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Análise EspEciAl

são paulo apresenta avanço de 
empregos e beneficiários em 

planos médico-hospitalares
A 72ª NAB expôs que, entre jun/21 e jun/22, houve aumento de 3,4% (ou 1,7 milhão) 
do número de vínculos a planos médico-hospitalares no Brasil. Entre os Estados, São 
Paulo (SP) apresentou o maior número absoluto de novos beneficiários no período de 
12 meses encerrado em junho deste ano. Os mais de 594 mil novos beneficiários repre-
sentam um avanço de 3,4% no intervalo analisado. 

São Paulo possui números expressivos e relevância para os planos de saúde: é o Estado 
com o maior número de beneficiários e a maior taxa de cobertura por planos de saú-
de médico-hospitalares. Em junho de 2022, a taxa de cobertura foi de 39% e o Estado 
representava 36% do total de beneficiários do país, ou seja, cerca de um a cada três be-
neficiários estavam no estado de São Paulo. Por esse motivo, o objetivo desse estudo é 
focar a análise nesse Estado.
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A série histórica do número de beneficiários vinculados a planos médico-hospitalares 
se inicia em 2000, com a divulgação desses dados pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Em junho de 2000, eram 14,0 milhões de beneficiários com planos de saúde no Estado 
de São Paulo. Destaca-se no gráfico 1 que o ápice de vínculos ocorreu em dezembro de 
2014, com 18,7 milhões de beneficiários. Depois deste período de crescimento, houve 
sucessivas baixas até 2018. O número se estabilizou em 17,0 milhões de pessoas por 
cerca de dois anos. Entre abril e junho de 2020, houve queda devido à entrada do coro-
navírus no país. Desde então, inicia-se alta consecutiva de beneficiários, que conseguiu 
recuperar e romper a aparente estabilidade que existia desde 2018, ao redor dos 17,0 
milhões de vínculos, e atingir 18,0 milhões de beneficiários no primeiro semestre de 
2022 (Gráfico A1). 

Entende-se que a preocupação com a pandemia fez aumentar a importância e a ade-
são a planos de saúde de assistência médico-hospitalar entre os beneficiários desse 
Estado. 

Gráfico A1. Evolução do número de beneficiários médico-hospitalares. 
São Paulo, jun/00 a jun/22.

Fonte: SIB/ANS/MS - 06/2022. Elaborado pelo IESS em agosto de 2022.

Número de beneficiários em 
planos médico-hospitalares no 
estado de são paulo
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Na tabela A1, verifica-se que o crescimento em 12 meses de beneficiários por tipo de 
contratação em SP ocorreu, exclusivamente, em virtude do aumento de 660 mil víncu-
los (+5,3%) em planos coletivos empresariais – aqueles ofertados pelas empresas aos 
seus colaboradores. Ao observar segundo faixa etária, destaca-se que todas apresen-
taram crescimento no período.

Tabela A1. Número de beneficiários médico-hospitalares segundo faixa etária e 
tipo de contratação. São Paulo, jun/21, mar/22 e jun/22. 

JUN/21 MAR/22 JUN/22
VAR. TRiMESTRAl

(MAR/22 A JUN/22)
VAR. ANUAl

(JUN/21 A JUN/22)

% n %

tipo de ContrataÇÃo

individual ou familiar 3.307.356 3.278.000 3.303.142 25.142 0,8 -4.214 -0,1

Total de coletivos 14.115.382 14.492.207 14.714.485 222.278 1,5 599.103 4,2

Coletivo empresarial 12.455.693 12.885.458 13.115.796 230.338 1,8 660.103 5,3

Coletivo por adesão 1.659.383 1.606.448 1.598.384 -8.064 -0,5 -60.999 -3,7

Coletivo não identificado 306 301 305 4 1,3 -1 -0,3

Não informado 18.524 18.053 17.712 -341 -1,9 -812 -4,4

faiXa etÁria de reaJuste

0 a 18 3.979.742 4.043.458 4.106.694 63.236 1,6 126.952 3,2

19 a 58 10.740.956 10.959.074 11.109.709 150.635 1,4 368.753 3,4

59 ou mais 2.720.363 2.785.538 2.818.752 33.214 1,2 98.389 3,6

total de BenefiCiÁrios 
MÉDiCO-HOSPiTAlAR 17.441.262 17.788.260 18.035.339 247.079 1,4 594.077 3,4

