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Análise EspEciAl

Julho neon e dois milhões 
de brasileiros a mais com 

planos odontológicos
O “Julho Neon” foi idealizado em 2021 com objetivo de democratizar o acesso à saúde 
bucal em todo o país, voltando as atenções das pessoas para a importância dos cuida-
dos com a higiene bucal, a prevenção de doenças e o tratamento odontológico.

Dada a relevância deste mês para a saúde bucal, esta análise especial destacará o re-
corde de beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, em todos os tipos de 
contratação, a partir dos mais recentes dados disponibilizados pela ANS. 

Em maio de 2022, o número de beneficiários com assistência exclusivamente odon-
tológica ultrapassou os 29,6 milhões de vínculos (maior valor da série histórica que se 
inicia em 2000) - representando 14% da população brasileira. Destaca-se que o número 
de beneficiários tem crescido de forma contínua desde o momento que passaram a ser 
mensurados.

Na comparação anual, entre mai/21 e mai/22, o crescimento de beneficiários exclusi-
vamente odontológicos foi de 9,1% (ou 2,5 milhões de vínculos a mais). Destaca-se que 
este crescimento foi superior ao dos planos médico-hospitalares, que no mesmo perí-
odo teve adesão líquida de 1,6 milhão beneficiários (ou 3,2% - tabela A1).

Tabela A1. Número de beneficiários vinculados a planos exclusivamente 
odontológicos segundo tipo de contratação e total de beneficiários médico-
hospitalares. Brasil, mai/21, fev/21 e mai/22. 

tipo de Contratação mAi/21 fev/22 mAi/22
Var. triMestral
(fev/22 A mAi/22)

Var. anual
(mAi/21 A mAi/22)

% n %

individual ou familiar 4.681.692 5.083.427 5.194.735 111.308 2,2 513.043 11,0

Total de coletivos 22.472.264 23.902.029 24.426.295 524.266 2,2 1.954.031 8,7

Coletivo empresarial 19.705.919 21.102.445 21.559.773 457.328 2,2 1.853.854 9,4

Coletivo por adesão 2.764.639 2.797.944 2.864.891 66.947 2,4 100.252 3,6

Coletivo não identificado 1.706 1.640 1.631 -9 -0,5 -75 -4,4

Não informado 6.861 5.161 4.354 -807 -15,6 -2.507 -36,5

total de BenefiCiários 
eXC. odontolÓGiCos 27.160.817 28.990.617 29.625.384 634.767 2,2 2.464.567 9,1

total de BenefiCiários 
mÉDiCO-HOSPiTALAR 48.027.064 49.103.751 49.584.238 480.487 1,0 1.557.174 3,2

fonte: SIB/ANS/MS - 05/2022. Dados extraídos pelo IESS em jul/22.
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Dos 29,6 milhões de beneficiários exclusivamente odontológicos em maio de 2022, 
21,6 milhões de beneficiários (ou 88%) estavam em planos coletivos empresariais, 5,2 
milhões (21%) em plano individual ou familiar e 2,9 milhões (12%) em planos coletivos 
por adesão (tabela A1). 

Entre esses três tipos de contratação, o coletivo empresarial foi o que mais cresceu em 
termos absolutos nos últimos 12 meses encerrados em maio de 2022. Neste período, 
este tipo de plano aumentou em 2 milhões de beneficiários, passou de 19,7 milhões 
para 21,6 milhões (+9,4%) (gráfico A1).

Gráfico A1.evolução do número de beneficiários exclusivamente odontológicos 
(em milhões) vinculados a planos coletivos empresariais. Brasil, março de 2000 a 
maio de 2022.

fonte: SIB/ANS/MS - 05/2022. Dados extraídos pelo IESS em jul/22.
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Já os planos individuais ou familiares foram os que mais cresceram em termo percen-
tuais no último ano. Entre mai/21 e mai/22, esse tipo de plano saltou de 4,7 milhões 
para 5,2 milhões de vínculos (11,0% ou 513 mil vínculos a mais – gráfico A1). Importante 
notar que o crescimento da contratação desse tipo de plano continuou mesmo em 
momentos de crise da economia brasileira, como por exemplo nos períodos de 2008-
2009, 2014-2016 e durante a pandemia de Covid-19. Destaca-se que em pouco menos 
de dois anos, desde junho de 2020, esses planos ganharam força e aumentaram em 
mais de 1 milhão de beneficiários (gráfico A2).

