutrição 1.600 0,68%
Telemedicina 788 0,34%
Total 35.216 15,01%
Total do Custo Assistencial  
(Planos Natural e Família) 2021 234.689 -

Valores em R$ Mil

Atendimento por meio da 
Telemedicina
Em 2021, ao completar 1 ano da sua implantação. A Teleme-
dicina Camed Saúde ampliou suas especialidades de atendi-
mento e garantiu acesso rápido e fácil aos beneficiários dos 
Planos natural e Família.

Essa nova forma de atendimento para os beneficiários possi-
bilitou uma economia no ano de 2021 de aproximadamente  
R$ 788 mil.

Tabela 04 – Economia com Custeio 
Assistencial em 2021

Fonte: Gerência de Controladoria, Financeiro e Auditoria em Saúde. 

OBS: O total do Custo Assistencial (Planos Natural e Família) não considera o custo 
com convênios de reciprocidade 
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.

Custos assistenciais Líquidos
Os custos assistenciais líquidos da Camed no ano de 
2021, considerando os convênios de reciprocidade, foram 
equivalentes a R$ 312,5 milhões. Referidos custos referem 
se a gastos de uma operadora de plano de saúde para que os 
beneficiários possam usufruir da assistência médica, nesse 
montante está sendo considerado o custeio dos nossos 
beneficiários na rede parceira de convênios de reciprocidade. 
Eles ocorrem sempre que há necessidade de consultas, 
exames e uso de medicamentos, seja para tratar uma doença 
ou checar uma suspeita de patologia.  

A Camed reconhece a importância de se conhecer, planejar, analisar 
e controlar custos, atividades indispensáveis a um processo de 
gestão eficaz para garantir o equilíbrio econômico-financeiro, 
possibilitar o atendimento mais adequado aos beneficiários da 
Caixa e contribuir para a sustentabilidade da Camed.
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Sinistralidade por Sinistralidade por Estado

Média mensal até o período: 
R$ 22,1 MM, com elevação de 
6% em relação a média do 
mesmo período do ano 
anterior.

Custos Assistenciais Líquidos

Distribuição
Por Gênero

46% 54%

Idade
Média

42

89%

Anos

Dados da Carteira

Ticket 
médio

Custo 
per capita 

R$ 587 R$ 520

Sinistralidade dos 
Sexagenários

Quantidade de Beneficiários 
por Plano

24.856
-0,6% em relação 
ao período 
anterior.

-0,2% em relação 
ao período 
anterior.

Sinistralidade por Plano

FamíliaNatural

Sinistralidade 

de 94%.
Sinistralidade 

de 77%.

Patrocinadora

Consultas

Internação 
Hospitalar

Materiais e 
Medicamentos 

-MATMED

Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais 

-OPMETaxa de internação: 
 13%, com elevação de 15%.

Custo médio: 
R$ 24 Mil, com elevação de 16%.

Custo médio por beneficiário: 
R$ 158, com elevação de 34%.

Custo médio da interção por dia: 
R$ 4 Mil, com elevação de 24%.

Representatividade de 35%.

Custo médio mensal de 
R$ 7,7 MM no custeio.

% de elevação de 35% 
no custeio.

Representatividade de 6%.

% de crescimento de 33% 
no custeio.

Custo médio mensal de 
R$ 1,3 MM no custeio. 

Altos Custos

Exames Ambulatoriais
Nº médio de incidências por beneficiário: 

5, com elevação de 17%.

Nº médio de incidências: 
14 Mil, com elevação de 17%.

Custo médio: 
R$ 117, com elevação de 4%.

Custo médio por beneficiário: 
R$ 45, com elevação de 21%.

Nº médio de incidências por beneficiário: 
33, com elevação de 32%.

Nº médio de incidências: 
103 Mil, com elevação de 32%.

Custo médio: 
R$ 37, com elevação de 3,3%.

Custo médio por beneficiário: 
R$ 101, com elevação de 37%.

Quantidade média de exames/consulta: 
7, com elevação de 13%.

dez/21

CAPEF

CAMED SAÚDE

BNB

CAMED SEGUROS

194%

131%

89%

62%

PE

FAMÍLIA
12.999

NATURAL
24.591

OUTROS

CE

BA

123%

89%

88%
71%

O número médio de beneficiários altos custos 
foi 22, correspondendo a um aumento de 33% 
em relação ao mesmo período no ano anterior.

Contribuições e Mensalidades

Média mensal até o período: 
R$ 19,6 MM, com elevação 
de 25% em relação a média 
do mesmo período do ano 
anterior.

Evasões

175 
beneficiários, 

quando 
comparamos 

com o período 
do ano anterior.

Sinistralidade
da Carteira

Representam 
28% da carteira, 

com 10.488 
beneficiários no 
mês de análise.

Sinistralidade de 146%. 
Enquanto no mesmo 
período do ano anterior, 
estava de 136%.

Sexagenários

%

65%
35%

Painel Assistencial
No painel abaixo, seguem os principais indicadores que medem o desempenho assistencial incluindo 
os dois planos assistenciais administrados pela Camed.
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Sinistralidade por Sinistralidade por Estado

Média mensal até o período: 
R$ 22,1 MM, com elevação de 
6% em relação a média do 
mesmo período do ano 
anterior.

Custos Assistenciais Líquidos

Distribuição
Por Gênero

46% 54%

Idade
Média

42

89%

Anos

Dados da Carteira

Ticket 
médio

Custo 
per capita 

R$ 587 R$ 520

Sinistralidade dos 
Sexagenários

Quantidade de Beneficiários 
por Plano

24.856
-0,6% em relação 
ao período 
anterior.

-0,2% em relação 
ao período 
anterior.

Sinistralidade por Plano

FamíliaNatural

Sinistralidade 

de 94%.
Sinistralidade 

de 77%.

Patrocinadora

Consultas

Internação 
Hospitalar

Materiais e 
Medicamentos 

-MATMED

Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais 

-OPMETaxa de internação: 
 13%, com elevação de 15%.

Custo médio: 
R$ 24 Mil, com elevação de 16%.

Custo médio por beneficiário: 
R$ 158, com elevação de 34%.

Custo médio da interção por dia: 
R$ 4 Mil, com elevação de 24%.

Representatividade de 35%.

Custo médio mensal de 
R$ 7,7 MM no custeio.

% de elevação de 35% 
no custeio.

Representatividade de 6%.

% de crescimento de 33% 
no custeio.

Custo médio mensal de 
R$ 1,3 MM no custeio. 

Altos Custos

Exames Ambulatoriais
Nº médio de incidências por beneficiário: 

5, com elevação de 17%.

Nº médio de incidências: 
14 Mil, com elevação de 17%.

Custo médio: 
R$ 117, com elevação de 4%.

Custo médio por beneficiário: 
R$ 45, com elevação de 21%.

Nº médio de incidências por beneficiário: 
33, com elevação de 32%.

Nº médio de incidências: 
103 Mil, com elevação de 32%.

Custo médio: 
R$ 37, com elevação de 3,3%.

Custo médio por beneficiário: 
R$ 101, com elevação de 37%.

Quantidade média de exames/consulta: 
7, com elevação de 13%.

dez/21

CAPEF

CAMED SAÚDE

BNB

CAMED SEGUROS

194%

131%

89%

62%

PE

FAMÍLIA
12.999

NATURAL
24.591

OUTROS

CE

BA

123%

89%

88%
71%

O número médio de beneficiários altos custos 
foi 22, correspondendo a um aumento de 33% 
em relação ao mesmo período no ano anterior.

Contribuições e Mensalidades

Média mensal até o período: 
R$ 19,6 MM, com elevação 
de 25% em relação a média 
do mesmo período do ano 
anterior.

Evasões

175 
beneficiários, 

quando 
comparamos 

com o período 
do ano anterior.

Sinistralidade
da Carteira

Representam 
28% da carteira, 

com 10.488 
beneficiários no 
mês de análise.

Sinistralidade de 146%. 
Enquanto no mesmo 
período do ano anterior, 
estava de 136%.

Sexagenários

%

65%
35%

Nota: 
- Não foram considerados nos indicadores do painel assistencial os Convênios de Reciprocidade;
- As variações para os indicadores acima foram consideradas informações gerenciais com a inclusão das receitas para o fundo de 
proteção financeira.

Fonte – Gerência de Controladoria, Financeiro e Auditoria em Saúde 
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Economia com contratos 
Em 2021, a equipe da Camed conseguiu uma positiva negocia-
ção de contratos com fornecedores, acarretando uma econo-
mia no orçamento de R$ 2.020 mil. A alteração de contratos 
para empresas que oferecem os mesmos serviços, porém a 
preços mais competitivos, e a renovação de parcerias com 
reajustes mais favoráveis à operadora foram essenciais para 
este resultado satisfatório.

No que se refere aos contratos de água e energia, foi instalado 
um sistema de monitoramento hidráulico, além de redução 
dos respectivos consumos, devido a extensão da pandemia 
do novo Coronavírus no ano de 2021, a maioria dos emprega-
dos realizaram seus trabalhos em regime de home office num 
determinado período. Em face do exposto, a Camed alcançou 
uma economia acumulada na conta de água de R$ 16 mil em 
2021 e a conta de energia apresentou redução de R$ 70 mil no 
mesmo ano.

Outro marco importante para a Camed no ano de 2021 foi a 
contratação de energia através do Mercado Livre, após análi-
se de mercado foi implantado projeto com intuito de reduzir 
essa despesa com energia, a iniciativa também traz responsa-
bilidade sócio ambiental em está adquirindo energia limpa de 
fontes renováveis, diferentemente da convencional. O projeto 
foi implantado em outubro e já possibilitou economia de R$ 
22 mil no quarto trimestre de 2021, a expectativa de economia 
anual em 2022 é de aproximadamente R$ 90 mil.

A Camed Saúde compensou na esfera administrativa, no ano 
de 2021, o montante de R$ 199 mil relacionado à cota patronal 
sobre salário maternidade em favor do INSS, a qual deixou de 
ser obrigatória em decorrência de precedente pacificado pe-
rante o Supremo Tribunal Federal - STF.

Outra importante medida de racionalização de despesa está 
relacionada ao Projeto de Otimização de Processos (POP), que 

Ações para redução de 
Despesas Administrativas

A Camed tem intensificado a promoção de atitudes sustentáveis e ações 
para a melhor utilização das suas receitas. O resultado de todo este cuidado 
tem sido a redução expressiva de suas despesas administrativas e a maior 
consciência na utilização dos recursos naturais pelos empregados. 
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Contratos Administrativos 
Economia 

em 2021
% Rep. Despesa 

Administrativa

Renegociação de Contratos com Fornecedores 2.020 6,69%

Processo Judicial – Cota Patronal da Camed em favor do INSS – 20% 
dos Serviços prestados por Pessoa Física credenciadas + Compensação 
referente a retroatividade dos últimos 5 anos 

1.600 5,30%

Elevação do índice de rendimentos das aplicações financeiras de 100% a 
101% do CDI 50 0,16%

Compensação de valores ref. Contribuição Patronal Salário Maternidade 199 0,66%

Revisão dos Processos Operacioanis (Consultoria Elogrup e Projeto POP) 19 0,06%

Alteração na modalidade de transporte dos funcionários turno noite da 
GAAS 9 0,03%

Total 3.897 12,91%

Despesa Administrativa 2021 30.181 -

Fonte – Gerência de Controladoria, Financeiro e Auditoria em Saúde 

Adequação às MPs 1045/2021 e 
1046/2021
Em decorrência da pandemia, o Governo Federal decretou 
as Medidas Provisórias nº 1045/2021 e 1046/2021,  que 
dispuseram sobre medidas trabalhistas complementares 
para enfrentamento da crise. A medida prevê a possibilidade 
de redução dos salários e as jornadas dos funcionários ou 
suspensão dos seus contratos temporariamente, garantindo 
estabilidade durante a pandemia do novo coronavírus. A 

Enquadramento Quant. de 
Funcionários

Valores  
Reduzidos

Redução de 25% 27 29,62

Suspensão de 100% 2 1,53

Total 29 31,15

Total + Encargos - 44,55

Fonte: Gerência de Desenvolvimento Institucional

Valores em R$ Mil

Valores em R$ Mil

nasceu com o objetivo de avaliar e revisar os pricipais proces-
sos da Camed Saúde com ganho de produtividade.  Em 2021, 
foram trabalhadas as áreas de atendimento, processamento 
de contas e relacionamento com prestadores, possibilitando 
uma economia de R$ 19 mil no referido ano.

Tabela 05 – Economia com Despesas 
Administrativas em 2021

Tabela 06 – Economia com Adequação da Camed à 
medida provisória em 2021
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Empresa integrante do Grupo Camed, a Camed Corretora de 
Seguros abrange todos os estados que possuem unidades do 
Banco do Nordeste. Em 2021, alcançou aproximadamente 5,3 
milhões de seguros ativos e um resultado positivo de R$ 18,8 
milhões. O resultado foi superior em 81% quando comparado 
ao exercício anterior, em face principalmente da evolução das 
receitas da aliança estratégica do BNB (receita de comissão 
operacional), que obteve em 2021 incremento de R$ 13,8 
milhões.

A Camed Saúde é detentora de 83,49% das cotas sociais da 
Camed Corretora de Seguros, que em 2021 completou 38 anos 
de atuação. As receitas provenientes da comercialização de 
seguros tiveram incremento e passaram de R$ 69,9 milhões 
em 2020 para R$ 88,6 milhões em 2021 – uma evolução de 27%. 
Vale destacar que parte do resultado e da comissão recebida 
pela Camed Corretora é destinada diretamente para ajudar 

Outras  
Empresas  
do Grupo
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no custeio da Camed Saúde, além de contribuir para o Fundo 
de Demanda Diferenciada e o Fundo de Prevenção. Assim, o 
montante repassado em 2021 foi de R$ 13,8 milhões.

O relacionamento com o Banco do Nordeste e a parceria 
diária dos securitários junto à rede de agências têm sido de 
fundamental importância na consistência dos produtos e 
serviços e na oferta de mais segurança e tranquilidade aos 
clientes.

Adequando-se ao cenário de pandemia e ao movimento mer-
cadológico, a Camed Corretora também focou na venda de 
produtos de benefícios (Plano de Saúde, Odontológico, Se-
guro de Vida, Previdência Complementar, cartões benefícios, 
consórcio/financiamento, dentre outros), além da abertura de 
várias frentes de expansão para potencializar o resultado no 
aquário do mercado segurador, visando proporcionar mais 
qualidade de vida e comodidade aos segurados.

Em 2021, a Camed Corretora impulsionou foco na experiência 
do cliente, foi disponibilizado o aplicativo mobile com acesso 
a apólice, assistências, endossos, sinistros e cotações online, 
bem como o aprimoramento de serviços no chatbot para 
atendimento de primeiro nível e possibilidade de contratações 
de forma digital para os produtos automóvel, moto e residencial, 
proporcionando uma jornada mais célere para o usuário final.

Todo o trabalho desenvolvido em 2021 foi guiado com vistas 
ao cumprimento da grande missão da Camed Corretora: 
atender à base de negócios do BNB e Canal Mercado e, como 
consequência, promover o repasse de recursos para fortalecer 
a sustentabilidade da Camed Saúde.
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A Creche Paulo VI é uma empresa vinculada ao Grupo Camed 
com a finalidade de atender a familiares (filhos, sobrinhos e 
netos) dos funcionários do Banco do Nordeste. É administrada 
pela Camed e atende do Berçário ao 1° ano, turma essa do 1° ano 
com início no ano de 2021. A adesão a nova turma colaborou 
com o crescimento nas receitas de mensalidades.

A instituição finalizou o ano de 2021 com 105 crianças 
matriculadas (média de 97 alunos no ano) e gerou crescimento 
de 11% nas receitas de mensalidades se comparadas ao 
ano de 2020 (média de 86 alunos), destaque também para a 
retomada das escolinhas durante o ano de 2021. O resultado 
apresentado pela Creche em 2021 foi deficitário em R$ 224 mil, 
em decorrência principalmente de despesas administrativas de 
funcionamento não recorrentes. Esse resultado deficitário foi 
absorvido pelo Patrimônio Social da própria Creche. 

A Creche Paulo VI é dotada de uma equipe multidisciplinar – 
com pedagogas, nutricionista, psicóloga e fonoaudióloga – e 
está localizada na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza/
CE, funcionando nos turnos manhã, parcial ou integral, com 
alimentação inclusa na mensalidade.

A Creche vem sempre investindo em melhorias na sua 
estrutura, a exemplo da aquisição de itens importantes 
como freezer, ventiladores e ar condicionados, bem como 
pintura dos ambientes, brinquedos pedagógicos e reforma do 
parquinho de areia.
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Ouvidoria  
e sua função 
social

Em 2021, ano que iniciou uma nova gestão na Ouvidoria da 
Camed, e com o recrudescimento da COVID durante todo o 
primeiro semestre, mesmo com todo esse cenário de pandemia, 
passamos a trabalhar numa política de procurar sempre atender 
aos nossos beneficiários, fazendo da busca de solução para os 
que se dirigem à Ouvidoria, nosso norte e objetivo maior, bem 
como com sugestões e melhorias de processos que beneficiem 
a todos os Associados.

Registrando que temos contado com a colaboração e 
compreensão de todos que fazem internamente a CAMED, 
especialmente a sua Diretoria.

No tocante à interação, realizamos o primeiro encontro com 
as ouvidorias do BNB, Capef e Central de Saúde e Qualidade 
de Vida, que representou um importante momento de troca 
de experiências; a iniciativa da Ouvidoria da Camed teve 
como objetivo conhecer e discutir problemas comuns, propor 
soluções e sugestões, alinhar procedimentos de interesse das 
Ouvidorias e encaminhar melhorias.

Importante ressaltar a participação em Treinamento/Cursos/
Palestras/Reuniões Internas, como parte dos esforços dos 
integrantes da Ouvidoria para estarem aptos para prestar o 
melhor atendimento.

1343 
 Manifestações Recebidas 

jan-dez /2021

1336
 Manifestações Recebidas 

jan-dez /2020
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Ressaltando, ainda, que o aprimoramento buscado é fortalecido na medida 
em que há o comprometimento e empenho da Ouvidoria em atender a 
todos, indiscriminadamente, com especial atenção à impessoalidade e 
isonomia no atendimento e tratamento. 

Classificação JAN-DEZ

Reclamações 986
Solicitações 281
Sugestões 45
Elogios 18
Denúncias 13
Total 1343

Canal JAN-DEZ

E-mail 650
Telefone 490
Site 137
Presencial 62
Caixa de sugestão 02
Correspondência 02
Total 1343

Manifestações Recebidas – 2021

Tempo Médio de Respostas em 2021

TMR: 3,5 dias

Canais mais utilizados em 2021
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Conheça os 
canais de acesso 
à Ouvidoria

Portal Camed
www.camed.com.br/PortalCamed/ouvidoria

e-mail
ouvidoria@camed.com.br

Telefone
(85) 4008.7877

Atendimento presencial ou correspondência: 
Av. Santos Dumont, 782 - Centro - Fortaleza/CE – CEP 60150-160

Urnas coletoras:
Disponíveis nas Representações e Unidade de Atendimento Camed

Funcionamento:
Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Camed:  quem tem vive melhor!

70

Responsabilidade Social
 
O Lar Torres de Melo recebeu a doação de seguro de um veícu-
lo, por intermédio da Camed Corretora e autorizado pela Map-
fre Seguradora, em outubro de 2021.  A prática de responsabi-
lidade socioambiental faz parte do planejamento estratégico 
do Grupo Camed e norteia suas ações, dentre elas o apoio às 
ações de entidades sem fins lucrativos. 

A ação beneficiou cerca de 200 idosos que necessitam de 
transporte para tratamentos e exames específicos, como qui-
mioterapia, radioterapia, hemodiálise, exames de imagens, 
dentre outros.

