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Análise EspEciAl

Minas Gerais registrou recorde em Janeiro de 2023 e é 
o segundo maior Estado em número de beneficiários 

médico-hospitalares
A 79ª NAB mostrou que o primeiro mês de 2023 encerrou com 50,3 milhões de bene-
ficiários com assistência médico-hospitalar. Em jan/23, o Estado de Minas Gerais (MG) 
terminou com 5,7 milhões de vínculos, o maior resultado desde o ano 2000 - início da 
série histórica (Gráfico A1).

Esta análise destaca que MG cresceu fortemente em número de beneficiários após os 
meses iniciais da pandemia de Covid-19. Entre set/16 e mar/20, o Estado se manteve 
praticamente estável no número de beneficiários, eram em média 5,0 milhões de vín-
culos. No entanto, somente entre jun/20 e jan/23, houve crescimento ininterrupto de 
beneficiários. Com essa aceleração, a partir de set/21, MG ultrapassou o Estado do Rio 
de Janeiro (Gráfico A1) e, tornou-se o segundo maior Estado em número de pessoas 
com plano de saúde médico-hospitalar (atrás apenas de São Paulo, com 18,1 milhões 
de beneficiários). 

Gráfico A1. Evolução do número de beneficiários vinculados a planos médico-
hospitalares nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro entre set/00 e jan/23.

fonte: SIB/ANS/MS - 01/2023. Elaborado pelo IESS em fev/2023.
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Na comparação anual (jan/22 e jan/23), MG aumentou em 239,8 mil beneficiários. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimam que MG possuía 
cerca de 21,6 milhões de habitantes em janeiro de 2023. Assim, cerca de 1 a cada 4 mo-
radores (26%) tinham um plano de assistência médico-hospitalar no Estado.

Ao observar segundo grandes faixas etárias, entre jan/22 e jan/23, houve crescimento 
em todos os grupos: 143 mil (+4,3%) entre os de 19 a 58 anos, 55 mil (+4,4%) de 0 a 18 
anos e 42 mil (+5,1%) de 59 anos ou mais (Tabela A1).

Tabela A1. Número de beneficiários médico-hospitalares segundo faixa etária. 
Minas Gerais, Jan/22, Out/22 e Jan/23.

faixa etária Jan/22 out/22 Jan/23
VAR. TRiMEsTRAl 
(out/22 a Jan/23)

VAR. ANuAl 
(Jan/22 a Jan/23)

n % n %

0 a 18 anos 1.257.631 1.306.586 1.312.801 6.215 0,5 55.170 4,4

19 a 58 anos 3.337.667 3.458.194 3.480.693 22.499 0,7 143.026 4,3

59 anos ou mais 821.940 853.657 863.528 9.871 1,2 41.588 5,1

total de BenefiCiários 5.417.244 5.618.443 5.657.028 38.585 0,7 239.784 4,4

 
fonte: SIB/ANS/MS - 01/2023. Elaborado pelo IESS em fev/2023.
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Assim, esta análise especial destaca que o crescimento de 239,8 mil beneficiários obser-
vado nos 12 meses encerrado em janeiro de 2023 é justificado majoritariamente pelo 
resultado positivo dos coletivos empresariais – aqueles ofertados pelas empresas aos 
seus colaboradores. Esse tipo de plano está relacionado ao desempenho da economia. 

Espera-se que se houver crescimento do emprego formal no Estado nos próximos me-
ses, o número de beneficiários também deve continuar aumentando.

Tabela A2. Número de beneficiários médico-hospitalares segundo tipo de 
contratação. Minas Gerais, Jan/22, Out/22 e Jan/23.

faixa etária Jan/22 out/22 Jan/23
VAR. TRiMEsTRAl 
(out/22 a Jan/23)

VAR. ANuAl 
(Jan/22 a Jan/23)

n % n %

individual ou familiar  659.153  657.575  654.240 -3.335 -0,5 -4.913 -0,7

Total de coletivos  4.748.833  4.952.080  4.994.160 42.080 0,8 245.327 5,2

Coletivo empresarial  3.869.230  4.061.731  4.101.690 39.959 1,0 232.460 6,0

Coletivo por adesão  879.603  890.349  892.470 2.121 0,2 12.867 1,5

Não informado  9.258  8.788  8.628 -160 -1,8 -630 -6,8

total de BenefiCiários  5.417.244  5.618.443  5.657.028 38.585 0,7 239.784 4,4

fonte: SIB/ANS/MS - 01/2023. Elaborado pelo IESS em fev/2023.

Segundo tipo de contratação, na mesma comparação anual, houve aumento de 233 mil 
(+6,0%) entre os coletivos empresariais e de 13 mil (1,5%) entre os coletivos por adesão. 
Já entre os individuais ou familiares, houve queda de 5 mil (-0,7%).



5Análise Especial  |  NAB • Edição nº 79 • 2023 • Data base: Janeiro/2023  |  IESS

Projeto Gráfico: Daniela Jardim & Rene Bueno 
Ilustrações: Yurlick / Freepik

Fontes
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Perfil_setor/sala-de-situacao.html. Dados extraídos dia: 07/03/2023.

 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 07/03/2023. 

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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