Gráfico A2. evolução do número de beneficiários exclusivamente odontológicos 
(em milhões) vinculados a planos individuais/familiares. Brasil, março de 2000 a 
maio de 2022.

fonte: SIB/ANS/MS - 05/2022. Dados extraídos pelo IESS em jul/22.
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Em maio de 2022, eram 2,9 milhões de beneficiários em planos coletivos por adesão. 
Entretanto, verifica-se no gráfico A3 que este tipo de plano havia alcançado 2,7 milhões 
em junho de 2009, tendo perdido beneficiários desde então até março de 2014, quan-
do chegou a 1,6 milhão. O setor passou a recuperar beneficiários a partir de 2018.

Gráfico A3. evolução do número de beneficiários exclusivamente odontológicos 
(em milhões) vinculados a planos coletivos por adesão. Brasil, março de 2000 a 
maio de 2022.

fonte: SIB/ANS/MS - 05/2022. Dados extraídos pelo IESS em jul/22.
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A campanha Julho Neon relembra a população (e as crianças que estão em período 
de férias escolares) da importância dos cuidados com a higiene bucal, a prevenção de 
doenças e o tratamento odontológico. Cuidados regulares com a boca, não somente 
permitem ter um sorriso bonito, mas também, zelam pela saúde integral do corpo. Um 
dentista bem qualificado consegue detectar o início de doenças não bucais antes mes-
mo que se manifestem clinicamente.

Esta análise especial destacou o número de beneficiários e mostrou que o plano odon-
tológico cresceu fortemente após o início da pandemia de covid-19 (foram 4 milhões de 
beneficiários a mais desde março de 2020).

Nos doze meses encerrados em maio de 2022, mais da metade do crescimento de be-
neficiários em planos exclusivamente odontológicos foi devido ao incremento de 1,9 
milhão de vínculos (+9,4%) em planos coletivos empresariais (benefício ofertado pelas 
empresas aos seus colaboradores) e pela aceleração de novos beneficiários em planos 
individuais ou familiares, que cresceram 513 mil (+11,0%).

Destaca-se que o plano de saúde do tipo individual ou familiar é aquele que pode ser con-
tratado livre e diretamente pelo brasileiro, com ou sem grupo familiar. Diferentemente 
dos planos médico-hospitalares, a mensalidade dos planos odontológicos é mais atra-
tiva e consequentemente permite aos indivíduos aderirem a esses produtos com mais 
facilidade e com menor impacto nos seus orçamentos. Ao cotar o preço de planos 
odontológicos em algumas operadoras em julho de 2022, os planos de entrada (que 
cobrem os principais procedimentos realizados em saúde bucal) custavam cerca de 
R$ 20 (empresarial) e R$ 40 (individual ou familiar). Esses valores custam menos que a 
mensalidade de planos de streaming por exemplo, e promovem segurança, qualidade 
e previsibilidade no atendimento. 

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 independentes, internet, plataformas bancárias, 
lojas de departamento e em aplicativos de pagamentos e serviços, o que facilita ainda 
mais a contratação.

No total, o número de beneficiários exclusivamente odontológicos somam 29,6 mi-
lhões e os com assistência médico-hospitalar, 49,6 milhões em maio de 2022, diferença 
de 20 milhões de beneficiários entre esses dois segmentos. Ademais, atenta-se que 
esses 29,6 milhões de beneficiários representam apenas 14% do total da população 
brasileira (estimada pelo IBGE em 214 milhões de habitantes em maio de 2022), o que 
indica que há espaço para crescimento do número de vínculos odontológicos nos pró-
ximos anos.

conclusão
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Fontes
 l ANS. Sala de situação: https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/

Perfil_setor/sala-de-situacao.html. Dados extraídos dia: 05/07/2022.

 l IBGE. Projeção das populações mensais do Brasil: 2000 - 2030. http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default_tab.shtm.

 l BRASIL. Ministério do Trabalho. Novo Caged. Dados extraídos pelo IESS em 05/07/2022. 

Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/novo-caged

notas técnicas
 l 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).

 l 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.

 l Para o cálculo da taxa de cobertura, dividiu-se o número de beneficiários pela projeção 
das populações mensais para o 1º dia de cada mês do IBGE (Período 2000-2030, Revisão 
2018). Desse modo, é possível encontrar valores das taxas de cobertura divergentes 
daqueles divulgados pela ANS, a qual divulga os dados baseados na população brasileira 
de 2012.
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