O Lar Torres de Melo é uma associação civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, de caráter exclusivo de assistência social 
e promoção humana, categorizada como Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), acolhe pessoas idosas (60 ou 
mais anos), de ambos os sexos, em situação de vulnerabilida-
de ou risco social, preferencialmente de baixa renda. 
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O Grupo Camed conquistou o Selo Verde 
de Energia Renovável em outubro de 2021. 
A marca reconhece organizações que investem 
em um modelo de negócio mais sustentável.  Por meio 
de contrato de compra e venda de energia, as empresas 
do grupo passam a utilizar energia renovável, prove-
niente de fontes incentivadas.

Com a mudança, é possível contribuir com a redução 
do impacto ambiental. O sistema também gera econo-
mia, pois as empresas reduzem o preço da energia elé-
trica significativamente.

Apostando em inovações cada vez mais sustentáveis, a 
Camed reforça o comprometimento com a proteção do 
meio ambiente e o bem-estar de seus colaboradores.

Grupo Camed 
conquista Selo 
Verde de Energia 
Renovável
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Capacitação e motivação são fatores essenciais para o desenvolvimento 
de um bom trabalho. E para que esse resultado positivo chegue 
até os beneficiários e prestadores de serviços, a Camed investe no 
desenvolvimento profissional e pessoal de sua equipe, preocupando-se 
também com a satisfação e qualidade de vida de todos os colaboradores.

Nessa linha de atuação, a Camed investe em treinamentos externos e 
internos. Em 2021, mesmo diante do cenário pandêmico, o aprimoramento 
da força de trabalho continuou sendo prioridade e resultou em 544 
capacitações e 187 funcionários treinados. O esforço garante a atualização 
dos profissionais e otimização dos serviços.

A Camed 
atrai os 
melhores 
talentos
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Quadro de Pessoal 

             Fonte: Assessoria Institucional
Posição: dez/2021 26 

Estagiários

33
Terceirizados

6
Aprendizes

232
Funcionários

Total de Colaboradores:  297 

Faixa Etária
             Fonte: Assessoria Institucional
Posição: dez/2021

13
18 à 25 anos

8
acima de 60 anos

16
26 à 30 anos

44
41 à 45 anos

56
31 à 35 anos

56
36 a 40 anos

23
46 à 50 anos

15
51 à 55 anos

7
56 à 60 anos
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Nível Educacional – Equipe Camed

Treinamentos Camed Quantidade

Numero de oportunidades de capacitação 544

Quantidade de funcionários treinados 187

Metas (JAN a DEZ) 70%

Realizado (JAN a DEZ) 78,90%

Investimento total R$ 100.000,00

Quantidade de treinamentos  em 2021

             Fonte: Assessoria Institucional
Posição: dez/2021

3 
Pós- Graduação incompleta

45
Pós-Graduação 
completa

1
Ensino médio incompleto

3
Mestrado completo

26
Ensino médio completo

38
Ensino superior incompleto

122
Ensino superior  
completo
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Plano de Saúde

Seguro de Vida

Cartão Refeição

Cartão Alimentação

Folgas

Auxilio Creche

Auxílio filho portador 
de deficiência física ou 
mental incapacitante

SESC

BNB Clube

Clube Viva Melhor

Benefícios 
concedidos 

Parcerias

 * Parcerias passíveis de
 negociação e rescisão de
contrato

Camed aperfeiçoa 
Avaliação dos 
Gestores

Em 2021, adotando uma linha de caráter motivacional 
à sua equipe, a Camed  elaborou  um novo formato de 
avaliação de desempenho, que busca reter talentos e 
incentivar o comprometimento dos colaboradores com os 
objetivos estratégicos empresariais.

Dessa forma, será possível atender de forma mais 
satisfatória, profissional e sustentável, as exigências e 
competitividade de cada ramo de negócios da Camed 
(Plano de Saúde, Corretora de Seguros e Creche).  
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Perspectivas 
para 2022 

Em face do término do ciclo do Planejamento Estratégico 
realizado pelo Grupo Camed para o período de 2015-2021, a 
Revisão do Planejamento Estratégico foi realizada em 2021, 
incluindo a Identidade Organizacional e melhorias no Modelo 
de Gestão Estratégica, que permita ao Grupo Camed aprimo-
rar, de forma mais satisfatória, profissional e sustentável, as 
exigências e competitividades requeridas pelas atividades de 
cada empresa (Camed Saúde, Camed Corretora e Creche Paulo 
VI), de seus órgãos reguladores e, principalmente, as deman-
das de nossos patrocinadores, associados, beneficiários, cre-
denciados, clientes e colaboradores.

O cenário atual reforça a necessidade de revisão do Planeja-
mento Estratégico do Grupo Camed para um novo ciclo e com 
novos desafios relacionados aos impactos de pandemias, que 
vem afetando diretamente todos os setores da economia, 
aliando às expectativas para os objetivos estratégicos futuros 
e manutenção da sustentabilidade das empresas do Grupo 
Camed com uma prestação de serviços de qualidade aos seus 
públicos.
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A Revisão Estratégica prevê um novo clico para o período de 
2022 a 2026, com reavaliação anual do planejamento estratégi-
co das empresas do Grupo Camed, fundamentado a partir dos 
desafios previstos para as empresas garantirem a sustentabili-
dade financeira, eficiência operacional, inovação, avanço tec-
nológico e atenderem às mudanças regulamentares previstas 
para o setor.

Nessa perspectiva, a construção do Planejamento Estratégico 
das Empresas do Grupo (Camed Saúde, Corretora e Creche), 
em parceria com a empresa especializada Barros Consultoria, 
conduzirá as ações e indicadores para os próximos cinco anos, 
a partir de um movimento estratégico de manter o equilíbrio 
econômico-financeiro, cumprindo as reservas técnicas legais, 
por meio de estratégias de diferenciação por inovação e cus-
tomização, com parcerias estratégicas, soluções digitais, prá-
ticas colaborativas, atendimento humanizado, engajamento e 
valorização das pessoas, com evolução da governança e prá-
ticas socioambientais, excelência operacional e diferenciação 
por inovação, com diversificação de produtos, ampliação no 
Segmento de Mercado e intraempreendedorismo. O modelo 
de governança primará a gestão por excelência e o desenvol-
vimento profissional. A transformação digital deverá suportar 
o crescimento sustentado, com ampliação da comunicação 
e conhecimento dos mercados, clientes e parceiros, gerando 
percepção de valor na jornada de atendimento dos clientes e 
gestão de riscos. 

Para isso, encontram-se em andamento 10 projetos estraté-
gicos da Camed Saúde:
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Projeto 1: Estruturação dos Centros de 
Resultados
Estruturar os resultados de receitas e des-
pesas de cada área da Camed para o me-
lhor gerenciamento e reduzir as Despesas 
Administrativas, a partir da melhor aloca-
ção dos recursos em cada área, seja recur-
so pessoal, material ou investimento.

Projeto 2: Programa para fortalecimen-
to da Cultura de Inovação nas pessoas
Desenvolver ações que promovam e forta-
leçam uma cultura colaborativa, criativa e 
inovadora.

Projeto 3: Implementações necessárias 
para atender à LGPD
Adequação das empresas do Grupo Ca-
med a Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD), Lei nº 13.709/2018. Promover 
a importância da Lei e a necessidade de 
adequação com as áreas de Grupo Camed 
implantando as adequações necessárias 
para atender a Legislação.

Projeto 4: Aperfeiçoamento dos Instru-
mentos de Regulação
Desenvolver estudos sobre as atuais re-
gras de regulação e controles da Camed e 
novas estratégias para gestão do Custeio 
Assistencial: revisão das regras atuais de 
regulação e Novos modelo de Auditoria 
Médica/Hospitalar.

Projeto 5: Novos Modelos de Remunera-
ção da Rede Credenciada
Dissociação do modelo fee for service; Cria-
ção, negociação e implantação de pacotes 
cirúrgicos e clínicos e outros modelos pra-
ticados pelo mercado; Gerenciamento do 
custo assistencial; Melhoria dos processos 
e dos recursos (GRP / GAAS / Auditoria); Ma-
nutenção de prestadores parceiros e quali-
ficados.

Projeto 6: Redimensionamento da Rede 
Credenciada
Expansão do credenciamento no interior, 
com realização de visitas aos municípios 
mais carentes em especialidades críticas; 

Reavaliação das tabelas de remuneração 
de especialidades sensíveis; Dimensiona-
mento qualificado nas capitais.

Projeto 7: Implantação do Plano de 
Comunicação Estruturado
Implementar plano de comunicação es-
truturado da Camed Saúde visando ao 
fortalecimento do relacionamento com 
beneficiários, prestadores, fornecedores e 
intercâmbios.

Projeto 8: Implantação de novas tecno-
logias, controles e gestão/Desenvolvi-
mento de soluções de TI
Implantar novas tecnologias para pro-
mover a inovação, aumento de produti-
vidade, otimização dos processos, racio-
nalizando as Despesas Administrativas e 
aprimorando e garantindo a eficiência nos 
processos.

Projeto 9: Otimização de processos - 
POP (Recomendações da Elogroup)
Avaliar e revisar os principais processos da 
Camed Saúde para identificar as oportu-
nidades de aperfeiçoamento e ganhos de 
produtividade, considerando a implanta-
ção do sistema de gestão em saúde – Ben-
ner AG, bem como propor sugestões de 
melhoria com foco em eficiência, priman-
do essencialmente pela adequação das 
atividades a uma estrutura mais enxuta e 
ágil, seguindo as boas práticas de merca-
do visando à redução de despesa adminis-
trativa conforme propostas da Consultoria 
Elogroup.

Projeto 10: Segurança no acesso a assis-
tência à saúde da Camed
Realizar a implantação da Solução de ges-
tão de acesso (Sistema, Serviço, integra-
ção, suporte) à rede de Prestadores para 
confirmação da identidade dos beneficiá-
rios através de tecnologia de biometria fa-
cial, controlando o acesso aos serviços de 
saúde à rede de prestadores, aumentando 
a qualidade do atendimento, mitigando 
fraudes e reduzindo custos.
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Balanço Patrimonial
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020    

Ocione Marques Mendonça
Diretor - Presidente

Mário Hermógenes Pinto 
Diretor Administrativo e Financeiro

Nota  
Explicativa

Controladora  
2021

Consolidado  
2021

Controladora  
2020

Consolidado  
2020

Nota  
Explicativa

Controladora  
2021

Consolidado  
2021

Controladora  
2020

Consolidado  
2020

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE  254.126.817,51  306.854.394,51  231.559.575,05  286.883.669,60 PASSIVO CIRCULANTE  97.727.164,93  123.925.043,64  90.013.554,14  121.595.504,11 

Disponível 4  867.063,17  903.412,40  507.933,41  534.205,43 Provisões Técnicas de Operação de Assistência a Saúde 17  88.666.575,07  88.666.575,07  74.481.823,98  74.481.823,98 

Realizável  253.259.754,34  305.950.982,11  231.051.641,64  286.349.464,17       Provisões de Contraprestações  29.445.566,78  29.445.566,78  26.985.836,74  26.985.836,74 

Aplicações Financeiras  221.060.265,53  273.913.166,58  210.642.438,24  265.921.822,06          Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações 17 a.4  29.445.566,78  29.445.566,78  26.985.836,74  26.985.836,74 

  Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 5 b.1/b.2  74.424.836,93  74.424.836,93  71.939.419,49  71.939.419,49  Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 17 a.1  6.437.311,08  6.437.311,08  8.777.092,78  8.777.092,78 

  Aplicações Livres 5 b.3  146.635.428,60  199.488.329,65  138.703.018,75  193.982.402,57  Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores 
 de Serviços Assistenciais 17 a.1  28.670.335,48  28.670.335,48  18.849.725,38  18.849.725,38 

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  17.904.858,34  17.904.858,34  7.913.338,01  7.913.338,01  Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 17 a.3  24.113.361,73  24.113.361,73  19.869.169,08  19.869.169,08 

  Contraprestação Pecuniária a Receber 6 a.1  3.076.736,22  3.076.736,22  2.513.193,41  2.513.193,41 Débitos de Operações de Assistência à Saúde 18  373.212,89  373.212,89  30.969,06  30.969,06 

  Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis 6 a.2  4.695.075,49  4.695.075,49  4.110.247,20  4.110.247,20     Contraprestações a Restituir  14.365,06  14.365,06  28.592,59  28.592,59 

  Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 6 a.3  9.799.964,28  9.799.964,28  -    -       Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 355.872,82  355.872,82  -    -   

  Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde 6 a.4  333.082,35  333.082,35  1.289.897,40  1.289.897,40     Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  2.975,01  2.975,01  2.376,47  2.376,47 
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com 

     Planos de Saúde da Operadora 7  -    -    4.619.338,14  4.619.338,14 Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. Com Planos Saúde 
da Operadora 19  370.431,14  370.431,14  4.380.856,70  4.380.856,70 

Créditos Tributários e Previdenciários 9  5.521.511,21  5.521.977,93  6.122,11  2.184.219,84 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 20  2.225.774,83  3.912.996,24  2.089.115,65  3.544.538,79 

Bens e Títulos a Receber 8  8.752.714,81  8.589.066,91  7.851.924,74  5.685.749,37  Débitos Diversos 21  6.091.171,00  30.601.828,30  9.030.788,75  39.157.315,58 

     Despesas Antecipadas  20.404,45  21.912,35  18.480,40  24.996,75 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  34.570.381,98  26.083.537,14  33.996.210,20  27.741.721,39 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  10.522.066,82  27.128.822,12  12.842.458,06  29.535.169,87 

   Realizável a Longo Prazo  10.482.837,41  20.301.628,82  13.773.933,48  23.329.643,56 Provisões 22  6.329.460,04  17.472.495,42  6.011.438,78  17.449.615,44 

   Créditos Tributários e Previdenciários 9  -    2.531.403,51  -    2.713.879,43      Provisões para Ações Judiciais  6.329.460,04  17.472.495,42  6.011.438,78  17.449.615,44 

   Títulos e Créditos a Receber 10  4.912.917,15  5.635.001,39  4.690.413,51  5.412.497,75 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 20  -    4.726.607,92  -    4.726.607,92 

   Depósitos Judiciais e Fiscais 11  4.948.438,01  5.926.152,56  9.020.336,66  9.659.336,29 Débitos Diversos 21  4.192.606,78  4.929.718,78  6.831.019,28  7.358.946,51 

   Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 12  621.482,25  6.209.071,36  63.183,31  5.543.930,09 

Investimentos 14  19.782.847,91  767.385,48  16.883.860,06  788.320,34 
Participações Societárias pelo Método de Equivalência
Patrimonial  19.015.462,43  -    16.095.539,72  -   PATRIMÔNIO SOCIAL 23  180.447.967,74  181.884.065,89  162.699.773,05  163.494.717,01 

 Participações em Outras Sociedades  19.015.462,43  -    16.095.539,72  -     Patrimônio Social  180.447.967,74  180.465.132,69  162.676.970,10  162.694.135,05 

     Outros Investimentos  767.385,48  767.385,48  788.320,34  788.320,34 Reservas  -    1.418.933,20  22.802,95  800.581,96 

  Reservas de Reavaliação  -    -    22.802,95  22.802,95 

Imobilizado 15  1.511.038,32  1.810.962,06  1.217.363,51  1.457.173,91       Reservas de Lucros  -    1.418.933,20  -    777.779,01 

Imobilizado de Uso Próprio  1.511.038,32  1.810.962,06  1.217.363,51  1.457.173,91 

       Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos  1.511.038,32  1.810.962,06  1.217.363,51  1.457.173,91 

Intangível 16  2.793.658,34  3.203.560,78  2.121.053,15  2.166.583,58 

TOTAL DO ATIVO  288.697.199,49  332.937.931,65  265.555.785,25  314.625.390,99 TOTAL DO PASSIVO  288.697.199,49  332.937.931,65  265.555.785,25  314.625.390,99 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Emanuella Faheina Chaves Ferreira
Diretora de Promoção e Assistência à Saúde

Ana Patricia Vieira Lins
Contadora - CRC-CE 022415/O-6

 
Valores expressos em R$   

Nota  
Explicativa

Controladora  
2021

Consolidado  
2021

Controladora  
2020

Consolidado  
2020

Nota  
Explicativa

Controladora  
2021

Consolidado  
2021

Controladora  
2020

Consolidado  
2020

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE  254.126.817,51  306.854.394,51  231.559.575,05  286.883.669,60 PASSIVO CIRCULANTE  97.727.164,93  123.925.043,64  90.013.554,14  121.595.504,11 

Disponível 4  867.063,17  903.412,40  507.933,41  534.205,43 Provisões Técnicas de Operação de Assistência a Saúde 17  88.666.575,07  88.666.575,07  74.481.823,98  74.481.823,98 

Realizável  253.259.754,34  305.950.982,11  231.051.641,64  286.349.464,17       Provisões de Contraprestações  29.445.566,78  29.445.566,78  26.985.836,74  26.985.836,74 

Aplicações Financeiras  221.060.265,53  273.913.166,58  210.642.438,24  265.921.822,06          Provisão de Insuficiência de Prêmios/Contraprestações 17 a.4  29.445.566,78  29.445.566,78  26.985.836,74  26.985.836,74 

  Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 5 b.1/b.2  74.424.836,93  74.424.836,93  71.939.419,49  71.939.419,49  Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 17 a.1  6.437.311,08  6.437.311,08  8.777.092,78  8.777.092,78 

  Aplicações Livres 5 b.3  146.635.428,60  199.488.329,65  138.703.018,75  193.982.402,57  Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores 
 de Serviços Assistenciais 17 a.1  28.670.335,48  28.670.335,48  18.849.725,38  18.849.725,38 

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  17.904.858,34  17.904.858,34  7.913.338,01  7.913.338,01  Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 17 a.3  24.113.361,73  24.113.361,73  19.869.169,08  19.869.169,08 

  Contraprestação Pecuniária a Receber 6 a.1  3.076.736,22  3.076.736,22  2.513.193,41  2.513.193,41 Débitos de Operações de Assistência à Saúde 18  373.212,89  373.212,89  30.969,06  30.969,06 

  Participação de Beneficiários em Eventos indenizáveis 6 a.2  4.695.075,49  4.695.075,49  4.110.247,20  4.110.247,20     Contraprestações a Restituir  14.365,06  14.365,06  28.592,59  28.592,59 

  Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 6 a.3  9.799.964,28  9.799.964,28  -    -       Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 355.872,82  355.872,82  -    -   

  Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde 6 a.4  333.082,35  333.082,35  1.289.897,40  1.289.897,40     Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde  2.975,01  2.975,01  2.376,47  2.376,47 
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com 

     Planos de Saúde da Operadora 7  -    -    4.619.338,14  4.619.338,14 Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. Com Planos Saúde 
da Operadora 19  370.431,14  370.431,14  4.380.856,70  4.380.856,70 

Créditos Tributários e Previdenciários 9  5.521.511,21  5.521.977,93  6.122,11  2.184.219,84 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 20  2.225.774,83  3.912.996,24  2.089.115,65  3.544.538,79 

Bens e Títulos a Receber 8  8.752.714,81  8.589.066,91  7.851.924,74  5.685.749,37  Débitos Diversos 21  6.091.171,00  30.601.828,30  9.030.788,75  39.157.315,58 

     Despesas Antecipadas  20.404,45  21.912,35  18.480,40  24.996,75 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  34.570.381,98  26.083.537,14  33.996.210,20  27.741.721,39 PASSIVO NÃO CIRCULANTE  10.522.066,82  27.128.822,12  12.842.458,06  29.535.169,87 

   Realizável a Longo Prazo  10.482.837,41  20.301.628,82  13.773.933,48  23.329.643,56 Provisões 22  6.329.460,04  17.472.495,42  6.011.438,78  17.449.615,44 

   Créditos Tributários e Previdenciários 9  -    2.531.403,51  -    2.713.879,43      Provisões para Ações Judiciais  6.329.460,04  17.472.495,42  6.011.438,78  17.449.615,44 

