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O impactO dO isOlamentO sOcial 
nO númerO de adesões a planOs 
exclusivamente OdOntOlógicOs
Introdução:
A 49ª Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) demonstrou que havia 25,4 
milhões de pessoas vinculadas a planos exclusivamente odontológicos no Brasil em 
julho de 2020. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o número de bene-
ficiários aumentou em 675,1 mil vínculos, acréscimo de 2,7%.

No entanto passamos a vivenciar um cenário inédito no país desde o final do mês de 
fevereiro, quando o primeiro caso de uma pessoa infectada com o novo coronavírus foi 
confirmado no Brasil. Desde então, iniciou-se a interrupção de atividades, fechamentos 
de empresas, perda de poder aquisitivo e aumento da taxa de desocupação¹. Assim, 
para esta análise especial, buscamos verificar o que aconteceu com a quantidade de 
beneficiários vinculados a planos de saúde exclusivamente odontológicos entre os me-
ses de fevereiro e julho de 2020 e, no final, gerar algumas reflexões.

A tabela 1 demonstra que houve redução de 600,7 mil beneficiários nesse período 
(queda de 2,3%). A redução foi maior entre o sexo feminino (-2,5%), em planos individu-
ais (-6,2%), entre a faixa etária de 00 a 18 anos (-2,5%) e entre 19 a 58 anos (-2,5%) e titu-
lares (-2,6%). Entre os planos coletivos por adesão, houve aumento de 0,6%. Destaca-se 
que, embora o cenário seja negativo nesses meses, entre junho e julho de 2020, houve 
aumento de 96,8 mil beneficiários (acréscimo de 0,4%).

Tabela 1. Número de beneficiários vinculados a planos exclusivamente 
odontológicos no Brasil, variação absoluta e percentual entre fev/20 e jul/20. 

QuaNTidade de BeNeficiários Var. aBs 
(feV e 

jul/20)

Var. % 
(feV e 

jul/20)feV/20 mar/20 aBr/20 mai/20 juN/20 jul/20

seXo

masculino 13.247.811 13.219.187 13.077.214 12.892.134 12.858.191 12.912.735 -335.076 -2,5 

feminino 12.716.372 12.718.173 12.604.996 12.448.400 12.408.556 12.450.778 -265.594 -2,1 

faiXa eTária

00 a 18 anos 5.097.394 5.099.938 5.054.084 4.979.914 4.959.644 4.968.932 -128.462 -2,5 

19 a 58 anos 18.809.283 18.783.336 18.582.470 18.326.667 18.266.090 18.339.374 -469.909 -2,5 

59 anos ou 
mais 2.057.152 2.053.735 2.045.306 2.033.606 2.040.667 2.054.862 -2.290 -0,1 

continua na página seguinte.

¹ https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28478-pnad-continua-taxa-
de-desocupacao-e-de-13-3-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-29-1-no-trimestre-encerrado-em-junho-de-2020
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A tabela 2 mostra que no período anterior ao isolamento social (entre jul/19 e fev/20), a 
média era de 1 milhão de pessoas aderindo a planos exclusivamente odontológicos ao 
mês e de 856 mil cancelando. Após o início do isolamento social (entre mar/20 e jul/20), 
a média de adesões caiu para 706 mil ao mês e o de cancelamentos manteve-se pra-
ticamente estável, na faixa de 826 mil – ou seja, não houve cancelamentos de planos 
acima do esperado. Entende-se então, que um dos motivos que justificam a queda de 
beneficiários no período de isolamento social está vinculado a falta de adesões (que 
pode ter relação com o fechamento dos pontos de vendas).

coNT. Tabela 1. Número de beneficiários vinculados a planos exclusivamente 
odontológicos no Brasil, variação absoluta e percentual entre fev/20 e jul/20.

QuaNTidade de BeNeficiários Var. aBs 
(feV e 

jul/20)

Var. % 
(feV e 

jul/20)feV/20 mar/20 aBr/20 mai/20 juN/20 jul/20

TiPo de coNTraTaÇÃo

individual ou 
familiar 4.312.698 4.236.370 4.087.429 4.007.641 3.966.639 4.043.792 -268.906 -6,2 

Total 
coletivos 21.641.263 21.690.849 21.584.817 21.322.952 21.290.229 21.309.887 -331.376 -1,5 

coletivo 
empresarial 19.130.103 19.165.900 19.061.411 18.816.360 18.772.228 18.784.684 -345.419 -1,8 

coletivo por 
adesão 2.509.354 2.523.149 2.521.609 2.504.811 2.516.229 2.523.438 14.084 0,6 

coletivo Não 
identificado 1.806 1.800 1.797 1.781 1.772 1.765 -41 -2,3 

Não 
informado 10.222 10.141 9.964 9.941 9.879 9.834 -388 -3,8 

TiTularidade

Titular 14.986.062 14.951.713 14.781.267 14.568.500 14.527.148 14.589.614 -396.448 -2,6 

dependente 10.950.355 10.957.962 10.873.313 10.745.061 10.712.739 10.747.141 -203.214 -1,9 

