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Aumento de mineiros com 
plAnos de sAúde

Os dados da 59ª NAB mostraram que o mercado de saúde suplementar brasileiro 
começa a reagir após os impactos causados pela pandemia do novo Coronavírus na 
economia. Houve aumento de 0,9% (ou 437 mil) do número de beneficiários vinculados 
a planos médico-hospitalares no Brasil entre maio de 2020 e 2021. 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 ultrapassou o total de 48 milhões de 
vínculos em todo o país, o que não acontecia desde 2016.

A nota também mostrou que nesse mesmo período, Minas Gerais (MG) foi o Estado 
do Sudeste com a maior variação anual positiva (+6,5%) de novos vínculos aos planos 
médico-hospitalares no período de 12 meses encerrado em maio deste ano. Por esse 
motivo, analisaremos este Estado em especial.

O gráfico 1 ilustra bem a importância que o mineiro deu ao plano de saúde no perí-
odo da pandemia de Covid-19. Em setembro de 2014 houve o ápice de 5,5 milhões de 
beneficiários vinculados a planos de assistência médico-hospitalar em MG. De set/14 
a jun/20, houve redução de 500 mil beneficiários, resultando em 5,0 milhões de vín-
culos. No entanto, entre junho de 2020 e maio de 2021, houve aumento de 336 mil 
beneficiários. 

Destaca-se que somente nesses últimos 11 meses, o segmento conseguiu superar as 
perdas do número de beneficiários de 5 anos consecutivos (2015 a 2020), o que mostra 
o crescimento acelerado dos últimos meses, que não era esperado e foi atípico. 
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Gráfico 1. Evolução do número de beneficiários médico-hospitalares. Minas 
Gerais, mar/13 a mai/21.

Fonte: SIB/ANS/MS - 05/2021. Elaborado pelo IESS em julho de 2021.

Na tabela 1, verifica-se que que esse crescimento anual de 6,5% em MG ocorreu, 
principalmente, em virtude do aumento de 285 mil vínculos (+8,1%) em planos coleti-
vos empresariais e de 50 mil vínculos (+6,2%) em planos coletivos por adesão. 

Esse dado está vinculado aos resultados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), que registrou entre maio de 2020 e 2021, saldo de 264 mil 
vagas de trabalho com carteira assinada (1,9 milhões de admissões e 1,7 milhões 
demissões).

 Ao observar segundo faixa etária, destaca-se que houve adesão de 237 mil vínculos 
(+7,8%) entre os com 19 a 59 anos. Segundo modalidade da operadora, chamou aten-
ção o crescimento de 187 mil vínculos (+19,0%) entre as medicinas de grupo (tabela 1).
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Tabela 1. Número de beneficiários médico-hospitalares segundo faixa etária, tipo de 
contratação e modalidade da operadora em Minas Gerais.

Mai/20 FEv/21 Mai/21

variação EM 3 
MEsEs

variação EM 12 
MEsEs

absoluTo % absoluTo %

MoDaliDaDE Da oPEraDora

autogestão 549.338 550.624 548.741 -1.883 -0,3 -597 -0,1

Cooperativa médica 2.940.574 3.029.584 3.060.533 30.949 1,0 119.959 4,1

Filantropia 264.423 271.676 272.374 698 0,3 7.951 3,0

Medicina de grupo 981.482 1.142.190 1.168.424 26.234 2,3 186.942 19,0

seguradora 265.750 277.101 278.398 1.297 0,5 12.648 4,8

TiPo DE CoNTraTação

individual ou familiar 675.015 678.298 669.883 -8.415 -1,2 -5.132 -0,8

Coletivo 4.311.921 4.580.417 4.646.769 66.352 1,4 334.848 7,8

Coletivo 
empresarial 3.494.995 3.726.857 3.779.594 52.737 1,4 284.599 8,1

Coletivo por adesão 816.921 853.560 867.175 13.615 1,6 50.254 6,2

Não informado 14.631 12.460 11.818 -642 -5,2 -2.813 -19,2

FaiXa ETÁria

0 a 18 anos 1.181.457 1.235.531 1.246.368 10.837 0,9 64.911 5,5

19 a 58 anos 3.048.373 3.240.546 3.285.458 44.912 1,4 237.085 7,8

59 anos ou mais 771.719 795.093 796.640 1.547 0,2 24.921 3,2

ToTal 5.001.567 5.271.175 5.328.470 57.295 1,1 326.903 6,5

Fonte: SIB/ANS/MS - 05/2021. Elaborado pelo IESS em julho de 2021.
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DISCuSSão:
Esta análise mostrou que houve aumento de 327 mil mineiros (ou +6,5%) com 

planos de saúde de assistência médica entre maio de 2020 e o mesmo mês de 2021 
(resultado superior ao do Brasil, de 2,9%). 

Verificou-se que o crescimento esteve concentrado em planos coletivos, tanto 
empresariais (+8,1%), quanto por adesão (+6,2%), o que está vinculado aos conse-
cutivos resultados positivos de trabalho formal em Minas Gerais. No acumulado de 
maio a dezembro de 2020, MG teve saldo de 111 mil empregos formais e de janeiro 
a maio de 2021, de 153 mil (gráfico 2). Destaque para serviços, indústria e comércio 
- setores que costumam oferecer o benefício assistencial aos colaboradores.

Por fim, nota-se que, entre maio de 2020 e 2021, a variação absoluta do número 
de beneficiários (+327 mil) foi maior do que a do saldo de empregos formais (264 
mil). Acredita-se assim, que empresas que não ofereciam planos de saúde aos seus 
funcionários, passaram a oferecer o benefício e que, nos meses iniciais da pande-
mia no país, aumentou a preocupação dos mineiros que não tinham ou perderam 
o plano de saúde em aderirem a este benefício e aos que já tinham plano, fizeram o 
esforço de continuar com ele.

Gráfico 2. saldo de empregos formais segundo grupamento de atividade 
econômica. Minas gerais, mai a dez/20 e jan a mai/21.

Fonte: Novo Caged. Elaborado pelo IESS em julho de 2021.
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Fonte
•	 ANS. SIB/ANS/MS - 05/2021. Dados extraídos pelo IESS em: julho/2021.

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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