   Títulos e Créditos a Receber 10  4.912.917,15  5.635.001,39  4.690.413,51  5.412.497,75 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 20  -    4.726.607,92  -    4.726.607,92 

   Depósitos Judiciais e Fiscais 11  4.948.438,01  5.926.152,56  9.020.336,66  9.659.336,29 Débitos Diversos 21  4.192.606,78  4.929.718,78  6.831.019,28  7.358.946,51 

   Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 12  621.482,25  6.209.071,36  63.183,31  5.543.930,09 

Investimentos 14  19.782.847,91  767.385,48  16.883.860,06  788.320,34 
Participações Societárias pelo Método de Equivalência
Patrimonial  19.015.462,43  -    16.095.539,72  -   PATRIMÔNIO SOCIAL 23  180.447.967,74  181.884.065,89  162.699.773,05  163.494.717,01 

 Participações em Outras Sociedades  19.015.462,43  -    16.095.539,72  -     Patrimônio Social  180.447.967,74  180.465.132,69  162.676.970,10  162.694.135,05 

     Outros Investimentos  767.385,48  767.385,48  788.320,34  788.320,34 Reservas  -    1.418.933,20  22.802,95  800.581,96 

  Reservas de Reavaliação  -    -    22.802,95  22.802,95 

Imobilizado 15  1.511.038,32  1.810.962,06  1.217.363,51  1.457.173,91       Reservas de Lucros  -    1.418.933,20  -    777.779,01 

Imobilizado de Uso Próprio  1.511.038,32  1.810.962,06  1.217.363,51  1.457.173,91 

       Imobilizado - Não Hospitalares/Odontológicos  1.511.038,32  1.810.962,06  1.217.363,51  1.457.173,91 

Intangível 16  2.793.658,34  3.203.560,78  2.121.053,15  2.166.583,58 

TOTAL DO ATIVO  288.697.199,49  332.937.931,65  265.555.785,25  314.625.390,99 TOTAL DO PASSIVO  288.697.199,49  332.937.931,65  265.555.785,25  314.625.390,99 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota  
Explicativa

Controladora  
2021

Consolidado  
2021

Controladora  
2020

Consolidado  
2020

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 25  324.656.316,03  324.260.332,28  211.072.553,40  210.716.873,89 

Receitas com Operações de Assistência à Saúde  324.656.316,03  324.260.332,28  211.072.553,40  210.716.873,89 

  Contraprestações Líquidas  327.116.046,07  326.720.062,32  231.605.818,68  231.250.139,17 

  Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde  (2.459.730,04)  (2.459.730,04)  (20.533.265,28)  (20.533.265,28)

Eventos Indenizáveis Líquidos 26  (312.458.095,98)  (312.458.095,98)  (188.363.727,36)  (189.944.576,72)

  Eventos Conhecidos ou Avisados  (308.213.903,33)  (308.213.903,33)  (189.981.206,37)  (191.562.055,73)

  Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 26 a.4  (4.244.192,65)  (4.244.192,65)  1.617.479,01  1.617.479,01 

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDERESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE  12.198.220,05  12.198.220,05  11.802.236,30  11.802.236,30  22.708.826,04  22.708.826,04  20.772.297,17  20.772.297,17 

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde 27  18.924.129,11  18.924.129,11  17.948.592,07  17.948.592,07 

Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora  30.393.607,79  96.050.003,73  7.802.274,46  103.987.187,84 

  Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 28 a.1  1.357.675,53  1.348.530,59  851.161,78  846.879,58 

  Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual-Assistência Médico Hospitalar 28 a.2  3,07  3,07  5.967.576,42  5.967.576,42 

  Outras Receitas Operacionais 28 a.3/a.4  29.035.929,19  94.701.470,07  983.536,26  97.172.731,84 

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde  (2.396.847,81)  (2.397.566,62)  8.628.090,61  6.654.145,03 

  Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde 29 a.1  (1.996.327,76)  (1.996.327,76)  8.875.743,36  8.875.743,36 

  Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças 29 a.2  (64.100,20)  (64.100,20)  (45.342,42)  (45.342,42)

  Provisão para Perdas Sobre Créditos 29 a.3  (336.419,85)  (337.138,66)  (202.310,33)  (2.176.255,91)

Outras Despesas Oper. De Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora 30  (39.149.350,65)  (39.149.350,65)  (52.105.100,08)  (52.105.100,08)

RESULTADO BRUTO  19.969.758,49  85.229.451,87  4.982.683,10  97.257.122,03 

Despesas Administrativas 31  (30.180.745,62)  (70.804.264,78)  (33.599.699,71)  (86.404.616,49)

Resultado Financeiro Líquido  12.237.435,18  15.277.108,40  7.496.998,12  8.746.700,79 

Receitas Financeiras 32 a  12.440.593,12  15.487.716,33  8.355.159,10  9.697.994,88 

Despesas Financeiras 32 b  (203.157,94)  (210.607,93)  (858.160,98)  (951.294,09)

Resultado Patrimonial 33  15.721.746,64  319.131,45  33.239.732,42  334.196,20 

Receitas Patrimoniais  16.681.268,67  322.225,67  36.294.889,97  335.434,56 

Despesas Patrimoniais  (959.522,03)  (3.094,22)  (3.055.157,55)  (1.238,36)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES   17.748.194,69  30.021.426,94  12.119.713,93  19.933.402,53 

Contribuição Social e Imposto de Renda  -    (9.163.884,00)  -    (6.099.848,95)

RESULTADO LÍQUIDO 34  17.748.194,69  20.857.542,94  12.119.713,93  13.833.553,58 

Ocione Marques Mendonça
Diretor - Presidente

Mário Hermógenes Pinto 
Diretor Administrativo e Financeiro
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Valores expressos em R$   

Nota  
Explicativa

Controladora  
2021

Consolidado  
2021

Controladora  
2020

Consolidado  
2020

Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 25  324.656.316,03  324.260.332,28  211.072.553,40  210.716.873,89 

Receitas com Operações de Assistência à Saúde  324.656.316,03  324.260.332,28  211.072.553,40  210.716.873,89 

  Contraprestações Líquidas  327.116.046,07  326.720.062,32  231.605.818,68  231.250.139,17 

  Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde  (2.459.730,04)  (2.459.730,04)  (20.533.265,28)  (20.533.265,28)

Eventos Indenizáveis Líquidos 26  (312.458.095,98)  (312.458.095,98)  (188.363.727,36)  (189.944.576,72)

  Eventos Conhecidos ou Avisados  (308.213.903,33)  (308.213.903,33)  (189.981.206,37)  (191.562.055,73)

  Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 26 a.4  (4.244.192,65)  (4.244.192,65)  1.617.479,01  1.617.479,01 

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDERESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE  12.198.220,05  12.198.220,05  11.802.236,30  11.802.236,30  22.708.826,04  22.708.826,04  20.772.297,17  20.772.297,17 

Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde 27  18.924.129,11  18.924.129,11  17.948.592,07  17.948.592,07 

Receitas de Assist. à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora  30.393.607,79  96.050.003,73  7.802.274,46  103.987.187,84 

  Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 28 a.1  1.357.675,53  1.348.530,59  851.161,78  846.879,58 

  Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual-Assistência Médico Hospitalar 28 a.2  3,07  3,07  5.967.576,42  5.967.576,42 

  Outras Receitas Operacionais 28 a.3/a.4  29.035.929,19  94.701.470,07  983.536,26  97.172.731,84 

Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde  (2.396.847,81)  (2.397.566,62)  8.628.090,61  6.654.145,03 

  Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde 29 a.1  (1.996.327,76)  (1.996.327,76)  8.875.743,36  8.875.743,36 

  Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças 29 a.2  (64.100,20)  (64.100,20)  (45.342,42)  (45.342,42)

  Provisão para Perdas Sobre Créditos 29 a.3  (336.419,85)  (337.138,66)  (202.310,33)  (2.176.255,91)

Outras Despesas Oper. De Assist. à Saúde Não Relac. Com Planos de Saúde da Operadora 30  (39.149.350,65)  (39.149.350,65)  (52.105.100,08)  (52.105.100,08)

RESULTADO BRUTO  19.969.758,49  85.229.451,87  4.982.683,10  97.257.122,03 

Despesas Administrativas 31  (30.180.745,62)  (70.804.264,78)  (33.599.699,71)  (86.404.616,49)

Resultado Financeiro Líquido  12.237.435,18  15.277.108,40  7.496.998,12  8.746.700,79 

Receitas Financeiras 32 a  12.440.593,12  15.487.716,33  8.355.159,10  9.697.994,88 

Despesas Financeiras 32 b  (203.157,94)  (210.607,93)  (858.160,98)  (951.294,09)

Resultado Patrimonial 33  15.721.746,64  319.131,45  33.239.732,42  334.196,20 

Receitas Patrimoniais  16.681.268,67  322.225,67  36.294.889,97  335.434,56 

Despesas Patrimoniais  (959.522,03)  (3.094,22)  (3.055.157,55)  (1.238,36)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES   17.748.194,69  30.021.426,94  12.119.713,93  19.933.402,53 

Contribuição Social e Imposto de Renda  -    (9.163.884,00)  -    (6.099.848,95)

RESULTADO LÍQUIDO 34  17.748.194,69  20.857.542,94  12.119.713,93  13.833.553,58 

Emanuella Faheina Chaves Ferreira
Diretora de Promoção e Assistência à Saúde

Ana Patricia Vieira Lins
Contadora - CRC-CE 022415/O-6
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Controladora Consolidado

 
 Patrimônio  
Social  

Reservas de 
Reavaliação 

 Reservas  
de Lucros 

Resultado do 
Exercício  TOTAL  Patrimônio  

Social  
Reservas de 
Reavaliação 

Reservas  
de Lucros 

 Resultado  
do Exercício  TOTAL 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  150.534.452,49  45.606,63  -    -    150.580.059,12  150.551.617,44  45.606,63  1.076.786,86  -    151.674.010,93 

Reservas de Reavaliação:  -    (22.803,68)  22.803,68  -    -    22.803,68  (22.803,68)  -    -    -   

Realização  -    (22.803,68)  22.803,68  -    -    22.803,68  (22.803,68)  -    -    -   

Superávit Líquido do Exercício  -    -    -    12.119.713,93  12.119.713,93  -    -    -    13.833.553,58  13.833.553,58 

Distribuição de lucros de exercícios anteriores  -    -    -    -    -    -    -    (1.076.786,86)  -    (1.076.786,86)

Distribuição de lucros do exercício  -    -    -    -    -    -    -    -    (936.060,64)  (936.060,64)

Transferência para Patrimônio Social  12.142.517,61  -    (22.803,68)  (12.119.713,93)  -    12.119.713,93  -    777.779,01  (12.897.492,94)  -   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  162.676.970,10  22.802,95  -    -    162.699.773,05  162.694.135,05  22.802,95  777.779,01 -  163.494.717,01 

Reservas de Reavaliação:  -    (22.802,95)  22.802,95  -    -    22.802,95  (22.802,95)  -    -    -   

Realização  -    (22.802,95)  22.802,95  -    -    22.802,95  (22.802,95)  -    -    -   

Superávit Líquido do Exercício  -    -    -    17.748.194,69  17.748.194,69  -    -    -    20.857.542,94  20.857.542,94 

Distribuição de lucros de exercícios anteriores  -    -    -    -    -    -    -    (777.779,01)  -    (777.779,01)

Distribuição de lucros do exercício  -    -    -    -    -    -    -    -    (1.690.415,06)  (1.690.415,06)

Transferência para Patrimônio Social  17.770.997,64  -    (22.802,95)  (17.748.194,69)  -    17.748.194,69  -    1.418.933,20  (19.167.127,89)  -   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  180.447.967,74  180.447.967,74  -    -    -    -    -    -    180.447.967,74  180.447.967,74  180.465.132,69  180.465.132,69  -    -    1.418.933,20  1.418.933,20  - -  181.884.065,89  181.884.065,89 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ocione Marques Mendonça
Diretor - Presidente

Mário Hermógenes Pinto 
Diretor Administrativo e Financeiro
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Controladora Consolidado

 
 Patrimônio  
Social  

Reservas de 
Reavaliação 

 Reservas  
de Lucros 

Resultado do 
Exercício  TOTAL  Patrimônio  

Social  
Reservas de 
Reavaliação 

Reservas  
de Lucros 

 Resultado  
do Exercício  TOTAL 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  150.534.452,49  45.606,63  -    -    150.580.059,12  150.551.617,44  45.606,63  1.076.786,86  -    151.674.010,93 

Reservas de Reavaliação:  -    (22.803,68)  22.803,68  -    -    22.803,68  (22.803,68)  -    -    -   

Realização  -    (22.803,68)  22.803,68  -    -    22.803,68  (22.803,68)  -    -    -   

Superávit Líquido do Exercício  -    -    -    12.119.713,93  12.119.713,93  -    -    -    13.833.553,58  13.833.553,58 

Distribuição de lucros de exercícios anteriores  -    -    -    -    -    -    -    (1.076.786,86)  -    (1.076.786,86)

Distribuição de lucros do exercício  -    -    -    -    -    -    -    -    (936.060,64)  (936.060,64)

Transferência para Patrimônio Social  12.142.517,61  -    (22.803,68)  (12.119.713,93)  -    12.119.713,93  -    777.779,01  (12.897.492,94)  -   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  162.676.970,10  22.802,95  -    -    162.699.773,05  162.694.135,05  22.802,95  777.779,01 -  163.494.717,01 

Reservas de Reavaliação:  -    (22.802,95)  22.802,95  -    -    22.802,95  (22.802,95)  -    -    -   

Realização  -    (22.802,95)  22.802,95  -    -    22.802,95  (22.802,95)  -    -    -   

Superávit Líquido do Exercício  -    -    -    17.748.194,69  17.748.194,69  -    -    -    20.857.542,94  20.857.542,94 

Distribuição de lucros de exercícios anteriores  -    -    -    -    -    -    -    (777.779,01)  -    (777.779,01)

Distribuição de lucros do exercício  -    -    -    -    -    -    -    -    (1.690.415,06)  (1.690.415,06)

Transferência para Patrimônio Social  17.770.997,64  -    (22.802,95)  (17.748.194,69)  -    17.748.194,69  -    1.418.933,20  (19.167.127,89)  -   

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  180.447.967,74  180.447.967,74  -    -    -    -    -    -    180.447.967,74  180.447.967,74  180.465.132,69  180.465.132,69  -    -    1.418.933,20  1.418.933,20  - -  181.884.065,89  181.884.065,89 

Emanuella Faheina Chaves Ferreira
Diretora de Promoção e Assistência à Saúde

Ana Patricia Vieira Lins
Contadora - CRC-CE 022415/O-6

 
Valores expressos em R$   
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020   

Ocione Marques Mendonça
Diretor - Presidente

Mário Hermógenes Pinto 
Diretor Administrativo e Financeiro

2021 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS Controladora Consolidado Controladora Consolidado

( + ) Recebimentos de Planos de Saúde  290.984.013,61  290.454.517,93  267.759.310,16  267.289.075,42 

( + ) Resgate de Aplicações Financeiras  588.861.084,22  839.178.038,15  524.817.481,84  709.815.970,75 

( + ) Outros Recebimentos Operacionais  118.830.079,74  325.404.289,59  71.851.669,85  238.560.460,05 

( - ) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde  (340.240.982,03)  (340.461.902,21)  (254.522.517,73)  (256.113.251,51)

( - ) Pagamentos de Pessoal  (19.349.247,57)  (30.632.940,82)  (21.234.794,45)  (31.480.120,71)

( - ) Pagamentos de Serviços de Terceiros  (6.247.249,21)  (8.229.200,65)  (4.592.139,80)  (5.850.863,48)

( - ) Pagamentos de Processos Judiciais ( Cíveis/Trabalhista/Tributárias)  (2.858.521,91)  (4.801.885,43)  (6.696.064,58)  (8.473.708,76)

( - ) Pagamentos de Aluguel  (684.629,61)  (684.629,61)  (666.658,08)  (666.658,08)

( - ) Aplicações Financeiras  (589.244.675,06)  (834.987.215,93)  (522.006.636,80)  (720.807.724,80)

( - ) Outros Pagamentos Operacionais  (50.544.360,91)  (265.173.540,02)  (63.323.139,85)  (215.241.136,77)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais  (10.494.488,73)  (29.934.469,00)  (8.613.489,44)  (22.967.957,89)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

( + ) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros  4.317,96  5.587,96  1.000,00  2.939,90 

( + ) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento  12.481.497,44  -    10.178.839,26  -   

( - ) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros  (658.058,56)  (799.034,93)  (750.813,96)  (799.655,21)

( - ) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível  (1.073.678,63)  (1.467.426,10)  (741.822,77)  (741.822,77)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos  10.754.078,21  (2.260.873,07)  8.687.202,53  (1.538.538,08)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

( - ) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento  -    (2.468.194,06)  -    (2.012.847,50)

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento  -    (2.468.194,06)  -    (2.012.847,50)

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  259.589,48  (34.663.536,13)  73.713,09  (26.519.343,47)

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  259.589,48  (34.663.536,13)  73.713,09  (26.519.343,47)

CAIXA - SALDO INICIAL  77.940,32  (50.811.697,80)  4.227,23  (24.292.354,33)

CAIXA - SALDO FINAL  337.529,80  (85.475.233,93)  77.940,32  (50.811.697,80)

 Ativos Livres no Início do Período  507.933,41  534.205,43  320.312,67  348.405,17 

 Ativos Livres no Final do Período  867.063,17  903.412,40  507.933,41  534.205,43 

 Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES  359.129,76  369.206,97  187.620,74  185.800,26 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Valores expressos em R$   

Emanuella Faheina Chaves Ferreira
Diretora de Promoção e Assistência à Saúde

Ana Patricia Vieira Lins
Contadora - CRC-CE 022415/O-6

2021 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS Controladora Consolidado Controladora Consolidado

( + ) Recebimentos de Planos de Saúde  290.984.013,61  290.454.517,93  267.759.310,16  267.289.075,42 

( + ) Resgate de Aplicações Financeiras  588.861.084,22  839.178.038,15  524.817.481,84  709.815.970,75 

( + ) Outros Recebimentos Operacionais  118.830.079,74  325.404.289,59  71.851.669,85  238.560.460,05 

( - ) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviços de Saúde  (340.240.982,03)  (340.461.902,21)  (254.522.517,73)  (256.113.251,51)

( - ) Pagamentos de Pessoal  (19.349.247,57)  (30.632.940,82)  (21.234.794,45)  (31.480.120,71)

( - ) Pagamentos de Serviços de Terceiros  (6.247.249,21)  (8.229.200,65)  (4.592.139,80)  (5.850.863,48)

( - ) Pagamentos de Processos Judiciais ( Cíveis/Trabalhista/Tributárias)  (2.858.521,91)  (4.801.885,43)  (6.696.064,58)  (8.473.708,76)

( - ) Pagamentos de Aluguel  (684.629,61)  (684.629,61)  (666.658,08)  (666.658,08)

( - ) Aplicações Financeiras  (589.244.675,06)  (834.987.215,93)  (522.006.636,80)  (720.807.724,80)

( - ) Outros Pagamentos Operacionais  (50.544.360,91)  (265.173.540,02)  (63.323.139,85)  (215.241.136,77)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais  (10.494.488,73)  (29.934.469,00)  (8.613.489,44)  (22.967.957,89)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

( + ) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros  4.317,96  5.587,96  1.000,00  2.939,90 

( + ) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento  12.481.497,44  -    10.178.839,26  -   

( - ) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros  (658.058,56)  (799.034,93)  (750.813,96)  (799.655,21)

( - ) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível  (1.073.678,63)  (1.467.426,10)  (741.822,77)  (741.822,77)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos  10.754.078,21  (2.260.873,07)  8.687.202,53  (1.538.538,08)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

( - ) Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento  -    (2.468.194,06)  -    (2.012.847,50)

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento  -    (2.468.194,06)  -    (2.012.847,50)

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  259.589,48  (34.663.536,13)  73.713,09  (26.519.343,47)

VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  259.589,48  (34.663.536,13)  73.713,09  (26.519.343,47)

CAIXA - SALDO INICIAL  77.940,32  (50.811.697,80)  4.227,23  (24.292.354,33)

CAIXA - SALDO FINAL  337.529,80  (85.475.233,93)  77.940,32  (50.811.697,80)

 Ativos Livres no Início do Período  507.933,41  534.205,43  320.312,67  348.405,17 

 Ativos Livres no Final do Período  867.063,17  903.412,40  507.933,41  534.205,43 

 Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES  359.129,76  369.206,97  187.620,74  185.800,26 
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NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
A CAMED SAÚDE - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do 
Brasil (Operadora ou Camed Saúde ou Controladora), sociedade civil e pessoa jurídica 
de direito privado, sem finalidade de lucro, CNPJ 05.814.777/0001-03, foi fundada no 
dia 28/jul/78, com registro no Cartório 6º Ofício de Notas de Fortaleza-CE. 

