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Meio Milhão de brasileiros 
a Mais coM planos 
odontológicos individuais e 
faMiliares, eM especial, idosos

Em outubro de 2021, o número de beneficiários de planos de saúde de assistência 
exclusivamente odontológica ultrapassou os 28,7 milhões de vínculos (recorde da sé-
rie histórica que se inicia em 2000) - representando 13,4% da população brasileira. O 
número de beneficiários tem crescido de forma contínua desde o momento que pas-
saram a ser mensurados. Considerando toda a série histórica, que se inicia em 2000, 
foram adicionados mais de 26 milhões de vínculos.

Na comparação anual, entre out/20 e out/21, o crescimento de beneficiários exclu-
sivamente odontológicos foi de 9,7% (ou 2,5 milhões de vínculos a mais). Destaca-se 
que este crescimento foi superior ao dos planos médico-hospitalares, que no mesmo 
período teve adesão de 1,4 milhão beneficiários (ou 2,9% - tabela 1). 

Tabela 1. Número de beneficiários vinculados a planos exclusivamente 
odontológicos segundo tipo de contratação e total de beneficiários médico-
hospitalares. Brasil, out/20, jul/21 e out/21. 
 

tipo de Contratação OuT/20 Jul/21 OuT/21
Var. triMestral
(Jul/21 a OuT/21)

Var. anual
(OuT/20 a OuT/21)

n % n %

Individual ou familiar 4.376.751 4.869.874 5.050.909 181.035 3,7 674.158 15,4
Total de coletivos 21.807.894 23.042.980 23.672.078 629.098 2,7 1.864.184 8,5

Coletivo empresarial 19.008.464 20.285.847 20.895.814 609.967 3,0 1.887.350 9,9

Coletivo por adesão 2.797.692 2.755.421 2.774.594 19.173 0,7 -23.098 -0,8

Coletivo não identificado 1.738 1.712 1.670 -42 -2,5 -68 -3,9

Não informado 7.165 6.728 6.571 -157 -2,3 -594 -8,3

total de BenefiCiários 
eXC. odontolÓGiCos 26.191.810 27.919.582 28.729.558 809.976 2,9 2.537.748 9,7

total de BenefiCiários 
MÉDICO-HOSPITalaR 47.224.831 48.287.279 48.575.935 288.656 0,6 1.351.104 2,9

Fonte: SIB/ANS/MS - 10/2021. Dados extraídos pelo IESS em 07/12/2021.
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Dos 27,7 milhões de beneficiários exclusivamente odontológicos em outubro de 
2021, 20,9 milhões de beneficiários estão em planos coletivos empresariais, 5,1 milhões 
em plano individual ou familiar e 2,8 milhões em planos coletivos por adesão (tabela 1). 

Entre esses três tipos de contratação, o individual ou familiar foi o que mais cresceu 
no último ano. Entre out/20 e out/21, esse tipo de plano saltou de 4,4 milhões para 5,0 
milhões de vínculos (15,4% ou 674,2 mil vínculos a mais – gráfico 1). Importante notar 
que o crescimento da contratação desse tipo de plano continuou mesmo em momen-
tos de crise da economia brasileira, como por exemplo nos períodos de 2008-2009, 
2014-2016 e durante a pandemia de Covid-19 (entre mar/20 e que ainda não acabou). 
Destaca-se que em pouco mais de um ano, desde junho de 2020, esses planos ganha-
ram força e aumentaram em mais de 1 milhão de beneficiários (gráfico 1). 

Para entender a dinâmica do crescimento dos planos odontológicos do tipo indivi-
dual ou familiar, foi elaborada essa análise especial com objetivo de determinar alguns 
dos fatores que estão contribuindo para o crescimento significativo desse segmento 
da saúde suplementar. Isso será feito observando os dados por modalidade da ope-
radora, titularidade do plano, faixa etária e Unidade da Federação de residência dos 
beneficiários.

Gráfico 1. Evolução do número de beneficiários exclusivamente odontológicos 
(em milhões) vinculados a planos individuais/familiares. Brasil, dezembro de 
2000 a outubro de 2021.

