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ADESÕES E CANCELAMENTOS NO 
PERÍODO DA PANDEMIA

O objetivo desta análise especial é examinar a evolução mensal das adesões e cance-
lamentos de beneficiários em planos médico-hospitalares e em planos exclusivamente 
odontológicos. 

No gráfico 1, nota-se que em setembro de 2019 havia 46,9 milhões de beneficiá-
rios vinculados a planos médico-hospitalares. No mês seguinte, em out/19, 1.188.987 
pessoas aderiram a um plano de saúde e 1.178.058 pessoas cancelaram seu plano, 
resultando em saldo de 10.929 e totalizando, assim, 46.979.146 beneficiários. A mesma 
análise é feita nos meses seguintes até chegar ao mês de outubro de 2020, cujo saldo 
foi de 145,7 mil vínculos, totalizando 47,2 milhões de beneficiários.

Destaca-se que de abril a junho de 2020 houve saldo negativo de 362,9 mil benefici-
ários, justificado pelo período inicial do isolamento social e suas consequências econô-
micas. Já entre julho e outubro de 2020, o segmento apresentou sucessivos aumentos, 
totalizando saldo de 490,5 mil vínculos.

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

Fonte: SIB/ANS/MS - 10/2020. Dados extraídos pelo IESS em 04/12/2020.
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 O gráfico 2 ilustra o saldo de beneficiários dos planos exclusivamente odontológi-
cos. Fazendo a mesma análise do gráfico 1, observa-se que em setembro de 2019 havia 
25.356.904 beneficiários vinculados a planos exclusivamente odontológicos. No mês 
seguinte, em out/19, houve 980.090 adesões e 778.118 cancelamentos (saldo positi-
vo de 201.972 vínculos), totalizando 25.571.108 beneficiários. A mesma análise é feita 
nos meses seguintes até chegar ao mês de outubro de 2019, cuja saldo foi positivo, de 
184,6 mil vínculos, totalizando 26,3 milhões de vínculos (o maior número já registrado 
em planos exclusivamente odontológicos).

Gráfico 2 - Saldo mensal de Outubro/2019 a Outubro/2020 e total de 
beneficiários de planos exclusivamente odontológicos em Setembro/19 e 
Outubro/20.

Fonte: SIB/ANS/MS - 10/2020. Dados extraídos pelo IESS em 04/12/2020.
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A análise mostrou a quantidade de adesões e cancelamentos a planos de saúde 
(médico-hospitalar e exclusivamente odontológico). Destaca-se que os sucessivos sal-
dos negativos entre abril e junho de 2020 foi resultado do isolamento social provocado 
pela pandemia da covid-19, que resultou em fechamento de empresas, aumento do 
desemprego e desestabilização da economia. No entanto, verificou-se nesta análise 
que a partir de julho de 2020, houve mais adesões do que cancelamentos a planos, re-
sultando em saldo positivo e aumentando o número de beneficiários. Acredita-se que 
esse crescimento está vinculado à importância que a população enxerga neste benefí-
cio em um momento de pandemia e a retomada gradual do emprego em setores como 
a indústria, comércio e serviços.
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Fonte
•	 ANS. SIB/ANS/MS - 10/2020. Dados extraídos pelo IESS em: dezembro/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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