Reconhecida como uma entidade de assistência social, sem finalidade de lucro, 
estando isenta da tributação do imposto de renda, em conformidade com o Ato 
Declaratório no 39/78, expedido pela DRF-CE em 26/set/78.

Registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sob o n° 38.569-7, como 
operadora de plano de saúde, classificada como Autogestão com Mantenedor. 

A entidade atua em localidades onde existe representação do Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. e tem como objetivo principal a assistência aos associados e seus 
dependentes inscritos, por meio da concessão de auxílios destinados à cobertura ou 
ressarcimento de despesas com a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Em sua gestão, além das normas que regem o setor, são observadas as disposições 
contidas em seu Estatuto Social, em Instrumento Contratual mantido com os 
Patrocinadores e nas decisões e normativos aprovados por sua administração.
 
A CAMED SAÚDE tem por missão “cuidar da saúde dos beneficiários por meio de ações 
preventivas e assistenciais, primando pela excelência dos serviços e sustentabilidade”. 

A Camed Saúde é Controladora e participa do capital social das empresas abaixo 
relacionadas, da seguinte forma:

a) Com 99,99% das quotas sociais da Camed Consultoria em Saúde Ltda – Camed 
Vida, a qual operou até 30/09/14 como de Plano de Saúde no segmento de 
Medicina de Grupo;

b) Com 83,49% das quotas sociais da Camed Administradora e Corretora de 
Seguros Ltda – Camed Corretora, que presta serviços de corretagem de 
seguros nos ramos elementares, vida e capitalização, corretagem de produtos 
de previdência privada e de seguro saúde e planos de saúde. 

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E 
CONSOLIDADAS

a) Apresentação das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas em 
consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem 
a legislação societária, as normas e resoluções emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade - CFC e as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo CFC.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021
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Para a Controladora, inclui-se também as normas estabelecidas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e as práticas contábeis adotadas no 
Brasil mencionadas acima quando autorizadas pelo órgão regulador (ANS).

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio da Resolução 
Normativa nº 435, de 23/nov/18, e suas alterações estabeleceu que as 
Operadoras de Plano de Assistência à Saúde devem atender às determinações 
da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09, que alteram a Lei nº 6.404/76, 
bem como incorporou à legislação de Saúde Suplementar as diretrizes dos 
Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
quando aprovadas pela ANS. 

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram autorizadas 
pela administração em 18 de março 2022.

b) Base de mensuração
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra 
forma indicado.

c)  Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas 
em reais que é a moeda funcional e de apresentação da Operadora e suas 
controladas.

d)  Estimativas de julgamento
A elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 
Administração da Operadora e suas controladas utilize julgamentos na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos 
a estimativas e premissas incluem estabelecimento da vida útil dos bens do 
imobilizado, provisão para riscos e mensuração de instrumentos financeiros. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao 
processo da sua determinação. A Operadora e suas controladas revisam as 
estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

e) Base de Consolidação
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas compreendem a 
Operadora e as suas empresas controladas diretamente. As práticas contábeis 
foram consistentemente aplicadas em todas as empresas consolidadas e 
também são uniformes em relação àquelas utilizadas nos exercícios anteriores. 
Na consolidação são eliminados os investimentos nas empresas controladas 
diretas, assim como todos os registros provenientes de transações entre essas 
empresas.

f) Descontinuidade operacional da Controlada Camed Vida
Em decorrência do processo de alienação da carteira de beneficiários da 
Controlada Camed Vida para Unimed Norte/Nordeste, a partir de 01/10/2014, 
bem como do cancelamento do registro como Operadora de Plano de saúde 
junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por não mais haver 
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interesse por parte da Controlada Camed Vida na continuidade da operação 
de plano de saúde, autorizado por meio do Ofício 1765/2015/GGRE/DIOPE/
ANS, de 31/03/2015, a Controlada Camed Vida vem adotando as providências 
necessárias para encerramento das atividades da empresa.

Em 2015 foram promovidas reclassificações nas Demonstrações Contábeis 
devido a Controlada Camed Vida não ser mais classificada como Operadora 
de Saúde e dessa forma as operações seguem o Plano de Contas padrão da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS apenas para as operações 
remanescentes correlacionadas a obrigações junto à ANS.

Ressaltamos que a previsão de descontinuidade operacional é de longo 
prazo, diante das ações necessárias para realização ou liquidação dos saldos 
em aberto nas Demonstrações Contábeis e o consequente encerramento das 
atividades, permanecendo com operação administrativa visando concluir as 
providências de encerramento operacional da Controlada Camed Vida.

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
As práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente 
a todos os exercícios apresentados nas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas.

a) O regime contábil adotado é o de competência;

b) O disponível inclui os saldos da conta de Caixa que se refere aos adiantamentos 
concedidos para realização de despesas de pequeno valor, para posterior 
prestação de contas, Numerários em Trânsito e Banco Conta Movimento. As 
aplicações financeiras, as quais estão demonstradas ao custo, acrescidos 
dos rendimentos apurados até a data do balanço, não excedendo ao valor de 
mercado, estão incluídas no Realizável;

c) Os investimentos em outras sociedades estão avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial, aplicando-se o percentual de participação societária 
sobre o patrimônio líquido da controlada. Os investimentos em imóveis 
para rendas de aluguel estão avaliados pelo custo de aquisição deduzido da 
depreciação acumulada, conforme prerrogativa da IN nº 47, de 21/07/11, da 
Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, para a Controladora;

d) Os direitos e as obrigações estão demonstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas até a 
data do balanço, quando aplicável;

e) Os ativos e passivos com registros a valor presente são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes;

f) O Ativo Imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, sendo as 
depreciações calculadas pelo método linear, considerando-se o prazo de vida 
útil dos bens, o qual representa o período de tempo durante o qual a entidade 
espera utilizar os ativos. Para a Operadora, conforme prerrogativa da IN nº 47, 
de 21/07/11, da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS e NBC TG 1000 para as Controladas. A 
Operadora e suas controladas efetuaram a análise de seus ativos conforme a 
NBC TG 01 e NBC TG 1000, respectivamente e constatou que não há indicadores 
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de desvalorização, bem como são realizados em prazos satisfatórios; 

g) Os Ativos Intangíveis adquiridos são mensurados ao custo no momento de 
seu reconhecimento inicial e, posteriormente, deduzido da amortização 
acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável, quando for o caso. Os 
Ativos Intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua 
vida útil econômica a qual representa o período de tempo durante o qual a 
Operadora e suas controladas esperam utilizar os ativos; 

h) Os Ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes foram revisados 
ao final do exercício, com o objetivo de verificar a existência de indícios de 
perdas não recuperáveis. A análise realizada em conformidade com a NBC TG 
01 para a Operadora e NBC TG 1000 para as Controladas, e demonstrou que 
não há indicadores de desvalorização, bem como são realizados em prazos 
satisfatórios;

i) A Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC é constituída pela Operadora 
conforme normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS. As Controladas Camed Corretora e Camed Vida, constituem a perda 
sobre créditos com valores vencidos a mais de 90 dias;

j) As provisões técnicas foram constituídas pela Operadora segundo as normas 
e critérios fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na 
forma da Nota 17 - Provisões Técnicas;

k) As Provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Operadora e 
suas Controladas tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) 
em consequência de um evento passado, e é provável que benefícios 
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confiável do valor da obrigação 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, bem como a avaliação dos consultores 
jurídicos amparada em pareceres. 

l) As Receitas e Despesas são reconhecidas contabilmente de acordo com o 
regime de competência e seguindo as demais normas editadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade.

NOTA 4. DISPONÍVEL
a) Incluem os saldos de caixa, numerários em trânsito e bancos conta depósitos. 

Segue quadro com valores:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Caixa  2.682,81  2.889,77  2.849,66  3.052,32 

Numerário em Trânsito  78.622,91  69.894,99  78.622,91  69.894,99 

Bancos Conta Depósitos (a.1)  334.846,99  75.050,55  371.029,37  101.160,02 

Aplicações de Liquidez Imediata (a.2)  450.910,46  360.098,10  450.910,46  360.098,10 

TOTAL  867.063,17  507.933,41  903.412,40  534.205,43 

a.1) Na conta Banco Conta Depósitos estão registrados os recursos em 
conta corrente no Banco Bradesco no valor de R$ 6.846,49, no Banco 
do Nordeste do Brasil no valor de R$ 34.509,07 e no Banco do Brasil no 
valor de R$ 293.491,43, na Controladora e em conta corrente no Banco 
Bradesco no valor de R$ 6.846,49, no Banco do Nordeste do Brasil no 
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valor de R$ 35.469,53 e no Banco do Brasil no valor de R$ 328.713,35 no 
Consolidado;

a.2) Na conta Aplicações de Liquidez Imediata estão registradas aplicações 
que se encontram no Banco do Nordeste do Brasil S/A-BNB como Fundos 
de Investimentos e que podem ser movimentadas livremente. O valor 
desses recursos aplicados totalizou em 31/dez/21, em R$ 450.910,46 (R$ 
360.098,10 em 31/dez/20).

b) Reconciliação da Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - 
Controladora
Devido a determinação da ANS, a Controladora, Camed Saúde, apresenta 
abaixo a reconciliação da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método 
Indireto: 

2020 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro/Prejuízo do exercício  17.286.464,10  12.119.713,93 

Ajustes para a reconciliação do Resultado

Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa  336.419,85  202.310,33 

Depreciação Imobilizado  363.869,68  236.349,10 

Depreciação de Propriedades para Investimento  20.712,12  20.712,12 

Amortização  401.073,44  503.082,85 

Resultado da Equivalência Patrimonial  (15.401.420,15)  (20.494.316,30)

Perda/Ganho na Venda/Baixa de Bens do Imobilizado  (3.813,76)  (808,95)

Perda/Ganho na Venda/Baixa de Investimentos  222,74  576,21 

Doações de Bens do Imobilizado  9,87  273,29 

Outras Provisões  7.165.653,28  18.915.786,27 

 10.169.191,17  11.503.678,85 

(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais

Numerário em Trânsito  (8.727,92)  27.768,47 

Aplicações de Liquidez Imediata  (90.812,36)  (141.676,12)

Aplicações  (10.417.827,29)  (3.221.588,91)

Crédito de Operações com Planos de Assistência a Saúde  (10.327.940,18)  (2.488.448,24)

Crédito de Operações Não Relac. com Planos de 
Assistência a Saúde  4.619.338,14  (684.068,39)

Créditos Tributários  (5.515.389,10)  (169,85)

Bens e Títulos a Receber  (1.123.293,71)  (2.511.900,51)

Despesas antecipadas  (1.924,05)  4.823,93 

Outros Créditos a Receber Longo Prazo  3.513.599,71  (3.133.885,34)

 (19.352.976,76)  (12.149.144,96)

Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais

Provisões  7.480.828,40  950.810,08 

Débitos de Operações de Assistência à Saúde  342.243,83  30.969,06 

Débitos Não Ralac. Com Planos de Ass a saúde  (4.010.425,56)  581.507,86 

Tributos e Encargos Sociais  136.659,18  420.125,27 

Débitos Diversos  (5.578.030,25)  408.901,79 

Passivo - Longo Prazo (Provisões)  318.021,26  (10.360.337,39)

 (1.310.703,14)  (7.968.023,33)
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Caixa Líquido das Atividades  Operacionais  (10.494.488,73)  (8.613.489,44)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros  4.317,96  1.000,00 

Outros Recebimentos das Atividades de Investimento  12.481.497,44  10.178.839,26 

Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros  (658.058,56)  (750.813,96)

Pagamento Relativos ao Ativo Intangível  (1.073.678,63)  (741.822,77)

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos  10.754.078,21  8.687.202,53 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA  259.589,48  73.713,09 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA  259.589,48  73.713,09 

CAIXA - Saldo Inicial  77.940,32  4.227,23 

CAIXA - Saldo Final  337.529,80  77.940,32 

NOTA 5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
a) Os recursos financeiros em curto prazo encontram-se aplicados no Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. como títulos de renda fixa, estando registrados a 
valor de mercado. O valor desses recursos aplicados totalizou em 31/dez/21, 
em R$ 221.060.265,53 (R$ 210.642.438,24 em 31/dez/20) na Controladora e 
R$ 273.913.166,58 (R$ 265.921.822,06 em 31/dez/20) no Consolidado. Segue 
quadro com valores:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Aplicações Garantidoras de Provisões 
Técnicas  74.424.836,93  71.939.419,49  74.424.836,93  71.939.419,49 

Títulos de Renda Fixa- Públicos (b.1)  49.475.681,02  47.392.945,74  49.475.681,02  47.392.945,74 

Títulos de Renda Fixa- Privados (b.2)  24.949.155,91  24.546.473,75  24.949.155,91  24.546.473,75 

Aplicações Livres (b.3)  146.635.428,60  138.703.018,75  199.488.329,65  193.982.402,57 

TOTAL 221.060.265,53 210.642.438,24 273.913.166,58 265.921.822,06 

b) Os recursos financeiros mencionados no item anterior estão registrados da 
seguinte forma:

b.1) Conforme as disposições contidas na RN nº 419/16 e na RN 227/10 e suas 
alterações, da ANS que tratam de ativos garantidores, a Controladora 
CAMED SAÚDE realizou a abertura de conta de custódia junto ao Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC do Banco Central do Brasil 
e Junto à B3 (Antiga CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira 
de Títulos), para vinculação dos ativos garantidores às provisões 
técnicas, junto à ANS, objeto da nota 17. Foram oferecidos como ativos 
garantidores aplicações em Títulos Públicos de renda fixa administradas 
pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A - BNB. Essas aplicações em 31/
dez/21 corresponderam ao total de R$ 49.475.681,02 (R$ 47.392.945,74 
em 31/dez/20);

b.2) De acordo com as alterações constantes na RN nº 435/18 e RN nº 419/16, 
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além dos Títulos Públicos oferecidos para vinculação foram custodiados 
junto à CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos 
ativos garantidores no valor de 9.498.305,94, bem como o valor de 
R$ 15.450.849,97 não-bloqueados, em Títulos Privados de renda fixa 
para lastrear as Provisões Técnicas. Essas aplicações em 31/dez/21 
correspondeu ao valor de R$ 24.949.155,91 (R$ 24.546.473,75 em 31/
dez/20) na Controladora Camed Saúde; 

b.3) Aplicações Livres, na Controladora, representam o saldo do total dos re-
cursos financeiros deduzido das aplicações financeiras oferecidas como 
ativos garantidores. Referidos ativos não são vinculados à ANS e podem 
ser movimentados livremente pela Operadora. Essas aplicações em 31/
dez/21 totalizaram R$ 146.635.428,60 (R$ 138.703.018,75 em 31/dez/20). 
No Consolidado, além dos recursos da Controladora, tem aplicações fi-
nanceiras que se encontram aplicadas no Banco do Nordeste do Brasil 
S/A-BNB como títulos de renda fixa e podem ser movimentados livremen-
te, totalizando em R$ 199.488.329,65 (R$ 193.982.402,57 em 31/dez/20); 

b.4) Além dos valores constituídos pela CAMED SAÚDE, como ativos 
garantidores às provisões técnicas mencionadas na nota 17, o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. – BNB, entidade mantenedora da Camed, por meio 
de adequação ao Termo de Garantia Financeira, de 02/dez/2020, com 
registro no Cartório Morais Correia da cidade de Fortaleza-CE, aprovado 
pela ANS, ofereceu em garantia, na posição de 31/dez/21, o valor de R$ 
31.601.914,70 (R$ 30.218.829,48 em 31/dez/20) em Letras Financeiras do 
Tesouro – LFT, em cumprimento ao disposto na RN 419/16, emitida pela 
ANS. Referido valor encontra-se registrado em conta de compensação 
no Ativo e Passivo denominada de Ativos Garantidores do Mantenedor, 
conforme recomendação da ANS por meio da RN 435, de 23/nov/18, e 
suas alterações não compondo o saldo das aplicações financeiras. 

NOTA 6. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
a) O montante global do grupo de R$ 17.904.858,34 (R$ 7.913.338,01 em 31/

dez/20) é composto pelas rubricas abaixo e referem-se somente a operações 
da Controladora:

a.1)  Valores constantes do grupo Contraprestações Pecuniárias a Receber, R$ 
3.076.736,22 (R$ 2.513.193,41 em 31/dez/20) referem-se a mensalidades 
a receber, alusivas às faturas a receber dos beneficiários vinculados à 
operadora e encontra-se deduzida pela constituição de Provisão para 
Perdas sobre Créditos (Nota 13);

a.2)  Na rubrica Participações dos Beneficiários em Eventos Indenizáveis, no 
total de R$ 4.695.075,49 (R$ 4.110.247,20 em 31/dez/20), estão registrados 
os valores de coparticipação e parcelamento de coparticipação dos 
associados e de seus dependentes quando da utilização de serviços 
assistenciais cobertos pelos Planos Natural e Família; 

a.3) No grupo Operadoras de Planos de Assistência à Saúde constam valores 
decorrentes de atendimentos realizados a usuários de empresas 
que mantêm convênios de reciprocidade, também denominado de 
Intercâmbio, com a Controladora CAMED SAÚDE. Os usuários das 
empresas convenentes utilizam a rede credenciada da Controladora 
mediante ressarcimento integral das despesas assistenciais e de custos 
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operacionais sobre os serviços utilizados. Esse grupo totalizou em 2021 
R$ 9.799.964,28;  

a.4) No grupo Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência 
à Saúde constam valores de taxas a receber referente ao fundo de 
proteção financeira cobradas aos beneficiários dos planos Natural Emp 
e Família Emp no valor de R$ 326.610,81 (R$ 702.082,82 em 31/dez/20), 
já deduzidos da provisão para perdas, bem como contraprestações a 
receber decorrente de reajuste por mudança de faixa etária suspensa 
de cobrança por parte da ANS em decorrência de pandemia do novo 
Coronavírus no valor de R$ 6.471,54 (R$ 587.814,58 em 31/dez/20). Esse 
grupo totalizou em 2021 R$ 333.082,35 (R$ 1.289.897,40 em 31/dez/20).

NOTA 7. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS 
COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA
Nesta conta estão registrados os valores decorrentes de atendimentos realizados a 
usuários de empresas que mantêm convênios de reciprocidade com a Controladora 
CAMED SAÚDE. O saldo dessa rubrica encerrou o exercício de 2021 zerado já deduzida 
pela constituição de Provisão para Perdas sobre Créditos (R$ 4.619.338,14 em 31/
dez/20). A partir de 2021 esses valores, para uma melhor adequação ao plano de 
contas, passaram a ser contabilizados na conta Operadoras de Planos de Assistência à 
Saúde, na forma da Nota 6, alínea a.3. 