Fonte: SIB/ANS/MS – 10/2021. Dados extraídos e elaborados pelo IESS em dezembro de 2021.
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CrESCImEntO AnuAL SEgundO mOdALIdAdE dA OPErAdOrA, 
tItuLArIdAdE, fAIxA EtárIA E uf:

Entre outubro de 2020 e o mesmo mês de 2021, o número de beneficiários exclusi-
vamente odontológicos em planos individuais ou familiares cresceram 15,4%. Destaca-
se que nesse mesmo período, segundo: i) modalidade da operadora, com exceção das 
cooperativas médicas, todas apresentaram crescimento de vínculos, principalmente as 
filantropias (19,1%) e odontologia de grupo (19,2%); ii) titularidade, os titulares de pla-
nos aumentaram em 16,9%; e iii) segundo faixas etárias, todas aumentaram os número 
de beneficiários, mas os idosos em especial, contribuíram mais para este crescimento 
– aumento de 24,3% entre os com 75 a 79, 24,0% entre 70 a 74 e 21,7% entre 65 a 69 
anos de idade (gráfico 2).

Gráfico 2. Variação percentual anual do número de beneficiários vinculados a 
planos exclusivamente odontológicos do tipo individual ou familiar segundo 
modalidade da operadora, titularidade e faixa etária (anos). Brasil, outubro de 
2021.

Fonte: SIB/ANS/MS – 10/2021. Dados extraídos e elaborados pelo IESS em dezembro de 2021. 
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Na mesma comparação anual (out/20 e out/21), o número de beneficiários neste 
tipo de plano cresceu em todas as Unidades Federativas do Brasil (gráfico 3). Destaca-
se que o incremento foi maior no Norte e Centro-Oeste, em especial no PI (56,6%), GO 
(45,7%) e MS (38,2%).

Gráfico 3. Variação percentual anual do número de beneficiários vinculados a 
planos exclusivamente odontológicos do tipo individual ou familiar segundo 
Região/ unidade da Federação. Brasil, outubro de 2021.

Fonte: SIB/ANS/MS – 10/2021. Dados extraídos e elaborados pelo IESS em dezembro de 2021. 



6Análise EspEciAl  |  NAB  •  Edição nº 64  •  2021  •  Data base: Outubro/2021  |  IESS

COnCLuSãO:
O plano de saúde do tipo individual ou familiar é aquele que pode ser contratado 

livre e diretamente pelo brasileiro, com ou sem grupo familiar. Diferentemente dos 
planos médico-hospitalares, a mensalidade dos planos odontológicos é mais atrativa 
e consequentemente permite aos indivíduos aderirem a esses produtos com mais fa-
cilidade e com menos impacto nos seus orçamentos. Em 2020, o ticket médio mensal 
dos planos odontológicos atingiu R$ 18,99¹. Além disso, muitas operadoras possuem 
diversas capilaridades de vendas dos seus produtos em todo o Brasil. Atualmente, a 
contratação de um plano odontológico pode ocorrer por venda direta, corretores inde-
pendentes, internet, plataformas bancárias, lojas de departamento e em aplicativos de 
pagamentos e serviços, o que facilita ainda mais a contratação.

Esta análise especial mostrou que esse tipo de plano cresceu fortemente após o iní-
cio da pandemia de covid-19 (1 milhão de beneficiários a mais) e foi influenciado, prin-
cipalmente, pela entrada de idosos e de brasileiros residentes do Norte e Centro-Oeste.

No total, o número de beneficiários exclusivamente odontológico somam 28,7 
milhões e os com assistência médico-hospitalar, 48,6 milhões em outubro de 2021. 
Atenta-se que ainda existe diferença de 20 milhões de beneficiários entre esses dois 
segmentos, o que indica que há espaço para crescimento do número de vínculos odon-
tológicos nos próximos anos.

1 Dados elaborados por Abramge/Sinamge/Sinog com base nas informações da ANS. Disponível em: https://abramge.com.br/
portal/files/cenario-saude/cenario-da-saude-ed19.pdf
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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 revisão pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
Novo Caged ou qualquer outra fonte citada. Por tal motivo, o IESS coloca a data de 
extração e elaboração dos dados apresentados.
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