Não 
Preenchido 27.766 27.685 27.630 26.973 26.860 26.758 -1.008 -3,6 

ToTal 25.964.183 25.937.360 25.682.210 25.340.534 25.266.747 25.363.513 -600.670 -2,3 

Var. abs. 
mensal ... -26.823 -255.150 -341.676 -73.787 96.766 

Var. % mensal ... -0,1 -1,0 -1,3 -0,3 0,4 

 fonte: SIB/ANS/MS - 07/2020. Elaborado pelo IESS em agosto de 2020.
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Tabela 2. Quantidade de adesões, quantidade de cancelamentos, saldo e total 
de beneficiários vinculados a planos exclusivamente odontológicos. Brasil, 
julho/2019 a julho/2020.

adesões caNcelameNTos saldo ToTal de 
BeNeficiarios

jul/19 1.533.443 -1.476.201 57.242 24.688.369

ago/19 933.740 -835.295 98.445 24.786.814

set/19 1.096.900 -735.329 361.571 25.148.385

out/19 977.690 -775.811 201.879 25.350.264

nov/19 960.187 -747.043 213.144 25.563.408

dez/19 1.014.167 -780.495 233.672 25.797.080

jan/20 893.419 -828.480 64.939 25.862.019

fev/20 773.947 -671.783 102.164 25.964.183

mar/20 790.218 -817.041 -26.823 25.937.360

abr/20 893.273 -1.148.423 -255.150 25.682.210

mai/20 474.721 -816.397 -341.676 25.340.534

jun/20 655.950 -729.737 -73.787 25.266.747

jul/20 716.935 -620.169 96.766 25.363.513

fonte: SIB/ANS/MS - 07/2020. Elaborado pelo IESS em agosto de 2020.

dISCuSSão E ConCLuSão:
A pandemia da covid-19 e o isolamento social impactou no número de beneficiários 
vinculados a planos exclusivamente odontológicos. Entre os meses de fevereiro e julho 
de 2020, foram 600 mil beneficiários que deixaram de contar com o seu plano odon-
tológico (queda de 2,3%). No entanto, entre junho e julho deste ano, houve a primeira 
perspectiva de melhora, aumento de 96,8 mil beneficiários (acréscimo de 0,4%).

Outro ponto observado foi que o número de cancelamentos a planos exclusivamente 
odontológicos permaneceu praticamente estável nos últimos 12 meses, média de 856 
mil antes do isolamento social e de 826 mil durante o isolamento. Já o número de ade-
sões caiu, a média era de 1 milhão antes do isolamento e passou para 706 mil durante 
o isolamento. Ou seja, durante o isolamento social, menos pessoas contrataram um 
plano exclusivamente odontológico. 
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Com essas análises, gera-se as seguintes reflexões:

• embora foi observado um crescimento anual de 2,7%, esse resultado é inferior ao 
que acontecia em períodos anteriores;

• o crescimento de 0,6% no número de beneficiários em planos coletivos por adesão 
entre fev/20 e jul/20, pode estar associado a maior facilidade de pessoas aderirem a 
estes planos via entidades de classe;

• com o retorno gradativo das atividades, principalmente da indústria, do comércio e 
serviços, a tendência é de recuperação do número de beneficiários exclusivamente 
odontológicos – sinal observado pelo saldo positivo de 96,8 mil beneficiários entre 
junho e julho deste ano;

• entre fevereiro e julho de 2020, os planos odontológicos individuais tiveram re-
dução de 269 mil (ou queda de 6,2%) e o de planos coletivos de 331 mil (ou – 1,5%) 
no número de beneficiários. Acredita-se que a perda da renda, fechamento de em-
presas (principalmente as pequenas), interrupção das atividades e o aumento do 
desemprego tenham influenciado diretamente nesta redução;

• a venda de planos odontológicos foi influenciada também pelo fechamento de es-
tabelecimentos e pontos físicos que não puderam operar neste período de isola-
mento social; e

• a expectativa é que o segmento deve voltar a crescer com o retorno das atividades 
ao longo dos próximos meses. O número de beneficiários odontológicos crescia e 
batia recordes a cada ano e ainda há muito espaço para crescer a longo prazo - vis-
to que, apenas 12% da população brasileira possui um plano odontológico, o que é 
um pouco mais que a metade da taxa de cobertura dos planos médico-hospitalares 
(22,0%).
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Fonte
•	 ANS. SIB/ANS/MS - 07/2020. Dados extraídos dia: 25/08/2020.

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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