NOTA 8. BENS E TÍTULOS A RECEBER
a) A rubrica Bens e Títulos a Receber encerrou o exercício com um saldo de R$ 

8.752.714,81 (R$ 7.851.924,74 em 31/dez/20) na Controladora e R$ 8.589.066,91 
(R$ 5.685.749,37 em 31/dez/20) no Consolidado. Nesse grupo constam valores 
do almoxarifado, depósitos compulsórios, adiantamentos a funcionários, 
adiantamentos a fornecedores e prestadores de serviços assistenciais e 
outros créditos a receber. 

b) Segue quadro que compõe o grupo:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Estoque (b.1)  65.947,07  87.592,97  79.889,05  103.823,96 

Empréstimos e Depósitos 
Compulsórios (b.2)  18.685,06  44.988,35 18.685,06 66.107,98 

Adiantamentos (b.3)  5.075.931,31  2.940.614,17  5.152.025,73  3.018.576,06 

  Adiantamento a Funcionários  143.097,27  113.291,90  219.191,69  191.253,79 

  Adiantamentos Diversos  4.932.834,04  2.827.322,27  4.932.834,04  2.827.322,27 

Outros Créditos a Receber (b.4)  3.592.151,37  4.778.729,25  3.338.467,07  2.497.241,37 

TOTAL 8.752.714,81 7.851.924,74 8.589.066,91 5.685.749,37 

b.1)  Estoque, na Controladora, no valor de R$ 65.947,07, onde consta 
materiais de almoxarifado (R$ 87.592,97 em 31/dez/20) e no Consolidado 
no valor de R$ 79.889,05 (R$ 103.823,96 em 31/dez/20);

b.2) Empréstimos e Depósitos compulsórios, são depósitos bancários 
bloqueados vinculados às demandas de natureza jurídica que 
totalizaram R$ 18.685,06 (R$ 44.988,35 em 31/dez/20), na Controladora 
e R$ 18.685,06 (R$ 66.107,98 em 31/dez/20) no Consolidado;
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b.3) Adiantamentos onde se divide em:
b.3.1) Adiantamento a Funcionários, no qual temos adiantamento de 

férias e 13º salário de funcionários: R$ 143.097,27 (R$ 113.291,90 
em 31/dez/20), na Controladora e R$ 219.191,69 (R$ 191.253,79 
em 31/dez/20) no Consolidado;

b.3.2) Adiantamentos diversos, onde destaca-se os adiantamentos a 
convênios de reciprocidade por utilização de serviços assistenciais 
dos beneficiários da Controladora CAMED SAÚDE no valor de R$ 
4.850.271,32 (R$ 2.466.507,45 em 31/dez/20) e adiantamento a 
fornecedores e prestadores de serviços assistenciais no valor de 
R$ 17.527,93 (R$ 360.814,82 em 31/dez/20), no montante global 
de R$ 4.932.834,04 (R$ 2.827.322,27 em 31/dez/20);

b.4) Outros Créditos a Receber onde se divide em:
b.4.1) Outros Créditos ou Bens a Receber no valor total de R$ 3.592.151,37 

(R$ 4.778.729,25 em 31/dez/20) já deduzido da provisão para 
perdas sobre créditos, na Controladora. Destacam-se como mais 
relevantes as seguintes subcontas:

b.4.1.1) Exames anuais e periódicos de funcionários do BNB no 
valor de R$ 764.742,39 (R$ 536.177,93 em 31/dez/20); 

b.4.1.2) Outros Créditos a Receber da Controlada Camed Vida 
alusivo a ressarcimento de despesas administrativas no 
valor de R$ 74.297,08 (R$ 60.320,55 em 31/dez/20); 

b.4.1.3) Outros créditos a Receber da Controlada Camed Correto-
ra, referente a rendas de seguros destinadas aos progra-
mas de prevenção e demandas diferenciadas no valor 
total de R$ 1.370.602,48 (R$ 2.451.984,54 em 31/dez/20).

b.4.2) Outros Créditos ou Bens a Receber no valor total de R$ 3.338.467,07 
(R$ 2.497.241,37 em 31/dez/20) no Consolidado. Destacam-se 
como mais relevantes os seguintes valores:

b.4.2.1) Exames anuais e periódicos de funcionários do BNB no 
valor de R$ 764.742,39 (R$ 536.177,93 em 31/dez/20);

b.4.2.2) Comissões de Corretagem a Receber, decorrentes das 
vendas de apólice de seguros por parte da Controlada 
CAMED CORRETORA, com um total em 2021 de R$ 
279.477,96 (R$ 673.618,04, em 31/dez/20), já deduzido 
da provisão para devedores duvidosos.

NOTA 9. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS – CIRCULANTE E NÃO 
CIRCULANTE
Nesta conta estão registrados como mais relevante os valores de créditos tributários 
da Controladora Camed Saúde decorrentes julgamento do Processo n.º 0800923-
63.2020.4.05.8100S - 5ª Vara Federal Ceará, como favorável à Controladora o qual de-
terminou a dispensa de recolhimento de INSS Patronal, incidente sobre serviços pres-
tados pela rede credenciada de Pessoas Físicas. A referida decisão judicial estabeleceu 
a compensação dos valores dos últimos 5 (cinco) anos com recolhimentos futuros em 
favor do INSS.  Essa conta finalizou o ano de 2021 com o saldo de R$ 5.520.674,33.  
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No Consolidado estão registrados os créditos tributários referentes a Controlada 
Camed Vida decorrentes de imposto de renda na fonte incidentes sobre rendimentos 
de aplicações financeiras que vem sendo utilizados mediante a compensação por 
meio de PERD COMP, com que totalizou em 2021 R$ 2.528.714,80 no Não Circulante 
(R$ 2.178.097,73 no Circulante e R$ 2.711.190,72 no Não Circulante em 31/dez/20). Em 
2020 a Camed Vida solicitou restituição de R$ 4.291.412,28 por meio de PERD COMP 
referente ao crédito dos anos de 2015 a 2017. Do total desse saldo de créditos tributários 
a Receita Federal do Brasil já fez a restituição do montante de R$ 2.318.421,79 em 
2021. Ainda em 2021 foi solicitado restituição de R$ 381.929,35 referente ao crédito 
dos anos de 2019 e 2020 ainda não restituído pela Receita Federal do Brasil. A 
Controladora Camed Saúde finalizou 2021 com R$ 5.521.511,21 (R$ 6.122,11 em 31/
dez/20) no Circulante. No Consolidado totalizou R$ 5.521.977,93 (R$ 2.184.219,84 em 
31/dez/20) no Ativo Circulante e R$ 2.531.403,51 (R$ 2.713.879,43 em 31/dez/20) no 
Não Circulante. Segue quadro que compõe:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE

Créditos Tributários e Previdenciários  5.521.511,21  6.122,11  5.521.977,93  2.184.219,84 

TOTAL  5.521.511,21  6.122,11  5.521.977,93  2.184.219,84 

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Créditos Tributários e Previdenciários  -    -    2.531.403,51  2.713.879,43 

TOTAL  -    -    2.531.403,51  2.713.879,43 

NOTA 10. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER – NÃO CIRCULANTE
a) O saldo desse grupo, em 2021, importou em R$ 4.912.917,15 (R$ 4.690.413,51 

em 31/dez/20), na Controladora e R$ 5.635.001,39 (R$ 5.412.497,75 em 31/
dez/20) no Consolidado. Segue quadro que compõe o grupo:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Títulos a Receber ( b )  3.096.672,00  2.836.226,34  3.096.672,00  2.836.226,34 

Empréstimos e Depósitos 
Compulsórios ( c )  1.816.245,15  1.854.187,17  2.538.329,39  2.576.271,41 

TOTAL  4.912.917,15  4.690.413,51  5.635.001,39  5.412.497,75 

b) Na rubrica Títulos a Receber, na Controladora, são registrados os valores refe-
rentes a parcelamento de coparticipação a longo prazo mencionado na letra 
“a.2” da nota 6, no valor de R$ 3.096.672,00 (R$ 2.836.226,34 em 31/dez/20). 
No Consolidado foram registrados, além dos valores da Controladora, valores 
a receber referente a venda da carteira de beneficiários da Controlada Camed 
Vida para a UNIMED NORTE/NORDESTE que em função da expectativa da li-
quidação dos valores inadimplentes por parte da UNIMED NORTE/NORDESTE 
no valor de R$ 1.131.555,13, se encontra com processo judicial de cobrança de 
débito, sendo constituída Provisão para perdas sobre créditos devido a pro-
babilidade de não recebimento dos valores em razão da situação econômica 
e financeira da Unimed Norte/Nordeste, sendo considerado elevado o risco de 
crédito, e em função do prazo decorrido para a liquidação dos valores inadim-
plentes, bem como, devido o tempo de trâmite do processo judicial, o valor 
se encontra registrado no Ativo Não Circulante. Essa rubrica Títulos a Receber, 
no Consolidado, totalizou R$ 3.096.672,00 (R$ 2.836.226,34 em 31/dez/20); 
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c) Empréstimos e Depósitos compulsórios são depósitos bancários bloqueados 
vinculados às demandas de natureza jurídica que totalizaram, na Controladora, 
R$ 1.816.245,15 (R$ 1.854.187,17 em 31/dez/20) e R$ 2.538.329,39 (R$ 
2.576.271,41 em 31/dez/20) no Consolidado. Esse valor é apresentado no 
Ativo Não Circulante em função da expectativa da entidade de realização 
desses bloqueios ser superior a 12 meses.

NOTA 11. DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS
O saldo desse grupo, em 2021, importou em R$ 4.948.438,01 (R$ 9.020.336,66 em 
31/dez/20), na Controladora e R$ 5.926.152,56 (R$ 9.659.336,29 em 31/dez/20) no 
Consolidado. Segue quadro que compõe o grupo:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Depósitos Judiciais e Fiscais 
-Tributos (a.1)  -    3.027.862,19  -    3.027.862,19 

Depósitos Judiciais - Civeis (a.2) (b)  2.851.366,32  2.558.709,57  3.829.080,87  3.197.709,20 

Depósitos Judiciais - Trabalhistas (a.3)  11.189,00  9.189,00  11.189,00  9.189,00 

Depósitos Judiciais - Ressarcimento 
SUS (a.3)  2.085.882,69  3.424.575,90  2.085.882,69  3.424.575,90 

TOTAL  4.948.438,01  9.020.336,66  5.926.152,56  9.659.336,29 

a) Na conta Depósitos Judiciais e Fiscais são registrados os valores que, por 
decisão judicial, a Controladora CAMED SAÚDE vem depositando referente 
aos processos abaixo relacionados:

a.1) Em Depósitos judiciais e fiscais tributário em 2020 foi depositado em 
garantia da ação judicial de execução fiscal entre Prefeitura Municipal de 
Salvador e a controladora Camed Saúde, referente ao ISS – Imposto sobre 
Serviços, no valor de R$ 3.027.862,19, em face de adesão do Programa 
PPI/REFIS oferecido pela Prefeitura local em 2021 a Controladora Camed 
Saúde resgatou o valor total depositado;

a.2) Em Depósitos Judiciais Cíveis estão sendo depositadas as contribuições 
dos dependentes naturais dos associados que moveram Ação Cautelar 
contra a Controladora CAMED SAÚDE para não pagar referidas 
contribuições no total de R$ 1.413.468,10 (R$ 1.375.199,14 em 31/dez/20) 
e depósitos em juízo referente vários processos de beneficiários no total 
de R$ 1.437.898,22 (R$ 1.183.510,43 em 31/dez/20). No final do exercício 
essa rubrica totalizou R$ 2.851.366,32 (R$ 2.558.709,57 em 31/dez/20);

 a.3)  Depósito judicial de Ressarcimento ao SUS refere-se a valores que estão 
sendo discutidos judicialmente conforme nota 17, letra “a.2” no valor de 
R$ 2.085.882,69 (R$ 3.424.575,90 em 31/dez/20). Nos Depósitos Judiciais 
Trabalhistas consta saldo de R$ 11.189,11 (R$ 9.189,00 em 31/dez/20).

b) Na conta Depósitos Judiciais e Fiscais no Consolidado, são registrados 
vários processos de beneficiários e segurados no total de R$ 3.829.080,87 (R$ 
3.197.709,20 em 31/dez/20).

NOTA 12. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO
O grupo Outros Créditos a Receber a Longo Prazo totalizou em 2021 o valor de R$ 
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621.482,25 (R$ 63.183,31 em 31/dez/20), na Controladora e R$ 6.209.071,36 (R$ 
5.543.930,09 em 31/dez/20) no Consolidado. Segue quadro com as contas do grupo:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Adiantamento a Convênio de 
Reciprocidade (a)  532.312,23  61.924,66  532.312,23  61.924,66 

Devedores p/Participações não 
realizadas (b)  9,29  1.767,84  1.679.679,23  1.681.437,78 

Demais Contas (b)  89.200,02  6.473,31  3.997.119,19  3.808.274,39 

( - ) PPSC (b) -39,29 -6.982,50 -39,29 -7.706,74 

TOTAL  621.482,25  63.183,31  6.209.071,36  5.543.930,09 

a) Como valores de maior relevância, na Controladora, consta Adiantamento 
para o convênio de reciprocidade BRB no valor de R$ 153.247,67 e Unimed 
Extremo Sul no valor de R$ 146.635,80. Essa rubrica totalizou em 2021 R$ 
532.312,23 (R$ 61.924,66 em 31/dez/20);

b) No Consolidado consta como mais relevante valores a receber de R$ 1.679.669,94 
(R$ 1.679.669,94 em 31/dez/20) da Prefeitura Municipal de Dias D’Avila que 
estão sendo discutidos judicialmente e correção monetária dos valores da 
ação judicial contra o INSS com argumentação de inconstitucionalidade da 
contribuição equivalente a 15% sobre as faturas de serviços prestados por 
cooperativas de trabalho (formato em que muitos médicos se organizam 
para credenciamento coletivo junto aos planos de saúde), no valor de R$ 
3.907.919,17 em 31/dez/21 (R$ 3.800.546,77 em 31/dez/20). A qualificação 
de ganho por parte da assessoria jurídica é praticamente certo, e, por esse 
motivo, a Controlada Camed Vida não realizou reconhecimento de perda 
estimada de crédito e devido ao tempo de trâmite do processo judicial o 
valor se encontra registrado no Ativo Não Circulante. Ambos os valores são 
da Controlada CAMED VIDA. No final de 2021 o saldo total registrado nessas 
rubricas foi no montante de R$ 6.209.071,36 (R$ 5.482.005,43 em 31/dez/20).

NOTA 13. PROVISÕES PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS
A Provisão para Perdas sobre Créditos - PPSC na Controladora é calculada conforme 
descrito abaixo:

a) A Provisão para Perdas sobre Créditos, relativamente às contraprestações pe-
cuniárias com preços pré-estabelecidos, coparticipação dos beneficiários nas 
despesas assistenciais, outros créditos operacionais e Intercâmbio a receber 
é constituída conforme disposições estabelecidas pela ANS por meio da RN nº 
435 de 23/nov/18, e suas alterações que considera a totalidade do crédito do 
contrato existindo pelo menos uma parcela cuja inadimplência tenha superado 
90 (noventa) dias para planos coletivos ou empresariais. Ao final do exercício de 
2021 esta provisão totalizou R$ 433.486,79 (R$ 471.473,05 em 31/dez/20). 

b) A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa sobre a conta parcelamento 
de coparticipação financeira dos beneficiários em eventos indenizáveis, 
do grupo Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde foi 
computada considerando o saldo devedor de beneficiários desligados da 
Operadora, acrescido de 5% (cinco por cento) sobre o saldo restante dessa 
conta, totalizando ao final do exercício de 2021 o montante de R$ 511.127,04 
(R$ 531.987,39 em 31/dez/20);
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c) Para o saldo de parcelamento de coparticipação nos eventos indenizáveis 
registrados na rubrica Outros Títulos a Receber do Ativo Realizável a Longo 
Prazo foi adotado o mesmo procedimento para o cálculo da Provisão Para 
Perdas de Créditos, que totalizou o montante de R$ 913.242,34 (R$ 903.143,53 
em 31/dez/20). 

d) Para o saldo das contas do grupo Outros Créditos a Receber no Curto e no 
Longo Prazo foram constituídas provisão para faturas de mensalidades e 
coparticipação de beneficiários que não foram liquidadas em sua totalidade 
por insuficiência de fundos em conta corrente. Ao final do exercício de 2021 
estas provisões totalizaram R$ 5.950,11 e R$ 39,29 respectivamente (R$ 
8.022,33 e R$ 6.982,50 em 31/dez/20);

e) Abaixo demonstramos a movimentação ocorrida no exercício de 2021:

RUBRICAS Adições Baixas

Contraprestações 149.784,85 167.557,17

Participações dos Beneficiários 405.902,79 379.441,22

Parcelamento de Participações dos Beneficiários 5.957.172,83 5.967.934,37

Outros Créditos com Operação 20.892,11 28.806,58

Intercâmbio a receber 56.787,33 95.548,37

Outros Créditos a Receber 25.227,42 34.242,85

TOTAL 6.615.767,33 6.673.530,56

Na Controlada CAMED CORRETORA as provisões para devedores duvidosos foram 
constituídas para valores de comissões vencidas a mais de 90 dias, no valor de R$ 
2.101,46 (R$ 903.912,31 em 31/dez/20).

Em relação à Controlada CAMED VIDA, em 2021 foi constituída Provisão para perdas 
sobre créditos devido a probabilidade de não recebimento dos valores em razão da 
situação econômica da Unimed Norte/Nordeste, sendo considerado elevado o risco de 
crédito, e em função do prazo decorrido para a liquidação dos valores  inadimplentes 
por parte da UNIMED NORTE/NORDESTE pela cessão voluntária da totalidade da 
carteira de beneficiários da Camed Vida para a UNIMED NORTE/NORDESTE no valor 
de R$ 1.131.555,13. 

NOTA 14. INVESTIMENTOS 
Sobre os saldos registrados no grupo dos Investimentos da Controladora, que em 
2021 totalizou R$ 19.782.847,91 (R$ 16.883.860,06 em 31/dez/20), destacamos:

a) Neste exercício, a movimentação do investimento da participação societária 
da CAMED SAÚDE na Camed Consultoria em Saúde Ltda – Camed Vida, com 
99,99% do capital sofreu as seguintes alterações:
 a.1) Registro de equivalência patrimonial negativa líquida no exercício 

de 2021 no valor de R$ 322.352,47 (ganho de R$ 11.827.540,37 em 
31/dez/20), considerando o valor a título de perda decorrente da 
participação societária no exercício de 2021. 

b) Em relação a movimentação do investimento em participação societária da 
CAMED SAÚDE, com 83,49% do capital da Camed Administradora e Corretora 
de Seguros Ltda – Camed Corretora, durante o exercício, sofreu as seguintes 
alterações:
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b.1) Distribuição de lucros de forma antecipada no valor de R$ 8.548.319,40 
(R$ 4.733.597,96 em 31/dez/20);

b.2) Registro de equivalência patrimonial positiva líquida no exercício de 
2021 no valor de R$ 15.723.772,62 (R$ 8.666.775,93 em 31/dez/20);

c) Os registros das movimentações citadas nas alíneas “a” e “b” foram realizados 
respectivamente no Ativo Não Circulante – Investimentos, nas seguintes contas:
 c.1) Os investimentos na Controlada Camed Vida foram registrados na 

rubrica Participações em Instituições Não Reguladas, tendo esta 
conta encerrado o exercício com um saldo de R$ 11.753.207,17 (R$ 
12.075.559,64 em 31/dez/20);

c.2) Os investimentos na Controlada Camed Corretora foram registrados na 
conta Participações em Instituições Não Reguladas, tendo esta conta 
encerrado o exercício com um saldo de R$ 7.262.255,26 (R$ 4.019.980,08 
em 31/dez/20);

c.3) Os investimentos em ações do Banco do Nordeste e Telebrás foram 
registrados na conta Outros Investimentos, tendo esta conta totalizando 
em R$ 2.693,20 (R$ 2.915,94 em 31/dez/20);

d) Imóveis destinados à renda consta o valor do terreno e prédio de propriedade 
da Camed Saúde, localizado na Av. Bezerra de Menezes, locado ao Banco do 
Nordeste do Brasil e duas salas comerciais destinas a aluguel situadas na Av. 
Santos Dumont, 1510 – Fortaleza-CE. Em 2021 o saldo dessa conta encerrou o 
exercício com R$ 764.692,28 (R$ 785.404,40 em 31/dez/20). 

e) Segue quadro demonstrando movimentação do grupo Investimentos da 
Controladora:

 
SALDO 

31/12/2020 ADIÇÕES DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO BAIXAS SALDO 

31/12/2021
   INVESTIMENTOS  16.883.860,06  16.360.215,24 -20.712,12 -13.440.515,27  19.782.847,91 
    IMÓVEIS  517.800,00  -    -    -    517.800,00 
    TERRENOS  452.300,00  -    -    -    452.300,00 
    PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS - 
INVESTIMENTOS 
NO PAÍS  16.095.539,72  16.360.215,24  -   -13.440.292,53  19.015.462,43 
    OUTROS 
INVESTIMENTOS  2.915,94  -   -222,74  2.693,20 
 (-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA -184.695,60  -   -20.712,12  -   -205.407,72 
    IMÓVEIS -184.695,60  -   -20.712,12  -   -205.407,72 

f) Os valores da rubrica Investimentos no Consolidado, correspondem aos 
investimentos em ações do Banco do Nordeste e Telebrás e Imóveis destinados 
à renda da Controladora, conforme descrito nas letras c.3 e d. Ao final do 
exercício essa conta alcançou o montante de R$ 767.385,48 (R$ 788.320,34 em 
31/dez/20).

