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Aumento de idosos em plAnos 
de sAúde é motivAdo pelA 
migrAção de idAde

Entre agosto de 2020 e o mesmo mês de 2021 houve aumento de 168 mil idosos (60 
anos ou mais de idade) beneficiários de planos de saúde de assistência médico-hos-
pitalar. Isso foi resultado de um saldo negativo entre admissões e cancelamentos de 
260.152 (789.006 admissões e 1.049.158 cancelamentos) e uma migração de 428 mil 
beneficiários que tinham 59 anos e passaram a ter 60 anos de idade.

Duas são as causas básicas dos cancelamentos nessa faixa etária: óbitos e perda do 
plano.

AnáLISE:
Em agosto de 2020, havia 6.716.945 beneficiários médico-hospitalares com 60 anos 

ou mais. Já em agosto de 2021, o número de vínculos nessa faixa etária passou para 
6.884.613 (crescimento de 167.668 beneficiários ou +3%) – esse número foi resultado 
de 789 mil adesões, 1 milhão de cancelamentos e 428 mil migrações entre ago/20 e 
ago/21. Nesse período, a média mensal foi de 66 mil adesões, 87 mil cancelamentos e 
36 mil migrações por mês (tabela 1).

Tabela 1 – Quantidade de adesões, cancelamentos, migração (de beneficiários 
médico-hospitalares que tinham 59 anos e passaram a ter 60 anos) entre ago/20 
e ago/21. 

Quantidade de 
adesões

Quantidade de 
CanCelamentos saldo migração

total de 
BenefiCiários Com 60 

anos ou mais

ago/20 - - - - 6.716.945

set/20 71.614 91.278 -19.664 36.796 6.734.077

out/20 71.532 70.471 1.061 37.399 6.772.537

nov/20 57.105 80.030 -22.925 34.683 6.784.295

dez/20 57.606 83.888 -26.282 34.526 6.792.539

jan/21 48.380 71.989 -23.609 35.361 6.804.291

fev/21 69.585 88.332 -18.747 32.652 6.818.196

mar/21 56.606 80.925 -24.319 37.434 6.831.311

abr/21 143.948 170.100 -26.152 36.179 6.841.338

mai/21 49.313 80.750 -31.437 36.697 6.846.598

jun/21 57.943 76.572 -18.629 35.476 6.863.445

jul/21 52.622 79.174 -26.552 35.359 6.872.252

ago/21 52.752 75.649 -22.897 35.258 6.884.613

entre ago/20 e ago/21

acumulado 789.006 1.049.158 - 427.820 -

média 65.751 87.430 - 35.652 -

fonte: SIB/ANS/MS - 08/2021. Dados extraídos pelo IESS em outubro de 2021.
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COnCLUSÃO:
Essa análise demonstra que o crescimento de 3% de beneficiários com 60 anos ou 

mais, entre ago/20 e ago/21, foi motivado, principalmente, pela migração de idade 
(pessoas que passaram dos 59 para os 60 anos), já que houve mais cancelamentos 
(1 milhão) do que adesões (789 mil) no período. Nota-se, no entanto, que o número 
de cancelamentos nesta faixa etária é devido a pessoas que de fato deixaram de ter 
um plano de saúde e a outras que foram a óbito.
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Fonte
•	 ANS. SIB/ANS/MS - 08/2021. Dados extraídos pelo IESS em: Outubro/2021.

Notas Técnicas
•	 Ao citar o termo beneficiário, o IESS reconhece  a nota técnica da ANS/Tabnet: “um 

beneficiário pode possuir mais de um plano e assim constar no sistema tantas vezes 
quantos forem os vínculos que possuir com planos privados de assistência à saúde.” 
(Disponível em: http://www.ans.gov.br/anstabnet/notas_beneficiario.htm).

•	 Os dados estão sujeitos a sofrer modificações retroativas em função das revisões 
efetuadas mensalmente pelas operadoras, revisões da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) ou de qualquer outra fonte citada. Por tal motivo, o IESS coloca a 
data de extração e elaboração dos dados apresentados.
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