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Demonstração do resultado 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais - R$)

Demonstração dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais - R$)

Demonstração do resultado abrangente 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais - R$)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais - R$)

Nota 2021
Ativo 
Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa 4 891
Total do Ativo 891
Passivo
Circulante
Tributos a recolher 5 16
Fornecedores 11 400

416
Não circulante
Valores a pagar a partes relacionadas 6 1

1
Patrimônio líquido
   Capital social 7 5.600
   Capital à Integralizar 7 (2.652)
   Prejuízos acumulados (2.474)

474
Total do passivo  e patrimônio líquido 891

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2021
Despesas gerais e administrativas 8 (2.485)
Prejuízo antes do resultado financeiro (2.485)
Resultado financeiro 9 11
Prejuízo do período (2.474)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Capital social 
a integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Integralização de capital 5.600 (2.652) - 2.948
Prejuízo do exercício - - (2.474) (2.474)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.600 (2.652) (2.474) 474

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021
Prejuízo do período (2.474)
Outros resultados abrangentes -
Resultado abrangente do período (2.474)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021
Prejuízo do período (2.474)
Variações de ativos e passivos:
Impostos e contribuições a recolher 16
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 16
Aumento de valores a pagar a parte relacionada 1
Aumento de valores a pagar a fornecedores 400
Aumento de capital social 2.948
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 3.349
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 891
Caixa e equivalentes de caixa no início do período -
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 891
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 891
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional
A Mental Health Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, se-
diada na Avenida Bartolomeu Mitre, 336 - Parte, Leblon, Rio de Janeiro, no Estado do 
Rio de Janeiro, e foi constituída em 19 de março de 2021. A Companhia tem por objeto 
social a participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras. Atualmente, 
a Companhia não tem atividades geradoras de caixa ou recursos suficientes para 
implementação do seu objeto de investimentos. Entretanto, a Administração entende 
que os acionistas continuarão a prover os recursos necessários ao cumprimento 
do seu plano de atividades através de aportes de capital, mediante a obtenção de 
empréstimos de partes relacionadas e captação no mercado financeiro através 
da emissão de dívida privada. A Companhia encontra-se em fase pré-operacional 
e diante disso, apresentou prejuízo no último exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021. Esses números estão de acordo com o estimado pela Administração da 
Companhia e eventual necessidade de caixa sempre suportada pelo atual acionista. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras
2.1. Base de preparação e apresentação - a) Declaração de conformidade 
- As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua 
gestão. As demonstrações financeiras da Companhia foram autorizadas pela 
Administração em 5 de maio de 2022. b) Base de mensuração - As demons-
trações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção 
dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor justo. c) Moeda 
funcional e de apresentação - Os itens incluídos nas demonstrações financei-
ras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual 
a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. d) Uso de 
estimativas e julgamentos - A elaboração das demonstrações contábeis requer 
o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. 
As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis 
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demons-
trações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
inclui avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo valor justo. 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 Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente ao longo do 
ano. 2.2. Normas e interpretações emitidas e ainda não vigentes - Não existem 
normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião 
da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio líquido 
divulgado pela Companhia.
3. Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente pela Companhia em todos os exercícios apresentados nessas de-
monstrações financeiras. 3.1. Segregação entre circulante e não circulante - A 
Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua 
classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante 
quando: (i) se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e aos acionistas da Mental Health Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Mental Health Participações S.A.(“Companhia”) que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 19 de março a 31 de dezembro de 2021, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o período de 19 de março a 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 

operacional normal; (ii) for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera 
realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou (iv) caixa ou equi-
valentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua troca ou seja utilizado 
para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. 
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é clas-
sificado no circulante quando: (i) se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal; (ii) 
for mantido principalmente para negociação; (iii) se espera realizá-lo dentro de 12 
meses após o período de divulgação; ou (iv) não há direito incondicional para diferir 
a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. 
A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. 3.2. Custo e 
despesas - O CPC 26 (R1).99 exige que as despesas sejam analisadas de acordo 
com sua natureza ou de acordo com sua função na entidade, ou seja, da melhor 
forma a prestar informações confiáveis e mais pertinentes. A Companhia apresentou 
a análise de despesas por função, que é a forma tradicional no ambiente contábil 
brasileiro. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa in-
cluem dinheiro em caixa. 3.4. Ativos e passivos financeiros - i) Ativos financeiros 
não derivativos - A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na 
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e 
equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, 
e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e 
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de 
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes 
de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante 
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. 
Por conseguinte, um investimento,normalmente, se qualifica como equivalente de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a 
contar da data da contratação. ii) Passivos financeiros não derivativos - Os passivos 
financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) 
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os 
passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efeti-
vos. 3.5. Provisões - São reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser 
estimado com segurança. 3.6. Impostos - O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido são calculados conforme normas 
estabelecidas para apuração do Lucro Presumido. Imposto de renda - O imposto 
de renda é computado com presunção de 32% sobre a receita de prestação de 
serviços e 100% sobre as receitas financeiras, pela alíquota de 15% e do adicional 
de 10% quando a base de cálculo exceder R$60.000,00 no trimestre. Contribuição 
social sobre o lucro líquido - A contribuição social é computada com presunção de 
32% sobre a receita de prestação de serviços e 100% sobre as receitas financeiras, 
pela alíquota de 9%, reconhecidas pelo regime de caixa. 3.7. Demonstrações dos 
fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão 
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
4. Caixa e equivalentes de caixa
Em 31 de dezembro de 2021o saldo é composto da seguinte forma:

2021
Caixa 2
Aplicações financeiras 889
Total 891
As aplicações financeiras são constituídas por certificados de depósitos bancá-
rios (“CDB’s”) emitidos por instituições financeiras de primeira linha que podem, 
a qualquer momento, ser resgatados antecipadamente a critério da Companhia, 
sem perda de principal e juros auferidos até a data do resgate e estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. A remuneração média anual das aplica-
ções da Companhia referente aos CDB’s é de 100% da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário – CDI.

5. Impostos e contribuições a recolher
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresenta os seguintes saldos classifi-
cados como impostos e contribuições a recolher:

2021
PIS/COFINS e CSLL a recolher 12
IRRF a recolher 4
Total 16
6. Valores a pagar a partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2021 o montante apresentado na rubrica de transação com 
partes relacionadas é representado basicamente por pagamentos efetuados pela 
Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., referentes a despesas da Companhia. Sobre 
essas operações não incidem atualizações monetárias e/ou encargos financeiros e 
não possuem prazo de vencimento.
7. Patrimônio líquido
Em 19 de agosto de 2021 foi aprovado o aumento de capital da Mental Health em 
R$2.000 através da emissão de 2.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, a ser integralizado até 19 de agosto de 2022. Em 21 de dezembro 
de 2021 foi aprovado o aumento de capital da Mental Health em R$3.600 através da 
emissão de 4.337.349 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a ser 
integralizado até 21 de março de 2022. O capital social em 31 de dezembro de 2021, 
no valor de R$5.600, está representado por 6.337.449 ações ordinárias nominativas, 
no valor nominal de R$0,83 cada. Até 31 dezembro de 2021 foi totalmente subscrito 
e integralizado o montante de R$2.948.
8. Despesas gerais e administrativas
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo é composto da seguinte forma:

2021
Serviço de contabilidade 11
Serviços advocatícios 597
Serviços de consultoria 1.848
Outras despesas administrativas 29
Total 2.485
9. Resultado financeiro
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021 o saldo é composto da seguinte 
forma:

2021
Rendas de aplicações financeiras - CDB 11
Total 11
10. Contingências
A Companhia não figura em nenhum processo judicial ou administrativo, como ré 
ou como autora em 31 de dezembro de 2021.
11. Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo é composto da seguinte forma:

2021
Fornecedores (a) 400
Total 400
(a) Curto Prazo – saldo correspondente a prestação de serviços de due 
diligence entre outros.
12. Eventos subsequentes
Em 14 de janeiro de 2022 foi aprovado, através de Assembleia Geral Extraordinária, 
a 1º emissão de debênture simples, não conversíveis em ações, com garantia fidejus-
sória, em série única, no valor total de até R$69.320 e com quantidade de 69.320.000 
nos termos da instrução CVM 476/2009. O prazo de vencimento final das debêntures 
ocorrerá no prazo de 421 dias contados da data de 13 de janeiro (“data da emissão”). 
Em 31 de janeiro de 2022, a Companhia concluiu a aquisição de 70% da Clínica da 
Gávea S.A. (“Investida”) pelo valor de R$63.941 pagos à vista correspondente a 
3.771.725 ações ordinárias. Em 4 de março de 2022 foi aprovado o aumento de capital 
da Mental Health em R$6.194 através da emissão de 11.061.275 novas ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, a ser integralizado até 2 de junho de 2022.
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realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos 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.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela 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.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2022.
 ERNST & YOUNG Fernando Alberto S. Magalhães
 Auditores Independentes S.S. Fernando Alberto S. Magalhães
 CRC-2SP015199/O-6 Contador CRC-1SP133169/O-0

Quarta-feira, 18/05/2022.
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