Segue quadro demonstrando movimentação do grupo Investimentos 
Consolidado:
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SALDO 

31/12/2020 ADIÇÕES DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO BAIXAS SALDO 

31/12/2021

   INVESTIMENTOS  788.320,34  19.016.637,87 -20.712,12 -19.016.860,61  767.385,48 

    IMÓVEIS  517.800,00  -    -    -    517.800,00 

    TERRENOS  452.300,00  -    -    -    452.300,00 
    PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS - 
INVESTIMENTOS 
NO PAÍS  -    19.016.637,87  -   -19.016.637,87  -   
    OUTROS 
INVESTIMENTOS  2.915,94  -   -222,74  2.693,20 
 (-) DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA -184.695,60  -   -20.712,12  -   -205.407,72 

    IMÓVEIS -184.695,60  -   -20.712,12  -   -205.407,72 

NOTA 15. ATIVO IMOBILIZADO
a) O saldo do Ativo Imobilizado já deduzido da depreciação, na Controladora, 

encerrou o exercício de 2021 com um saldo de R$ 1.511.038,32 (R$ 1.217.363,51 
em 31/dez/20), sendo as movimentações mais relevantes do exercício 
registradas na rubrica Equipamentos de Processamento Eletrônico, dado a 
renovação do parque tecnológico da Operadora e upgrade de hardware.

b) Segue quadro com a movimentação da Controladora:

 
SALDO 

31/12/2020 ADIÇÕES DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO BAIXAS SALDO 

31/12/2021

   IMOBILIZADO  1.217.363,51  658.058,56 -363.869,68 -514,07  1.511.038,32 

    CUSTO DE AQUISIÇÃO  3.708.820,74  658.058,56  -   -22.245,41  4.344.633,89 
        MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS  330.984,43  76.855,00  -   -2.718,00  405.121,43 

           MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS NÃO 
HOSP/NÃO ODO  330.984,43  76.855,00  -   -2.718,00  405.121,43 

        INFORMÁTICA  2.612.054,88  555.417,03  -   -12.195,54  3.155.276,37 
           EQ. DE 
PROCESSAMENTO 
ELETRôNICO-
HARDWARE  2.612.054,88  555.417,03  -   -12.195,54  3.155.276,37 

        MOVEIS E 
UTENSILIOS  765.781,43  25.786,53  -   -7.331,87  784.236,09 

          MÓVEIS E 
UTENSILIOS NÃO 
HOSPITALARES/NÃO 
ODONT.  765.781,43  25.786,53  -   -7.331,87  784.236,09 

    (DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA) -2.491.457,23  -   -363.869,68  21.731,34 -2.833.595,57 

        MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS NÃO 
HOSP/NÃO ODO -257.033,28  -   -19.902,30  2.708,13 -274.227,45 
        EQ. DE 
PROCESSAMENTO 
ELETRôNICO-
HARDWARE -1.776.632,99  -   -299.073,18  12.076,82 -2.063.629,35 
        MÓVEIS E 
UTENSILIOS NÃO 
HOSPITALARES/NÃO 
ODONT. -457.790,96  -   -44.894,20  6.946,39 -495.738,77 
MÓVEIS E UTENSILIOS 
NÃO HOSPITALARES/
NÃO ODONT. - 431.096,89 

                                    
-   - 37.019,52 

               
10.325,45 - 457.790,96 

c) No Ativo Imobilizado no Consolidado encerrou o exercício de 2021 com 
R$ 1.810.962,06 (R$ 1.457.173,91 em 31/dez/20), sendo as movimentações 
mais relevantes do exercício registradas na rubrica Equipamentos de 
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Processamento Eletrônico, dado a renovação do parque tecnológico e 
upgrade de hardware da Controladora e Controlada CAMED CORRETORA e as 
baixas de Equipamentos de Informática e Móveis e Utensílios da Controlada 
CAMED VIDA. As baixas decorreram de vendas e doações de bens devido a 
constatação de obsolescência no exercício.

d) Segue quadro com a movimentação do grupo Consolidado:

 
SALDO 

31/12/2020 ADIÇÕES DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO BAIXAS SALDO 

31/12/2021

   IMOBILIZADO  1.457.173,91  799.034,93 -444.241,66 -1.005,12  1.810.962,06 

    CUSTO DE AQUISIÇÃO  4.722.168,14  799.034,93  -   -37.179,57  5.484.023,50 
        INSTALAÇÕES   8.681,51  -    -    -    8.681,51 
           INSTALAÇÕES   8.681,51  -    -    -    8.681,51 

        MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS  402.331,72  76.855,00  -   -2.718,00  476.468,72 
           MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS NÃO 
HOSP/NÃO ODO  402.331,72  76.855,00  -   -2.718,00  476.468,72 

        INFORMÁTICA  3.339.458,52  680.788,41  -   -25.951,98  3.994.294,95 
           EQ. DE 
PROCESSAMENTO 
ELETRôNICO-HARDWARE  3.339.458,52  680.788,41  -   -25.951,98  3.994.294,95 

        MOVEIS E UTENSILIOS  971.696,39  41.391,52  -   -8.509,59  1.004.578,32 
          MÓVEIS E UTENSILIOS 
NÃO HOSPITALARES/NÃO 
ODONT.  971.696,39  41.391,52  -   -8.509,59  1.004.578,32 

(DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA) -3.264.994,23  -   -444.241,66  36.174,45 -3.673.061,44 
        INSTALAÇÕES NÃO 
HOSP/ NÃO ODO -8.681,51  -    -    -   -8.681,51 
        MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS NÃO 
HOSP/NÃO ODO -305.435,69  -   -26.380,46  2.708,13 -329.108,02 
        EQ. DE 
PROCESSAMENTO 
ELETRôNICO-HARDWARE -2.332.185,24  -   -359.583,02  25.439,88 -2.666.328,38 
        MÓVEIS E UTENSILIOS 
NÃO HOSPITALARES/NÃO 
ODONT. -618.691,79  -   -58.278,18  8.026,44 -668.943,53 

NOTA 16. ATIVO INTANGÍVEL
a) O saldo do Intangível já deduzido da amortização encerrou o exercício de 

2021 com um saldo de R$ 2.793.658,34 (R$ 2.121.053,15 em 31/dez/20), 
na Controladora e R$ 3.203.560,78 (R$ 2.166.583,58 em 31/dez/20) no 
Consolidado, sendo as movimentações do exercício registradas nas rubricas 
abaixo relacionadas: 
a.1) Valores despendidos com Sistemas Informatizados para dar suporte 

às atividades operacionais e de controle da Controladora e da 
Controlada CAMED CORRETORA. O montante desses valores até 2021 
foi de R$ 2.793.658,34 (R$ 2.121.053,15 em 31/dez/20) na Controladora 
e R$ 3.203.560,78 (R$ 2.166.583,58 em 31/dez/20) no Consolidado, já 
deduzido do valor da amortização;

a.2) Outros Ativos Intangíveis constam valores de direitos de uso e sistemas 
desenvolvidos da Controladora, encerrando o exercício sem saldo já 
deduzido da amortização.

b) Abaixo apresentamos a movimentação do intangível no exercício de 2021 da 
Controladora:
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SALDO 

31/12/2020 ADIÇÕES DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO BAIXAS SALDO 

31/12/2021
     INTANGÍVEL  2.121.053,15  1.075.842,59 -401.190,03 -2.047,37  2.793.658,34 

      CUSTO DE AQUISIÇÃO  6.698.256,82  1.075.842,59  -   -2.163,96  7.771.935,45 

   SISTEMA DE 
COMPUTAÇÃO  6.039.719,39  1.075.842,59  -   -2.163,96  7.113.398,02 

   OUTRAS ATIVOS 
ITANGIVEIS  658.537,43  -    -    -    658.537,43 

           DIREITOS DE USO  299.034,43  -    -    -    299.034,43 

           SISTEMAS 
DESENVOLVIDOS  359.503,00  -    -    -    359.503,00 

    (AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA) -4.577.203,67  -   -401.190,03  116,59 -4.978.277,11 

  SISTEMA DE COMPUTAÇÃO -3.918.666,24  -   -401.190,03  116,59 -4.319.739,68 

OUTRAS ATIVOS 
ITANGIVEIS-DIREITOS DE 
USO -299.034,43  -    -    -   -299.034,43 

OUTRAS ATIVOS 
ITANGIVEIS-SISTEMAS 
DESENVOLVIDOS -359.503,00  -    -    -   -359.503,00 

c) Abaixo apresentamos a movimentação do intangível no exercício de 2021 
Consolidado:

 
SALDO 

31/12/2020 ADIÇÕES DEPRECIAÇÃO/
AMORTIZAÇÃO BAIXAS SALDO 

31/12/2021
     INTANGÍVEL  2.166.583,58  1.469.780,03 -428.591,50 -4.211,33  3.203.560,78 

      CUSTO DE AQUISIÇÃO  8.321.084,40  1.469.780,03  -   -4.517,89  9.786.346,54 

   SISTEMA DE 
COMPUTAÇÃO  7.662.546,97  1.469.780,03  -   -4.517,89  9.127.809,11 

   OUTRAS ATIVOS 
ITANGIVEIS  658.537,43  -    -    -    658.537,43 

           DIREITOS DE USO  299.034,43  -    -    -    299.034,43 

           SISTEMAS 
DESENVOLVIDOS  359.503,00  -    -    -    359.503,00 

    (AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADA) -6.154.500,82  -   -428.591,50  306,56 -6.582.785,76 

  SISTEMA DE COMPUTAÇÃO -5.495.963,39  -   -428.591,50  306,56 -5.924.248,33 

OUTRAS ATIVOS 
ITANGIVEIS-DIREITOS DE 
USO -299.034,43  -    -    -   -299.034,43 

OUTRAS ATIVOS 
ITANGIVEIS-SISTEMAS 
DESENVOLVIDOS -359.503,00  -    -    -   -359.503,00 

NOTA 17. PROVISÕES TÉCNICAS
a) De acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS por meio da Resolução Normativa nº 451/20 e suas 
alterações foram estabelecidos os critérios de Constituição de Provisões 
Técnicas de Operação de Assistência à Saúde que totalizaram ao final do 
exercício de 2021 em R$ 88.666.575,07 (R$ 74.481.823,98 em 31/dez/20) na 
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Controladora, conforme detalhamento a seguir:

a.1) Na conta Provisão de Eventos a Liquidar de Operações de Assistência 
à Saúde, estão registrados os valores conhecidos a liquidar que são 
contabilizados com base nos avisos e remessas recebidas, relativamente 
a atendimentos realizados pela rede prestadora de serviços 
assistenciais, os quais até 31/dez/21, totalizaram em R$ 35.107.646,56 
(R$ 27.626.818,16 em 31/dez/20). Esse montante é subdividido nos 
valores que serão liquidados a partir de janeiro/2022 à rede prestadora 
de serviços por atendimentos prestados aos beneficiários da 
Controladora CAMED SAÚDE e usuários dos convênios de reciprocidade 
como Corresponsabilidade Assumida no valor de R$ 28.670.335,48 
(R$ 18.849.725,38 em 31/dez/20) e nos valores correspondentes ao 
ressarcimento ao SUS no valor de R$ 6.437.311,08 (R$ 8.777.092,78 em 
31/dez/20). 

 
a.2) Ressaltamos que em relação ao ressarcimento ao SUS, a Operadora 

vem contestando judicialmente as cobranças de serviços prestados 
aos beneficiários da Controladora CAMED SAÚDE pelo Sistema Único 
de Saúde – SUS, em conformidade com a RN 358/14 e suas alterações, 
da ANS, com argumentação de inconstitucionalidade. A saúde é uma 
obrigação do Estado. Foi concedida liminar em favor da Camed Saúde, 
sustando o referido ressarcimento. Esta ação por ser considerada como 
de perda provável, possui provisão reconhecida;

a.3)  A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA foi 
constituída integralmente na forma da metodologia estabelecida na RN 
nº 274/11 da ANS. Ao final do exercício essa rubrica totalizou o valor de 
R$ 24.113.361,73 (R$ 19.869.169,08 em 31/dez/20). Neste valor também 
consta, na Controladora, com base na RN nº 442/2018 da ANS a PEONA 
SUS na totalidade exigida pelo órgão regulador em dezembro de 2021, 
no montante de R$ 342.117,64 (R$ 182.688,60 em 31/dez/20);

a.4) Por meio da Resolução Normativa nº 442/2018, aditada pela Nota 
Técnica nº 5/2020/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIOPE da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS foi estabelecida a criação da Provisão 
para Insuficiência de Contraprestações – PIC. Ainda de acordo os 
normativos, os valores apurados da PIC poderão ser constituídos de 
forma gradual e linear, ao longo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 
janeiro de 2021. No entanto por questões de prudência e após realizar 
consulta à ANS com posicionamento favorável a Controladora Camed 
Saúde vem constituindo a PIC de forma antecipada desde dezembro 
de 2019. Em dezembro de 2021 foi constituído o montante de R$ 
2.459.730,04, finalizando o exercício com um saldo de R$ 29.445.566,78 
(R$ 26.985.836,74 em 31/dez/20) equivalente ao valor integral do total 
exigido pela ANS, e que teve como referência de cálculo os valores 
projetados para o ano de 2022;

b) Os ativos garantidores às provisões técnicas acima, estabelecidos por meio 
da RN nº 419/16 e RN nº 227/10, ambas da ANS, foram oferecidos pela 
Controladora CAMED SAÚDE na forma da nota 5.
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NOTA 18. DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
Estão registrados nesse grupo como mais relevantes os valores a pagar aos Convênios 
de Reciprocidade ou intercâmbios pela corresponsabilidade para atendimentos dos 
beneficiários da Controladora Camed Saúde no valor de R$ 355.872.82. Ao final do 
exercício de 2021 esse grupo apresentou o saldo de R$ 373.212,89 (R$ 30.969,06 em 
31/dez/20). Segue quadro com as contas do grupo:

RUBRICAS 2021 2020

Contraprestações a Restituir  14.365,06  28.592,59 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - Intercâmbio 
a Pagar de Corresponsabilidade Cedida  355.872,82  -   

Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência  2.975,01  2.376,47 

TOTAL 373.212,89 30.969,06

NOTA 19. DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS 
COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA
Estão registrados os valores a pagar à rede prestadora de serviços da Controladora 
Camed Saúde pela utilização de serviços assistenciais de beneficiários dos convênios 
de reciprocidade. Ao final do exercício de 2021 essa conta apresentou o saldo de R$ 
370.431,14 (R$ 4.380.856,70 em 31/dez/20). A partir de 2021 os valores a pagar à rede 
prestadora de serviços da Controladora Camed Saúde pela utilização de serviços as-
sistenciais de beneficiários dos convênios de reciprocidade, para uma melhor adequa-
ção ao plano de contas, passaram a ser contabilizados na conta Provisão de Eventos a 
Liquidar de Operações de Assistência à Saúde conforme descrito na Nota 17 a.1.

NOTA 20. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – CIRCULANTE E NÃO 
CIRCULANTE

a) Estão registradas, no circulante, as contribuições de responsabilidade da Con-
troladora em favor do INSS e para o PIS e FGTS incidentes sobre folha de paga-
mento, valores alusivos à impostos e contribuições de responsabilidade das 
Controladas, bem como impostos e contribuições retidos na fonte de presta-
dores de serviços e empregados. Ao final do exercício o saldo dessa rubrica 
totalizou R$ 2.225.774,83 (R$ 2.089.115,65 em 31/dez/20), na Controladora e 
R$ 3.912.996,24 (R$ 3.544.538,79 em 31/dez/20) no Consolidado;

b) Segue quadro com as contas do grupo:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Contribuições Previdenciárias  374.288,08  384.315,33  541.258,86  537.497,04 
FGTS a recolher  112.632,12  111.768,31  167.089,48  163.557,31 
COFINS e PIS/PASEP  18.321,84  18.519,69  606.225,54  408.512,12 
Imposto de Renda Retido na 
Fonte-Funcionários  162.919,44  169.843,65  264.928,49  254.488,45 
Imposto de Renda Retido na 
Fonte-Terceiros  189.252,83  194.233,64  193.134,58  198.375,58 
Imposto sobre Serviços Retido 
na Fonte  352.238,61  297.525,36  353.558,70  298.289,09 
CSLL Retido na fonte  198.218,17  180.636,13  199.755,45  181.552,63 
COFINS Retido na fonte  651.968,17  585.429,95  656.580,05  588.179,46 
PIS Retido na fonte  154.829,41  136.527,85  155.828,63  137.123,57 
Contribuições Previdenciárias 
Retidas de Terceiros  11.106,16  10.315,74  18.915,21  16.811,27 
IRPJ e CSLL a pagar  -    -    713.958,35  699.859,75 
ISS a pagar  -    -    38.412,90  56.764,84 
Demais Tributos  -    -    3.350,00  3.527,68 
TOTAL 2.225.774,83 2.089.115,65 3.912.996,24 3.544.538,79 
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c) Na conta Tributos e Encargos Sociais a Recolher do passivo não circulante 
foram registrados os valores de Imposto Sobre Serviços do município de 
Fortaleza-CE da Controlada CAMED VIDA. Os valores estão sendo questionados 
judicialmente, arguindo o abatimento das despesas com eventos indenizáveis 
(atendimentos médicos, hospitalares, odontológicos e afins) da base de 
cálculo do ISS – Imposto Sobre Serviços. Essa ação é decorrente do período 
anterior a alienação da carteira. O saldo dessa rubrica em 2021 totalizou em 
R$ 4.726.607,92 (R$ 4.726.607,92 em 31/dez/20) no Consolidado.

