
NAB 51
Data base: Setembro/2020

Análise
ESPECIAL



2Análise ESPECIAL  |  NAB  •  Edição nº 51  •  2020  •  Data base: Setembro/2020  |  IESS

CRESCIMENTO DOS PLANOS MÉDICO-
HOSPITALARES EM MINAS GERAIS

Os dados da 51ª NAB mostraram que o mercado de saúde suplementar brasilei-
ro começa a reagir após os impactos causados pela pandemia do novo Coronavírus. 
Houve aumento de 0,3% (ou 124,7 mil) do número de beneficiários vinculados a pla-
nos médico-hospitalares no Brasil entre set/19 e set/20. O crescimento foi alavancado 
pelo resultado dos coletivos empresariais, o que mostra que as empresas voltaram a 
admitir novos colaboradores e, consequentemente, contratar novos planos. Com esse 
avanço no período de 12 meses, o setor voltou a ultrapassar o total de 47 milhões de 
vínculos em todo o país, o que não acontecia desde abril.

A nota também mostrou que nesse mesmo período, Minas Gerais (MG) foi o Estado 
com o maior número absoluto de novos vínculos aos planos médico-hospitalares no 
período de 12 meses encerrado em setembro deste ano. Os mais de 118 mil novos 
beneficiários representam um avanço de 2,4% no intervalo analisado. Por esse motivo, 
resolveu-se analisar este estado em especial.

Na tabela 1, verifica-se que que esse crescimento em MG ocorreu em virtude do 
aumento de 93.316 vínculos (+2,6%) em planos coletivos empresariais e de 46.346 vín-
culos (+5,8%) em planos coletivos por adesão. Ao observar segundo faixa etária e mo-
dalidade da operadora, destaca-se que houve adesão de 88.291 vínculos (ou +2,9%) na 
faixa etária de 20 a 59 anos e de 136.156 vínculos (+13,9%) entre as medicinas de grupo. 
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Tabela 1. Número de beneficiários médico-hospitalares segundo faixa etária, 
tipo de contratação e modalidade da operadora em Minas Gerais.

FAIXA ETÁRIA (ANOS) SET/19 JUN/20 SET/20

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 

ENTRE SET/19 E 
SET/20

VARIAÇÃO % 
ENTRE SET/19 E 

SET/20

FAIXA ETÁRIA

00 a 19 anos 1.256.172 1.235.754 1.268.709 12.537 1,0

20 a 59 anos 3.061.464 3.040.667 3.149.755 88.291 2,9

60 anos ou mais 717.453 724.713 734.993 17.540 2,4

Inconsistente 20 15 15 -5 -25,0

MODALIDADE DA OPERADORA

Autogestão 564.182 550.199 548.574 -15.608 -2,8

Cooperativa Médica 2.947.136 2.930.496 2.952.148 5.012 0,2

Filantropia 273.470 264.623 262.445 -11.025 -4,0

Medicina de Grupo 981.108 988.801 1.117.264 136.156 13,9

Seguradora Especializada em Saúde 269.213 267.030 273.041 3.828 1,4

TIPO DE CONTRATAÇÃO

Individual ou familiar 695.700 673.999 677.170 -18.530 -2,7

Coletivo 4.323.350 4.312.487 4.463.011 139.661 3,2

Coletivo empresarial 3.524.851 3.493.201 3.618.167 93.316 2,6

Coletivo por adesão 798.493 819.281 844.839 46.346 5,8

Coletivo não identificado 6 5 5 -1 -16,7

Não informado 16.059 14.663 13.291 -2.768 -17,2

TOTAL 5.035.109 5.001.149 5.153.472 118.363 2,4

Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2020. Dados extraídos pelo IESS em: novembro/2020.

Entre as 10 operadoras de planos de saúde (OPS) que apresentaram a maior varia-
ção anual em números absolutos, verifica-se que essas possuíam 1,9 milhão de bene-
ficiários (33,3% ou um terço do total) em setembro de 2020 e, em comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, houve aumento de quase 200 mil beneficiários (+11,8%). 
Entre essas 10 operadoras, 05 são medicinas de grupo, 03 cooperativas, 01 seguradora 
e 01 autogestão.
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Tabela 3. Quantidade de adesões, quantidade de cancelamentos, saldo e 
total de beneficiários vinculados a planos médico-hospitalares. Minas Gerais, 
Setembro/2019 a Setembro/2020.

ADESÕES CANCELAMENTOS SALDO TOTAL DE 
BENEFICIARIOS

set/19 120.765 -104.865 15.900 5.035.109

out/19 115.581 -106.708 8.873 5.043.982

nov/19 118.399 -110.094 8.305 5.052.287

dez/19 98.652 -96.829 1.823 5.054.110

jan/20 84.244 -94.539 -10.295 5.043.815

fev/20 99.477 -103.488 -4.011 5.039.804

mar/20 111.365 -96.721 14.644 5.054.448

abr/20 78.450 -90.634 -12.184 5.042.264

mai/20 70.680 -100.391 -29.711 5.012.553

jun/20 78.187 -89.591 -11.404 5.001.149

jul/20 188.078 -85.822 102.256 5.103.405

ago/20 104.770 -80.472 24.298 5.127.703

set/20 118.583 -92.814 25.769 5.153.472

Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2020. Dados extraídos pelo IESS em: novembro/2020.

Tabela 2. Número de beneficiários nas 10 operadoras de planos de saúde (OPS) 
com maior variação anual em números absolutos e nas demais operadoras do 
Estado de Minas Gerais.

FAIXA ETÁRIA (ANOS) SET/19 JUN/20 SET/20

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 

ENTRE SET/19 E 
SET/20

VARIAÇÃO % 
ENTRE SET/19 E 

SET/20

10 OPS com maior crescimento 
absoluto 1.674.786 1.730.914 1.872.703 197.917 11,8

Outras 3.360.323 3.270.235 3.280.769 -79.554 -2,4

TOTAL 5.035.109 5.001.149 5.153.472 118.363 2,4

Fonte: SIB/ANS/MS - 09/2020. Dados extraídos pelo IESS em: novembro/2020.

Ao olhar a movimentação dos beneficiários médico-hospitalares em Minas Gerais, 
destaca-se na tabela 3 que, em média, havia mensalmente 107 mil adesões e 96 mil 
cancelamentos a planos de saúde. O mês de julho de 2020 foi atípico apresentou 188 
mil adesões, resultando em saldo de 103 mil beneficiários.
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DISCUSSÃO
A análise demonstra que o mercado de planos médico-hospitalares em Minas Gerais 
resistiu aos impactos da Covid-19. Verificou-se que o crescimento dos beneficiários 
médico-hospitalares nesse Estado foi justificado pelo aumento dos vínculos em planos 
coletivos, principalmente, dos empresariais. 

Acredita-se que esse resultado é influenciado pelo aumento no número de colabora-
dores nas empresas, que passaram a ser admitidos novamente e por consequência, 
contratam novos planos de saúde. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), o Estado de Minas Gerais está com seu mercado 
para exportação aquecido e batendo recordes na receita de exportações do agronegó-
cio. Assim, por ser um grande produtor de commodities agrícolas e de minério, tam-
bém se beneficia do real desvalorizado perante ao dólar e de algumas necessidades 
impostas pela pandemia.
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Fonte
•	 ANS. SIB/ANS/MS - 09/2020. Dados extraídos pelo IESS em: novembro/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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