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PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
Introdução:
A 48ª Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) demonstrou que havia 46,8 
milhões de beneficiários vinculados a planos médico-hospitalares no Brasil em maio de 
2020. Em comparação com o mês de março do mesmo ano, houve redução 283,7 mil 
vínculos, ou queda de 0,6%.

Esses dados refletem a queda da atividade econômica causada pela forte crise na saú-
de, provocada pelo novo Coronavírus. No início da pandemia, em fevereiro e março, 
houve mais adesões do que cancelamentos a planos médico-hospitalares. Porém, em 
abril e maio deste ano, esse segmento de planos perdeu 283 mil beneficiários (gráfico 
1), podendo ser um resultado de demissões e fechamentos de empresas ou da perda 
de poder aquisitivo.

Gráfico 1. Saldo mensal de Maio/2019 a Maio/2020 e total de beneficiários de 
planos médico-hospitalares em Abril/19 e Maio/20.

Fonte: SIB/ANS/MS – 05/2020. Dados extraídos e elaborados pelo IESS em: julho/2020.
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Fato interessante é que, embora o total de beneficiários em planos médico-hospitala-
res tenha caído, na tabela 1 se verifica que houve aumento de vínculos em planos cole-
tivos por adesão¹ (tanto na comparação trimestral, de 0,2%, quanto na variação anual, 
de 0,6%). Resolveu-se então acompanhar e explorar este tipo de contratação.

Tabela 2. Número de beneficiários vinculados a planos coletivos por adesão de 
assistência médico-hospitalar no Brasil em mai/19, fev/20 e mai/20 e variação 
percentual trimestral e anual.

QuANTIDADE DE BENEFIcIárIoS

MAI/19 FEv/20 MAI/20

vAr. % 
TrIMESTrAl 

(FEv/20 A 
MAI/20)

vAr. % 
ANuAl 

(MAI/19 A 
MAI/20)

MoDAlIDADE DA oPErADorA

Autogestão 928.202 894.191 884.710 -1,1 -4,7

cooperativa Médica 2.884.501 2.918.022 2.922.400 0,2 1,3

Filantropia 86.214 83.949 83.203 -0,9 -3,5

Medicina de Grupo 1.766.674 1.831.747 1.851.542 1,1 4,8

Seguradora Especializada em Saúde 478.170 439.919 440.661 0,2 -7,8

Continua na página seguinte.

Tabela 1. Beneficiários de planos médico-hospitalares por tipo de contratação. 
Brasil, Maio/2019, Fevereiro/2020 e Maio/2020. 

TIPo DE coNTrATAção MAI/19 FEv/20 MAI/20
vAr. TrIMESTrAl
(FEv/20 A MAI/20)

vAr. ANuAl
(MAI/19 A MAI/20)

N % N %

Individual ou familiar 9.042.526 9.003.219 8.950.091 -53.128 -0,6 -92.435 -1,0

Total de coletivos 37.814.711 37.950.408 37.792.346 -158.062 -0,4 -22.365 -0,1

coletivo empresarial 31.670.331 31.781.984 31.609.237 -172.747 -0,5 -61.094 -0,2

coletivo por adesão 6.143.761 6.167.828 6.182.516 14.688 0,2 38.755 0,6

coletivo não identificado 619 596 593 -3 -0,5 -26 -4,2

Não informado 96.640 88.835 87.323 -1.512 -1,7 -9.317 -9,6

ToTAl DE BENEFIcIárIoS 46.953.877 47.042.462 46.829.760 -212.702 -0,5 -124.117 -0,3

 
Fonte: SIB/ANS/MS - 05/2020. Dados extraídos pelo IESS em 07/07/2020.

Na tabela 2, verifica-se na comparação trimestral e anual, que o crescimento do núme-
ro de vínculos em planos coletivos por adesão foi influenciado pelo aumento de jovens 
até 18 anos e beneficiários com mais de 59 anos de idade, em medicinas de grupo e 
cooperativas médicas, e pela segmentação Hospitalar e Ambulatorial. 

¹ Plano contratado por pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, para oferta à população a ela vinculada com ou 

sem seus respectivos grupos familiares (Resolução Normativa nº 195).



4Análise EspEciAl  |  NAB  •  Edição nº 48  •  2020  •  Data base: Maio/2020  |  IESS

(cont.) Tabela 2. Número de beneficiários vinculados a planos coletivos por adesão 
de assistência médico-hospitalar no Brasil em mai/19, fev/20 e mai/20 e variação 
percentual trimestral e anual.

QuANTIDADE DE BENEFIcIárIoS

MAI/19 FEv/20 MAI/20

vAr. % 
TrIMESTrAl 

(FEv/20 A 
MAI/20)

vAr. % 
ANuAl 

(MAI/19 A 
MAI/20)

FAIXA ETárIA

00 a 18 anos 1.186.510 1.219.759 1.224.340 0,4 3,2

19 a 58 anos 3.415.354 3.386.531 3.389.950 0,1 -0,7

59 anos ou mais 1.541.726 1.561.370 1.568.059 0,4 1,7

SEGMENTAção Do PlANo

Ambulatorial 573.053 579.260 574.034 -0,9 0,2

Hospitalar 96.602 92.244 92.344 0,1 -4,4

Hospitalar + Ambulatorial 5.207.409 5.250.518 5.274.750 0,5 1,3

referência 266.696 245.805 241.387 -1,8 -9,5

ToTAl 6.143.761 6.167.828 6.182.516 0,2 0,6

Fonte: SIB/ANS/MS – 05/2020. Dados extraídos e elaborados pelo IESS em: julho/2020. Nota: não estão expostos 
os beneficiários não identificados ou inconsistentes.

Atenta-se, no entanto, que em uma análise mês a mês, em maio de 2020 houve mais 
cancelamentos (106,7 mil) do que adesões (95,8 mil) a planos de saúde coletivos por 
adesão, resultando em um saldo negativo de 10,9 mil beneficiários (Gráfico 2). Esse 
resultado pode ser o primeiro sinal de alerta que o impacto na atividade econômica 
poderá causar nas contratações de planos coletivos por adesão nos próximos meses.

Gráfico 2. Saldo mensal de Maio/2019 a Maio/2020 e total de beneficiários de 
planos coletivos por adesão de assistência médico-hospitalar em Abril/19 e 
Maio/20.

Fonte: SIB/ANS/MS – 05/2020. Dados extraídos e elaborados pelo IESS em: julho/2020.

Saldo 
positivo

Saldo 
negativo Total

Total de Beneficiários 

em Abr/1
9

Total de Beneficiários 

em Mai/20



5Análise EspEciAl  |  NAB  •  Edição nº 48  •  2020  •  Data base: Maio/2020  |  IESS

dISCuSSão E ConCLuSão:
A análise demonstrou que embora o número de beneficiários em planos coletivos por 
adesão apresentasse tendência de crescimento de set/19 a abr/20, o mês de maio de 
2020 foi marcado pelo menor número de adesões aos planos médico-hospitalares dos 
últimos doze meses (de 95,8 mil, sendo a média de 123,5 mil), o que demonstra uma 
desaceleração da economia como um todo e um alerta para o cenário futuro desse tipo 
de contratação também. 
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Projeto Gráfico: Daniela Jardim & Rene Bueno 
Ilustrações: Freepik

Fonte
•	 ANS. SIB/ANS/MS - 05/2020. Dados extraídos dia: 07/07/2020.

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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