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Outros Impostos e 
Contribuições a Recolher  -    -   4.726.607,92  4.726.607,92 

TOTAL  -    -   4.726.607,92 4.726.607,92 

NOTA 21. DÉBITOS DIVERSOS – CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
a) Estão registrados no grupo Débitos Diversos, no Circulante, obrigações que 

totalizaram ao final do exercício o valor de R$ 6.091.171,00 (R$ 9.030.788,75 
em 31/dez/20), na Controladora e R$ 30.601.828,30 (R$ 39.157.315,58 em 
31/dez/20) no Consolidado e no Não Circulante, obrigações que totalizaram 
em 2021 R$ 4.192.606,78 (R$ 6.831.019,28 em 31/dez/20), na Controladora e 
R$ 4.929.718,78 (R$ 7.358.946,51 em 31/dez/20) no Consolidado, dos quais 
destacamos os registros nas rubricas abaixo:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações com Pessoal (a.1) 1.847.881,57 1.743.590,86  2.601.702,37  2.515.441,30 

Fornecedores (a.2) 753.517,34 465.329,14  1.218.958,66  632.995,40 
Outros Débitos a pagar (a.3) 
(a.4.1) (a.4.2) 3.489.772,09 6.821.868,75  26.781.167,27  36.008.878,88 

TOTAL 6.091.171,00 9.030.788,75  30.601.828,30  39.157.315,58 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

  Fornecedores (a.2) 783.479,21 677.419,86  808.941,45  677.419,86 
  Outras Exigibilidades de 
Longo Prazo (a.3) (a.4.1) 
(a.4.3)

3.409.127,57 6.153.599,42  4.120.777,33  6.681.526,65 

TOTAL  
4.192.606,78 

 
6.831.019,28  4.929.718,78  7.358.946,51 

a.1) Obrigações com Pessoal relacionadas a provisão de férias e seguro 
de vida no total de R$ 1.847.881,57 (R$ 1.743.590,86 em 31/dez/20), 
na Controladora e R$ 2.601.702,37 (R$ 2.515.441,30 em 31/dez/20) no 
Consolidado; 

a.2) Valores a pagar a Fornecedores de Bens e Serviços no total de R$ 
753.517,34 (R$ 465.329,14 em 31/dez/20), na Controladora e R$ 
1.218.958,66 (R$ 632.995,40 em 31/dez/20) no Consolidado;

a.3)  Na conta Outros Débitos a Pagar da Controladora estão registrados 
como mais relevante Prêmios mensais de apólice coletiva de seguro 
de vida em grupo, da qual a Camed é estipulante, a serem repassados 



Camed:  quem tem vive melhor!

108

à seguradora responsável pela apólice em jan/2022, no total de R$ 
1.103.056,21 (R$ 691.132,83 em 31/dez/20). Foi provisionado em 
31/12/2021 o montante de R$ 5.679.983,47 equivalente a devolução 
de antecipação de contribuições patronais repassadas pelo BNB para 
manutenção das garantias financeiras junto ao Órgão Regulador (ANS), 
a qual será paga no ano de 2022 no valor de R$ 2.271.993,39 e 2023 
no valor de R$ 3.407.990,08, com registro no Passivo Circulante e Não 
Circulante respectivamente.

a.4)  Outros Débitos a Pagar no valor total de R$ 26.781.167,27 (R$ 
36.008.878,88 em 31/dez/20) no Consolidado. Destacam-se como mais 
relevantes os seguintes valores:

 a.4.1) Prêmios mensais de apólice coletiva de seguro de vida em 
grupo, da qual a Controladora é estipulante, a serem repassados 
à seguradora responsável pela apólice em jan/2022, no total 
de R$ 1.103.056,21 (R$ 691.132,83 em 31/dez/20). Também na 
Controladora foi provisionado o montante de R$ 5.679.983,47 
equivalente a devolução de antecipação de contribuições 
patronais repassadas pelo BNB para manutenção das garantias 
financeiras junto ao Órgão Regulador (ANS), a qual será paga no 
ano de 2022 no valor de R$ 2.271.993,39 e 2023 no valor de R$ 
3.407.990,08, com registro no Passivo Circulante e Não Circulante 
respectivamente;

 a.4.2) Repasse de comissão da Controlada CAMED CORRETORA ao BNB 
- Banco do Nordeste do Brasil S/A e ao INEC – Instituto Nordeste 
Cidadania pela intermediação da venda de seguros, os quais 
totalizaram no ano o montante de R$ 4.158.571,18 (R$ 8.041.090,58 
em 31/dez/20) e ainda neste grupo foi registrado o montante 
de R$ 3.929,77 (R$ 3.931,00 em 31/dez/20), alusivo a valores 
destinados ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
de Fortaleza. Nesse grupo foram registrados também os valores 
de prêmios a repassar da Controlada CAMED CORRETORA para as 
seguradoras no valor total de R$ 19.129.515,07 (R$ 21.162.802,17 
em 31/dez/20). 

 a.4.3) Na conta Outras Exigibilidade a Longo Prazo, além do valor 
descrito na letra a.4.1, foi registrado o repasse de comissão da 
Controlada CAMED CORRETORA BNB - Banco do Nordeste do 
Brasil S/A pela comercialização de seguros, no valor total de R$ 
695.076,45 (R$ 512.807,17 em 31/dez/20).

NOTA 22. PROVISÕES JUDICIAIS
a) As provisões judiciais foram constituídas com base na avaliação individual 

dos processos judiciais realizada pelos assessores jurídicos para os processos 
julgados como de perda provável por parte da Controladora e Controladas, 
em conformidade com a NBC TG 25 e NBC TG 1000, no montante de R$ 
6.329.460,04 em 31/dez/21 (R$ 6.011.438,78 em 31/dez/20), na Controladora 
e R$ 17.472.495,42 (R$ 17.449.615,44 em 31/dez/20) no Consolidado. Segue 
quadro com as contas do grupo:
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RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Provisão para Ações Tributárias (b.1)  220.748,57  220.748,57  220.748,57  220.748,57 

Provisão para Açõe Civeis  5.979.073,13  5.602.561,08  17.122.108,51  17.040.737,74 

Provisão -Dependentes Naturais (b.2)  1.413.975,75  1.375.706,79  1.413.975,75  1.375.706,79 

Provisão - Demais Processos Cíveis (b.3)  4.565.097,38  4.226.854,29  15.708.132,76  15.665.030,95 

Provisão para Ações Trabalhistas  93.638,34  77.129,13  93.638,34  77.129,13 

Provisão para Multas Adminitrativas da 
ANS (b.4)  36.000,00  111.000,00  36.000,00  111.000,00 

TOTAL
 

6.329.460,04  6.011.438,78  17.472.495,42  17.449.615,44 

b) As provisões mais relevantes são compostas pelas ações abaixo relacionadas: 

b.1) Processos envolvendo questões tributárias, na Controladora, referente 
a constituição de Provisão Prudencial para Contingência Judicial 
acerca de discussão processual de ISS – Imposto Sobre Serviços 
com a Prefeitura Municipal de Recife e Teresina no montante de R$ 
220.748,57 (R$ 220.748,57 em 31/dez/20). A Controladora Camed Saúde 
vem diligenciando no acompanhamento dessas execuções fiscais 
diretamente com a Assessoria Jurídica, no sentido de apresentar as 
medidas judiciais cabíveis, inclusive despachando com cada um dos 
respectivos julgadores, na perspectiva de obter êxito nos processos;

b.2) Ação cautelar movida por associados contra a Controladora CAMED 
SAÚDE para o não pagamento de contribuições de dependentes naturais. 
O montante dessa rubrica ao final do exercício totalizou R$ 1.413.975,75 
(R$ 1.375.706,79 em 31/dez/20). O referido valor vem sendo depositado 
judicialmente no seu valor integral, conforme letra “a.2” da nota 11;

b.3) Para os demais processos envolvendo questões civis e coberturas 
contratuais para os procedimentos médicos, hospitalares e afins, 
ações de cobrança por danos morais, materiais, pedido de reembolso, 
indenização de seguros dentre outros assuntos, a provisão vem sendo 
ajustada a partir da incorporação de novas ações judiciais e baixas dos 
processos. Ao final do exercício esses valores atingiram o montante de 
R$ 4.565.097,38 (R$ 4.226.854,29 em 31/dez/20), na Controladora e R$ 
15.708.132,76 (R$ 15.665.030,95 em 31/dez/20) no Consolidado;

b.4) Ainda neste exercício foram mantidas as provisões para processos 
administrativos junto à ANS decorrentes de demandas interposta pela 
Agência e por beneficiários da Controladora Camed Saúde. Mesmo 
não se tratando de processos judiciais, a Camed Saúde decidiu manter 
provisionado R$ 36.000,00 (R$ 111.000,00 em 31/dez/20) sobre os 
processos administrativos, considerando a qualificação da perda;

c) Os passivos contingentes da Controladora classificados como de perda 
possível e que não estão provisionados correspondem a 124 processos 
judiciais, e tem por objeto de discussão ações de cobrança por danos morais, 
materiais, pedido de reembolso, dentre outros assuntos e estão estimados 
em R$ 2.666.379,19 (R$ 1.349.446,07 até 31/dez/20). Nas Controladas, os 
passivos contingentes classificados como de perda possível correspondem a 
164 processos judiciais, e tem por objetivo de discussão ações de cobrança 
por danos morais, materiais, pedido de reembolso, indenização de seguros, 
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questões de coberturas contratuais para procedimentos médicos, hospitalares 
e afins, dentro outros assuntos e estão estimados em R$ 5.957.429,83 (R$ 
5.122.606,01 em 31/dez/20); 

d) Além destes processos elencados, consta a seguinte contingência que não 
vêm sendo provisionada por recomendação da Assessoria Jurídica da Con-
troladora CAMED SAÚDE, por entender que a entidade é imune e/ou isenta de 
referidos encargos, além dos mesmos estarem com suas exigibilidades sus-
pensas por decisões judiciais e a perspectiva de vitória na ação ser bastante 
favorável à entidade: 

 d.1)  Foi impetrado pela CAMED SAÚDE um mandado de segurança preven-
tivo, com pedido de liminar, contra a Delegacia da Receita Federal em 
Fortaleza, pleiteando isenção da contribuição para a COFINS, estabele-
cida na Medida Provisória nº 1.858-6 de 29/jun/99, tendo sido concedida 
a medida liminar, suspendendo qualquer ato de cobrança referente ao 
caso, em setembro de 1999. Em 2004, o TRF da 5ª Região julgou apelação 
em favor da CAMED SAÚDE, reconhecendo a imunidade da instituição 
em relação a COFINS. Processo nº 0018370-35.1999.4.05.8100 - 2ª Vara 
Federal – CE encontra-se pendente de julgamento. 

NOTA 23. PATRIMÔNIO SOCIAL
O patrimônio social da Controladora teve uma elevação, passando de R$ 162.699.773,05 
em 31/dez/20 para R$ 180.447.967,74 em 31/dez/21, em consequência da incorporação 
do resultado do exercício que foi superavitário em R$ 17.748.194,69 (R$ 12.119.713,93 
em 31/dez/20). 

No Patrimônio Social Consolidado, a elevação foi de R$ 163.494.717,01 em 31/dez/20 
para R$ 181.884.065,89 em 31/dez/21, em consequência da incorporação do resultado 
do exercício da Controladora e participação de não controladores nas Controladas em 
R$ 20.857.542,94 (R$ 13.833.553,58 em 31/dez/20) e da distribuição de dividendos da 
Controlada Camed Corretora para acionistas não controladores de R$ 2.468.194,07 (R$ 
2.012.847,50 em 31/dez/20).

NOTA 24. PATRIMÔNIO MÍNIMO AJUSTADO E MARGEM DE SOLVÊNCIA
A Operadora vem atendendo aos requisitos de garantias financeiras junto à ANS no 
que diz respeito à margem de solvência, do patrimônio líquido ajustado por efeitos 
econômicos, conforme regulamentação específica o qual vem sendo realizado de 
forma diferida.
 
NOTA 25. CONTRAPRESTAÇÃO EFETIVA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

a) Neste grupo estão registradas as contraprestações líquidas da Controladora 
na forma relacionada no quadro abaixo.

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Contribuições das 
patrocinadoras em 
favor da CAMED SAÚDE 

 97.520.978,60  91.147.743,39  97.124.994,85  90.792.063,88 

Contribuições dos 
associados e de seus 
dependentes para o 
Plano Natural Emp

 69.127.989,57  65.230.528,54  69.127.989,57  65.230.528,54 

Contribuições dos 
associados e de seus 
dependentes para o 
Plano Família Emp

 79.870.810,34  75.227.625,26  79.870.810,34  75.227.625,26 
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Contraprestações 
Emitidas - 
Corresponsabilidade 
Assumida

 87.671.773,56  -    -    -   

(-) Contraprestações de 
Corresponsabilidade 
Cedida

-7.075.440,25  -    -    -   

(-) Abatimento 
Concedido -65,75 -78,51 -65,75 -78,51 

Variação das Provisões 
Técnicas - PIC -2.459.730,04 -20.533.265,28 -2.459.730,04 -20.533.265,28 

TOTAL  324.656.316,03  211.072.553,40  243.663.998,97  210.716.873,89 

b) Nesse grupo, como conta retificadora, consta o registro de R$ 7.075.440,25, 
alusivo ao ressarcimento  de custo operacional pela corresponsabilidade de 
atendimento dos beneficiários da Controladora Camed Saúde por meio  de 
convênios de reciprocidade; 

c) Ainda em 2021 no mesmo grupo foi registrado o valor de R$ 87.671.773,56 
referente a ressarcimento de custo operacional pela pela corresponsabilidade 
assumida de atendimentos aos beneficiários de Operadoras que mantém 
convênios de reciprocidade e que fazem uso da rede credenciada da 
Controladora Camed Saúde; 

d) Ainda neste grupo foi registrada a variação da Provisão Técnica para 
Insuficiência de Contribuições-PIC, estabelecida pelo órgão regulador ANS 
(Agência de Nacional de Saúde Suplementar) na Controladora, no montante 
de R$ 2.459.730,04 constituída na forma da nota 17, alínea a.4;

NOTA 26. EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS
a) Neste grupo estão registrados os eventos indenizáveis líquidos que totalizaram 

ao final do exercício o valor de R$ 312.458.095,98 (R$ 188.363.727,36 em 31/
dez/20) na Controladora e R$ 312.458.095,98 (R$ 189.944.576,72 em 31/
dez/20) no Consolidado, os quais detalhamos a seguir:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Eventos Conhecidos ou 
Avisados  371.618.706,44  246.682.117,57  371.618.706,44  248.262.966,93 

   Rede Credenciada e 
SUS (a.1)  284.243.168,14  245.842.973,49  284.243.168,14  247.423.822,85 

   Rede Credenciada 
-Corresponsabilidade 
Assumida (a.1)

 86.759.341,86  -    86.759.341,86  -   

   Rede Própria -Rateio 
de Custos de Recursos 
Próprios (a.2)

 616.196,44  839.144,08  616.196,44  839.144,08 

Glosas e Recuperação 
por Co-Paticipação 
(a.3)

-63.404.803,11 -56.700.911,20 -63.404.803,11 -56.700.911,20 

Provisão para Eventos 
Ocorridos e Não 
Avisados-PEONA (a.4)

 4.244.192,65 -1.617.479,01  4.244.192,65 -1.617.479,01 

TOTAL  312.458.095,98  188.363.727,36  312.458.095,98  189.944.576,72 

a.1) Na conta Eventos Conhecidos ou Avisados foram registrados os valores 
despendidos com serviços médicos, hospitalares, odontológicos e afins 
dos planos assistenciais oferecidos pela Controladora CAMED SAÚDE, 
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por meio de rede credenciada para beneficiários da Operadora e de 
convênios de reciprocidade, e valores correspondentes ao ressarcimento 
ao SUS. Em 2021, essas despesas totalizaram R$ 371.002.510,00 (R$ 
245.842.973,49 em 31/dez/20); 

 a.2) Por possuir rede assistencial própria que opera no mesmo CNPJ, a 
Controladora apropriou ainda em eventos conhecidos ou avisados em 
2021, por meio de critério de rateio verificável, as despesas assistenciais 
e administrativas para manutenção da estrutura de serviços próprios. Ao 
final do exercício essa rubrica alcançou a cifra total de R$ 616.196,44 (R$ 
839.144,08 em 31/dez/20);

 a.3) Como conta retificadora da conta Eventos Conhecidos ou Avisados, 
destaca-se a coobrigação dos beneficiários dos planos Natural Emp e 
Família Emp ligados às patrocinadoras da Controladora CAMED SAÚDE 
(BNB, CAPEF e CAMED CORRETORA), quando da utilização dos serviços 
assistenciais e de recuperação de eventos em decorrência de glosas. No 
final do exercício essa rubrica alcançou a cifra de R$ 63.404.803,11 (R$ 
56.700.911,20 em 31/dez/20);

 a.4)  Ainda nesse grupo foi registrada a Provisão Para Eventos Ocorridos e Não 
Avisados – PEONA, objeto na nota 17 “a.3”. O saldo dessa conta ao final 
do exercício foi de R$ 4.244.192,65 (R$ (-) 1.617.479,01 em 31/dez/20); 

 a.5)  A movimentação ocorrida nessa conta decorre de um conjunto de fatores, 
relacionados à reajuste de tabela de preços de prestadores de serviços, 
avanço tecnológico na medicina, elevação dos custos hospitalares, 
medicamentos e materiais utilizados em internações hospitalares, além 
do processo de envelhecimento da carteira de autogestão, implicando 
em demanda por serviços mais complexos e caros. 

NOTA 27. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
a) Na rubrica Outras Receitas Operacionais da Controladora estão registradas as 

Receitas com Operações de Assistência à Saúde no valor de R$ 18.924.129,11 
(R$ 17.948.592,07 em 31/dez/20), destacando-se em 2021 os seguintes valores:

a.1) Taxa de proteção financeira, criada para formação de um fundo que 
custeia os valores que excedem ao limite de coparticipação financeira 
estabelecido para os planos Natural e Família, bem como as despesas de 
eventos franqueados de beneficiários falecidos, alusiva ao ano do óbito. 
No final do exercício encontram-se registrados os seguintes valores:

  - Para o Plano Natural Emp, o valor de R$ 9.614.739,42 (R$ 
9.060.065,11 em 31/dez/20)

  - Para o Plano Família Emp, o valor de R$ 9.307.257,10 (R$ 
8.871.202,18 em 31/dez/20);

a.1.1) O desempenho do fundo, desde a sua criação, em janeiro de 
2001 até dezembro de 2021, obteve o seguinte resultado já 
considerando a contribuição das patrocinadoras:

DESCRIÇÃO 2021

Receitas 274.653.649,10

Despesas 264.625.740,47

Saldo em 31/dez/20 10.027.908,63
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a.2) Nas demais receitas constam valores decorrentes de confecção de 
carteiras e receita de paridade de coparticipação de ex-funcionários e 
licenciados totalizando R$ 2.132,59 em 31/dez/21 (R$ 17.478,70 em 31/
dez/20).

