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Análise EspEciAl

Recorde de beneficiários 
médico-hospitalares  

em santa catarina
A 74ª NAB mostrou que agosto de 2022 encerrou com 49,9 milhões de beneficiários 
com assistência médico-hospitalar. No mesmo mês, o Estado de Santa Catarina (SC) 
terminou com 1,6 milhão de vínculos, o maior resultado desde o ano 2000 - início da 
série histórica (gráfico A1).

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em ago/22, 
SC possuía 7,4 milhões de habitantes. Assim, cerca de 1 a cada 5 moradores (22%) ti-
nham um plano de assistência médico-hospitalar. No Brasil, em ago/22, essa taxa de 
cobertura foi de 23,2% e na Região Sul, 24,6%.  

Gráfico A1. Evolução do número de beneficiários vinculados a planos médico-
hospitalares no estado de Santa Catarina entre dez/12 e ago/22.

Fonte: SIB/ANS/MS – 08/2022. Dados extraídos pelo IESS em 06/10/2022.
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Ao observar segundo grandes faixas etárias, entre ago/21 e ago/22, houve crescimento 
em todos os grupos: 52,4 mil (+5,3%) entre os de 19 a 58 anos, 20,7 mil (+6,0%) de 0 a 
18 anos e 7,8 mil (+3,9%) de 59 anos ou mais (tabela A1).

Gráfico A2. Saldo mensal de Agosto/2021 a Agosto/2022 e total de beneficiários 
de planos médico-hospitalares em julho/21 e agosto/22 no estado de Santa 
Catarina.

Fonte: SIB/ANS/MS – 08/2022. Dados extraídos pelo IESS em 06/10/2022.

Na comparação anual (ago/21 e ago/22), SC aumentou em 80,8 mil beneficiários, apre-
sentando 12 meses de crescimentos consecutivos (gráfico A2).

Saldo 
positivo

Saldo 
negativo Estoque

Tabela A1. Beneficiários de planos médico-hospitalares por faixa etária. Santa 
Catarina, ago/21, mai/22 e ago/22.

faixa etária AGo/21 MAi/22 AGo/22
VAr. TriMESTrAl
(MAi/22 A AGo/22)

VAr. AnuAl
(AGo/21 A AGo/22)

n % n %

0 a 18 anos 343.232 358.346 363.910 5.564 1,6 20.678 6,0

19 a 58 anos 994.346 1.033.608 1.046.695 13.087 1,3 52.349 5,3

59 anos ou mais 201.343 207.089 209.117 2.028 1,0 7.774 3,9

total de BenefiCiários 1.538.923 1.599.045 1.619.724 20.679 1,3 80.801 5,3

Fonte: SIB/ANS/MS – 08/2022. Dados extraídos pelo IESS em 06/10/2022.
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Segundo tipo de contratação, no mesmo período, também houve aumento nos três 
grupos: 75,5 mil (+6,5%) entre os coletivos empresariais, 3,7 mil (2,0%) nos individuais 
ou familiares e 1,7 mil (+0,9%) por adesão (tabela A2).

Destaca-se que o crescimento de 80,8 mil beneficiários observado nos 12 meses en-
cerrado em agosto de 2022 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. 

Segundo dados do Caged, o estoque de empregos formais também aumentou entre 
ago/21 e ago/22. Houve crescimento 114,1 mil vagas (+5,1%). A maior concentração de 
empregos no último mês estava nos setores de Serviços (913 mil ou 39%) e da Indústria 
(779 mil ou 33%) - historicamente, esses segmentos costumam ofertar o benefício do 
plano de saúde para seus colaboradores.

Assim, espera-se que se houver crescimento do emprego formal nos próximos meses, 
o número de beneficiários também deve continuar aumentando.

Tabela A2. Beneficiários de planos médico-hospitalares por tipo de contratação. 
Santa Catarina, ago/21, mai/22 e ago/22.

tipo de Contratação AGo/21 MAi/22 AGo/22
VAr. TriMESTrAl
(MAi/22 A AGo/22)

VAr. AnuAl
(AGo/21 A AGo/22)

n % n %

individual ou familiar 184.597 187.618 188.244 626 0,3 3.647 2,0

Total de coletivos 1.353.887 1.410.999 1.431.054 20.055 1,4 77.167 5,7

Coletivo empresarial 1.166.561 1.222.671 1.242.031 19.360 1,6 75.470 6,5

Coletivo por adesão 187.326 188.328 189.023 695 0,4 1.697 0,9

não informado 439 428 426 -2 -0,5 -13 -3,0

total de BenefiCiários 1.538.923 1.599.045 1.619.724 20.679 1,3 80.801 5,3

Fonte: SIB/ANS/MS – 08/2022. Dados extraídos pelo IESS em 06/10/2022.
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Fontes
 l ANS. Sala de situação: https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/

Perfil_setor/sala-de-situacao.html. Dados extraídos dia: 06/10/2022.

 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 06/10/2022. 

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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