NOTA 28. RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADAS COM PLANOS 
DE SAÚDE DA OPERADORA

a) Este grupo alcançou ao final de 2021 o saldo de R$ 30.393.607,79 (R$ 
7.802.274,46 em 31/dez/20), na Controladora e R$ 96.050.003,73 (R$ 
103.987.187,84 em 31/dez/20) no Consolidado, tendo sido registradas as 
rubricas a seguir:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas com 
Operações de 
Assistência Médico-
Hospitalar (a.1)

 1.357.675,53  851.161,78  1.348.530,59  846.879,58 

Receitas com 
Administração de 
Intercâmbio Eventual-
Assistência Médico 
Hospitalar (a.2)

 3,07  5.967.576,42  3,07  5.967.576,42 

Outras Receitas 
Operacionais (a.3) (a.4)  29.035.929,19  983.536,26  94.701.470,07  97.172.731,84 

TOTAL  30.393.607,79  7.802.274,46  96.050.003,73  103.987.187,84 

a.1) Receitas com Operações de Assistência Médico Hospitalar com registro 
de ressarcimento de despesas com exames anuais das patrocinadoras 
para Controladora. No final do exercício de 2021 essa conta alcançou a 
cifra de R$ 1.357.675,53 (R$ 851.161,78 em 31/dez/20) na Controladora e 
R$ 1.348.530,59 (R$ 846.879,58 em 31/dez/20) no Consolidado;

a.2) Receitas com ressarcimento de custo administrativo com convênios de 
Reciprocidade ou intercâmbios para atendimento aos beneficiários de 
outras operadoras pela Controladora Camed Saúde, em localidades com 
carência na rede prestadora de serviços. No final do exercício de 2021 essa 
conta alcançou a cifra de R$ 3,07 (R$ 5.967.576,42 em 31/dez/20). A partir 
de 2021 essas receitas, para uma melhor adequação ao plano de contas,  
passaram a  ser contabilizadas na conta Contraprestações Emitidas como 
Corresponsabilidade Assumida, na forma da  Nota 25, alínea c;

a.3) Outras Receitas Operacionais foram registradas como mais relevantes, 
na Controladora, reversão de provisão de multas administrativas 
ANS no valor R$ 75.000,00, valores decorrentes de ressarcimento da 
Campanha de Vacinação para associados no total de R$ 236.840,00 
e R$ 19.297,42 de recuperação de despesas judicias oriundas de 
atendimentos aos beneficiários dos convênios de reciprocidade 
(Intercâmbios) mantidos com a Camed Saúde. Além desse valor, foram 
registrados repasses referentes aos Fundos de Demanda Diferenciada e 
Programa de Prevenção no valor de R$ 14.386.805,67 e ressarcimento 
de emissão de carteira de convênios de reciprocidade no valor de R$ 
218.199,90. Também em 2021 foram registrados nessa rubrica o ganho 
de ação judicial contra o INSS Patronal, objeto da Nota 9, no valor de 
R$ 5.341.440,51, bem como a efetivação de acordo judicial, alusivo ao 
ressarcimento de despesas decorrentes do desenvolvimento de sistema 
informatizado não concluído pela empresa TOTVS Sistemas, no valor de 
R$ 8.317.230,33. Referida rubrica encerrou o exercício com um saldo de 
R$ 29.035.929,19 (R$ 983.536,26 em 31/dez/20); 
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 a.4) No Consolidado, além dos valores mencionados na letra a.3 da 
Controladora, foram registrados nessa rubrica como mais relevantes, 
as receitas operacionais de Comissão já deduzidas dos impostos da 
Controlada CAMED CORRETORA no valor de R$ 75.973.177,18 (R$ 
64.560.732,74 em 31/dez/20), foi registrado também recuperação de 
despesas com pontos do programa talento premiado destinado ao 
incentivo às vendas no montante R$ 500.301,51 (R$ 306.279,42 em 31/
dez/20) e reversão de provisão para perdas sobre crédito feita em 2020 
no valor de R$ 919.109,57. Também nessa rubrica foram registrados 
reversão de provisão judicial das Controladas com base na avaliação 
individual dos processos realizada pelos assessores jurídicos no 
montante de R$ 2.449.525,69 (R$ 9.269.094,96 em 31/dez/20). Referida 
rubrica encerrou o exercício com um saldo de R$ 94.701.470,07 (R$ 
97.172.731,84 em 31/dez/20) no Consolidado.

NOTA 29. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DA OPERADORA

a) Em relação a este grupo ao final de 2021 alcançou o saldo de 2.396.847,81 
(R$ (-) R$ 8.628.090,61 em 31/dez/20), na Controladora e R$ 2.397.566,62 (R$ 
(-) 6.654.145,03 em 31/dez/20) no Consolidado, tendo sido registradas as 
rubricas conforme quadro a seguir:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Outras Despesas de 
Operações de Planos 
de Assistência à Saúde 
(a.1)

 1.996.327,76 -8.875.743,36  1.996.327,76 -8.875.743,36 

Programas de 
Promoção da Saúde e 
Prevenção de Riscos e 
Doenças (a.2)

 64.100,20  45.342,42  64.100,20  45.342,42 

Provisão para Perdas 
Sobre Créditos (a.3)  336.419,85  202.310,33  337.138,66  2.176.255,91 

TOTAL  2.396.847,81 -8.628.090,61  2.397.566,62 -6.654.145,03 

a.1) Em Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde 
foram registradas como mais relevantes as despesas com contingências 
judiciais relacionados aos planos ofertados pela Controladora, reversão 
das contingências judiciais e despesas com taxas de administração de 
intercâmbio no valor de 1.996.327,76 em 2021 (R$ (-) R$ 8.875.743,36 em 
31/dez/20), conforme quadro abaixo: 

RUBRICA
Controladora

2021 2020
   Despesas com Encargos Sociais  -    127.502,41 

   Despesas Judiciais de Eventos Médico-Hospitalar  376.270,23 -10.465.943,75 

       Despesa com Provisão para Contingências  1.526.081,90  7.188.182,27 

       Reversão de Provisão para Contingências -1.149.811,67 -17.654.126,02 

   Despesas com Taxa de administração 
Intercâmbio  1.494.732,18  1.194.506,32 

   Outras Despesas  125.325,35  268.191,66 

TOTAL  1.996.327,76 -8.875.743,36 
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a.2) Na rubrica Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos 
estão registradas as despesas com Programa e Prevenção Odontológica 
– PPO aprovado pela Dipro, que em 2021 totalizou em R$ 64.100,20 (R$ 
45.342,42 em 31/dez/20);

a.3) Na rubrica Provisão para Perdas sobre Créditos estão registradas as 
despesas com provisões objeto da Nota 13 que em 2021 totalizou em 
R$ 336.419,85 (R$ 202.310,33 em 31/dez/20) na Controladora e R$ 
337.138,66 (R$ 2.176.255,91 em 31/dez/20) no Consolidado.

NOTA 30. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO 
RELACIONADAS COM PLANO DE SAÚDE DA OPERADORA

a) Foram registradas nesse grupo por parte da Controladora, como mais 
relevantes as despesas com apropriação de devolução de contribuições 
patronais ao mantenedor (BNB), no montante de R$ 37.682.214,93, que foram 
aportadas em 2010 para atendimento aos requisitos de garantias financeiras 
junto à ANS à época. A devolução decorre da Operadora atender aos requisitos 
de garantias financeiras junto ao Órgão Regulador (ANS), bem como os ganhos 
de ações judiciais mencionadas na nota 28 alínea a3, além de resultado 
positivo com equivalência patrimonial da investida Camed Corretora objeto 
da Nota 14 alínea b2;

b) O saldo desse grupo em 2021 foi de R$ 39.149.350,65 (R$ 52.105.100,08 em 31/
dez/20).

NOTA 31. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
a) As despesas administrativas atingiram a cifra de R$ 30.180.745,62 em 2021 

(R$ 33.599.699,71 em 31/dez/20) na Controladora e R$ 70.804.264,78 (R$ 
86.404.616,49 em 31/dez/20) no Consolidado. As despesas foram registradas 
nas rubricas a seguir:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesas com Pessoal 
Próprio (a.1)  20.467.006,59  20.696.832,37  31.450.290,39  31.232.267,29 

Despesas com Serviços 
de Terceiros (a.2)  5.456.327,38  3.869.462,99  7.014.818,89  5.363.037,77 

Despesas com 
Localização e 
Funcionamento (a.3)

 3.162.684,96  3.173.115,60  3.541.830,02  3.555.143,07 

Despesas com Tributos 
(a.4)  182.606,11  160.002,14  206.163,00  174.008,86 

Despesas com Multas 
Administrativas  -    75.000,00  -    75.000,00 

Despesas 
Administrativas 
Diversas (a.5)

 912.120,58  5.625.286,61  28.591.162,48  46.005.159,50 

TOTAL  30.180.745,62  33.599.699,71  70.804.264,78  86.404.616,49 

a.1)  Nas Despesas com Pessoal Próprio, incluindo despesas com 
empregados, despesas com plano de saúde, com formação profissional, 
com transporte de empregados e encargos sociais, foi registrado em 
2021 o montante de R$ 20.467.006,59 (R$ 20.696.832,37 em 31/dez/20) 
na Controladora e R$ 31.450.290,39 (R$ 31.232.267,29 em 31/dez/20) no 
Consolidado;
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a.2)  Em Despesas com Serviços de Terceiros são registradas as despesas 
com sublocação de mão-de-obra, bem como prestação de serviços 
de auditoria contábil, serviços de advocacia, de consultoria atuarial, 
manutenção dos sistemas informatizados e gastos com sistemas de 
conectividade com a rede prestadora de serviços, dentre outros. Essas 
despesas em 2021 totalizaram R$ 5.456.327,38 (R$ 3.869.462,99 em 
31/dez/20) na Controladora e R$ 7.014.818,89 (R$ 5.363.037,77 em 31/
dez/20) no Consolidado;

a.3)  Em Despesas com Localização e Funcionamento foram lançados valores 
no montante de R$ 3.162.684,96 em 2021 (R$ 3.173.115,60 em 31/dez/20) 
na Controladora e R$ 3.541.830,02 (R$ 3.555.143,07 em 31/dez/20) no 
Consolidado. Estão registradas, dentre outras, as seguintes despesas:

a.3.1) Despesas com aluguéis e condomínios de imóveis para 
funcionamento da Controladora e Controladas, além de contas 
de água, luz, esgoto, limpeza e manutenção. Em 2021, essas 
despesas totalizaram R$ 1.053.833,42 (R$ 977.405,44 em 31/
dez/20);

a.3.2) Despesas com depreciações e amortizações no valor total de R$ 
785.655,24 em 2021 (R$ 760.144,07 em 31/dez/20) na Controladora 
e R$ 893.428,69 (R$ 865.863,78 em 31/dez/20) no Consolidado;

a.3.3) Despesas com comunicação, alusivas a gastos com malotes e 
correspondências, sistema de telefonia fixa, móvel e 0800, internet 
e linha de dados. O montante dessas despesas em 2021 foi de R$ 
579.241,04 (R$ 675.532,85 em 31/dez/20) na Controladora e R$ 
690.582,58 (R$ 791.089,98 em 31/dez/20) no Consolidado;

a.4)  Nas Despesas com Tributos estão registrados os impostos e contribuições 
nas esferas federal e municipal, tendo sido registrado ao final do 
exercício de 2021 o montante de R$ 182.606,11 (R$ 160.002,14 em 31/
dez/20) a Controladora e R$ 206.163,00 (R$ 174.008,86 em 31/dez/20) no 
Consolidado; 

a.5)  Na conta Despesas Administrativas Diversas, da Controladora, estão 
registradas como mais significativos os valores de despesas decorrentes 
de custos processuais e despesas judiciais no total de R$ 746.149,86. 
No mesmo grupo da Controlada CAMED CORRETORA, destaca-se as 
despesas com vendas de apólices de seguros repassadas ao BNB - Banco 
do Nordeste do Brasil S/A, Instituto Nordeste Cidadania e aos Fundos de 
Demanda Diferenciada e Programa de Prevenção. Essa rubrica encerrou 
o exercício com o montante de R$ 37.600.876,82 (R$ 35.871.050,41 
em 31/dez/20). Na Controlada CAMED VIDA foi registrado como mais 
relevante as despesas com processos judiciais relacionados aos planos 
anteriormente ofertados antes da alienação da carteira o valor de R$ 
1.115.763,53 (R$ 13.126.209,93 em 31/dez/20). Ao final do exercício foi 
registrado nessa conta o montante de R$ 912.120,58 (R$ 5.625.286,61 em 
31/dez/20) na Controladora e R$ 28.591.162,48 (R$ 46.005.159,50 em 31/
dez/20) no Consolidado.

NOTA 32. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 
Segue quadro demonstrando o resultado financeiro:
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RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas Financeiras (a)  12.440.593,12  8.355.159,10  15.487.716,33  9.697.994,88 
   Receitas de Aplicações 
Financeiras  10.149.496,63  6.179.078,58  12.507.944,92  7.426.544,73 

   Receitas Financeiras com 
Operações de Assistência à 
Saúde

 141.742,69  116.916,84  141.742,69  116.916,84 

   Outras Receitas Financeiras  2.149.353,80  2.059.163,68  2.838.028,72  2.154.533,31 

Despesas Financeiras (b)  203.157,94  858.160,98  210.607,93  951.294,09 
   Despesas Financeiras com 
Operações de Assistência à 
Saúde

 173.602,68  834.787,99  180.799,90  927.921,10 

   Outras Despesas Financeiras  29.555,26  23.372,99  29.808,03  23.372,99 

RESULTADO FINANCEIRO 
LÍQUIDO  12.237.435,18  7.496.998,12  15.277.108,40  8.746.700,79 

a) Na conta Receitas Financeiras, no montante de R$ 12.440.593,12 (R$ 
8.355.159,10 em 31/dez/20) na Controladora e R$ 15.487.716,33 (R$ 
9.697.994,88 em 31/dez/20) no Consolidado, estão os rendimentos de 
Aplicações Financeiras decorrentes dos recursos aplicados em conformidade 
com a nota 5 e valores recebidos a título de acréscimos financeiros 
pelo pagamento de mensalidades em atraso por parte dos usuários da 
Controladora. O aumento no resultado dessa rubrica decorreu da elevação 
na taxa que remunera as aplicações financeiras da Camed Saúde (CDI), dada a 
política de juros adotada pelo Governo Federal.

b) Na rubrica Despesas Financeiras no total de R$ 203.157,94 (R$ 858.160,98 em 
31/dez/20) na Controladora e R$ 210.607,93 (R$ 951.294,09 em 31/dez/20) no 
Consolidado, estão registrados os valores de encargos financeiros, incidentes 
sobre os valores de Ressarcimento ao SUS, discutidos judicialmente pela 
Controladora e descontos concedidos.

NOTA 33. RESULTADO PATRIMONIAL 
O resultado líquido entre as contas de Receitas e Despesas Patrimoniais em 31/
dez/21 foi positivo em R$ 15.721.746,64 (R$ 33.239.732,42 positivo em 31/dez/20) na 
Controladora e R$ 319.131,45 (R$ 334.196,20 em 31/dez/20) no Consolidado, conforme 
quadro abaixo:

RUBRICA
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas Patrimoniais  16.681.268,67  36.294.889,97  322.193,43  335.434,56 
   Receitas com Imóveis de 
Renda  316.735,47  298.857,66  316.735,47  298.857,66 

   Ajustes Positivos 
de Investimentos em 
Controladas e Coligadas- 
Equivalência Patrimonial

 16.360.215,24  23.548.599,16  -    -   

   Lucro na Alienação de Bens 
do Ativo Não Circulante  4.317,96  1.107,43  5.457,96  1.997,05 

   Outros Investimentos  -    12.446.325,72  -    34.579,85 

Despesas Patrimoniais  959.522,03  3.055.157,55  3.061,98  1.238,36 
   Ajustes Negativos 
de Investimentos em 
Controladas e Coligadas- 
Equivalência Patrimonial

 958.795,09  3.054.282,86  -    -   

   Prejuízo na Alienação de 
Bens do Ativo Não Circulante  726,94  874,69  3.061,98  1.238,36 

RESULTADO PATRIMONIAL  15.721.746,64  33.239.732,42  319.131,45  334.196,20 
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Nessas contas foram registradas como mais relevantes as variações da equivalência 
patrimonial da participação da Controladora Camed Saúde, com 83,49% do capital da 
Controlada Camed Administradora e Corretora de Seguros Ltda – Camed Corretora, 
apresentando um resultado positivo de R$ 15.723.772,62, e da participação da 
Controladora Camed Saúde, com 99,99% do capital da Controlada Camed Consultoria 
em Saúde Ltda – Camed Vida, com um resultado positivo de R$ 636.442,62. 

NOTA 34. RESULTADO LÍQUIDO 
Em relação ao resultado apresentado em 2021, a Controladora vem trabalhando 
fortemente ações de controle da sinistralidade com o objetivo de manter o 
equilíbrio econômico-financeiro. Essas ações envolvem questões relacionadas à 
negociação com a rede prestadora de serviços e estudos atuariais para adequação 
das contribuições dos associados e das patrocinadoras, buscando o equilíbrio com 
os Custos Assistenciais, bem como ações voltadas para racionalização de despesas 
administrativas e de incorporação de novas receitas.  O resultado líquido de 2021 foi 
positivo em R$ 17.748.194,69 (R$ 12.119.713,93 em 31/dez/20) na Controladora e R$ 
20.857.542,94 (R$ 13.833.553,58 em 31/dez/20) no Consolidado. 

NOTA 35. COBERTURA DE SEGUROS
A Controladora Camed Saúde mantém cobertura de seguros do seu acervo 
patrimonial, visando cobrir eventuais perdas.

APÓLICES DE SEGURO

VALOR (R$) Apólice VIGÊNCIA SEGURADORA

20.256.501,84 Sede Matriz 11/04/2022 ZURICH

NOTA 36. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os valores dos instrumentos financeiros são classificados como custo amortizado. A 
Controladora Camed Saúde e Controladas não possuem instrumentos financeiros de-
rivativos.

NOTA 37. PARTES RELACIONADAS
Em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 05 e NBC TG 1000, 
as transações realizadas entre a Controladora e as controladas CAMED VIDA e CAMED 
CORRETORA são de natureza operacionais e financeiras, cujos saldos das operações 
estão descritos na nota 8, letra “b.4.1.2”, “b.4.1.3”, nota 14, letras “a”, “b” e “c” e na nota 
31 e foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem nas transações com 
partes independentes.

NOTA 38. EVENTOS SUBSEQUENTES
Segundo análise realizada pela administração, não foram detectadas evidências de 
eventos subsequentes relevantes até a data da autorização para a emissão dessas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
 

Ocione Marques Mendonça
Diretor - Presidente

Mário Hermógenes Pinto 
Diretor Administrativo e Financeiro

Emanuella Faheina Chaves Ferreira
Diretora de Promoção e Assistência à Saúde

Ana Patricia Vieira Lins
Contadora - CRC-CE 022415/O-6
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 
 
Aos Diretores, Conselheiros e Associados da: 
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - Camed 
Saúde 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Caixa de 
Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - Camed Saúde 
(“Operadora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
e as respectivas demonstrações do resultado, 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 práticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - Camed Saúde e suas controladas, 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Operadora e suas controladas, 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.  
 
Ênfases 
 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 9 sobre a divulgação de que a 
controlada Camed Vida solicitou restituição por meio de PER/DCOMP de Créditos 
Tributários reconhecidos no Ativo Não Circulante referente a imposto de renda retido 
na fonte incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras dos anos de 2015 a 
2017 no montante de R$ 4.291.412,28, e referente aos anos de 2019 e 2020 no valor 
de R$ 381.929,35. Os referidos créditos tributários não são utilizados para 
compensação de débitos tributários diante da ausência de constituição de tributos a 
pagar devido a descontinuidade operacional. Durante o exercício de 2021, a Receita 
Federal do Brasil restituiu o montante de R$ 2.318.421,79, dessa forma, até a 
emissão desse relatório, o valor de R$ 2.354.919,84 não havia sido homologado pela 
Receita Federal do Brasil. 
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Chamamos a atenção para o fato da Operadora manter reconhecida provisão judicial 
no valor de R$ 687.599,57, relacionada a processo de contribuições de 
dependentes, com qualificação de perda remota pelos assessores jurídicos. Referida 
decisão foi realizada com base em recomendação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS por meio do Ofício nº 1521/2018/COAOP/GEAOP/GGAME 
/DIRAD-DIOPE/DIOPE, de que, diante da existência de depósito judicial, 
independente da probabilidade de perda, deve ser reconhecida provisão de igual 
valor ao depósito judicial. 
 
Nossa opinião não contém modificação relacionada a esses assuntos. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas 
  
A Administração da Operadora e suas controladas é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade da Operadora e suas 
controladas continuarem operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Operadora e suas controladas ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Operadora e suas controladas são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão 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 individuais e 
consolidadas.  
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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 individuais e consolidadas, 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 Operadora e suas controladas.  

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

estimativas contábeis e respectivas divulgações realizadas pela Administração 
da Operadora e suas controladas.  

 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração da Operadora e suas 

controladas, 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 Operadora e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas 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 Operadora e suas controladas a não 
mais se manter em continuidade operacional.  

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

contábeis individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.  

 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 

financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria.  
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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.

Fortaleza (CE), 18 de março de 2022

DOMINUS AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S
CRC - CE 00552/O-6
CVM - 10.758
CNAI PJ - 000107

Karla Jeanny Falcão Carioca
Contadora - CRC - CE 015544/O-3
CNAI - 3820 (QTG / BACEN / CVM)
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