Fonte: SIB/ANS/MS - 06/2022. Elaborado pelo IESS em agosto de 2022.
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Ao olhar a movimentação dos beneficiários médico-hospitalares em São Paulo, desta-
ca-se na tabela A2 que, em média, havia mensalmente 1,4 milhão adesões e 1,2 milhão 
cancelamentos a planos de saúde. Atenta-se que o saldo dos últimos três meses encer-
rados em jun/22 foi superior à média, passando dos 200 mil por mês1.

Tabela A2. Quantidades de adesões de de cancelamentos em planos de saúde 
médico-hospitalares. São Paulo, jun/21, mar/22 e jun/22. 

Mes CoMpetenCia QTD ADESõES QTD 
CanCelaMentos saldo QUANTiDADE DE 

BenefiCiarios

jun/21 1.287.914 1.173.266 114.648 48.139.654

jul/21 1.330.551 1.209.402 121.149 48.260.803

ago/21 1.315.031 1.217.524 97.507 48.358.310

set/21 1.406.714 1.238.358 168.356 48.526.666

out/21 1.262.024 1.215.905 46.119 48.572.785

nov/21 2.113.875 2.020.208 93.667 48.666.452

dez/21 1.413.117 1.154.007 259.110 48.925.562

jan/22 1.151.913 1.123.128 28.785 48.954.347

fev/22 1.203.700 1.122.459 81.241 49.035.588

mar/22 1.250.297 1.176.510 73.787 49.109.375

abr/22 1.300.125 1.096.005 204.120 49.313.495

mai/22 1.284.019 1.056.206 227.813 49.541.308

jun/22 1.200.610 951.971 248.639 49.789.947

total de BenefiCiÁrios 
MÉDiCO-HOSPiTAlAR 17.441.262 17.788.260 18.035.339 17.441.262

Fonte: SIB/ANS/MS - 06/2022. Elaborado pelo IESS em agosto de 2022.

¹ A ANS salienta que: “os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas 
mensalmente pelas operadoras”.
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A análise demonstra que, nos 12 meses encerrados em jun/22, o número de beneficiá-
rios em planos médico-hospitalares em São Paulo aumentou, mesmo com os impactos 
da Covid-19. 

Verificou-se que o crescimento foi justificado pelo aumento dos vínculos em planos 
coletivos empresariais. Houve aumento no número de colaboradores nas empresas, 
que passaram a ser admitidos e por consequência, contratam novos planos de saúde. 

De acordo com dados do Caged e expostos na 72ª NAB, o Estado de São Paulo apre-
sentou saldo (diferença de admissões e desligamentos) positivo de 747 mil empregos 
formais entre jun/21 e jun/22. Somente em junho de 2022, São Paulo apresentou saldo 
de 80,3 mil empregos, sendo 38,7 mil no setor de Serviços, 16,0 mil em Agropecuária, 
12,8 mil em Comércio, 7,9 mil em Indústria e 4,9 mil em Construção. O setor líder (servi-
ços) é um dos que mais ofertam o benefício do plano de saúde para os colaboradores, 
normalmente amparados nos acordos coletivos. 

Ademais, no mesmo mês, dos 18,0 milhões de beneficiários em SP, 13,1 milhões (ou 
73%) estavam em planos coletivos empresariais. Assim, entende-se que havendo cres-
cimento do emprego formal (em especial dos setores de serviços, comércio e indústria) 
nos próximos meses no Estado, haverá aumento de beneficiários.

discussão & conclusão
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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: 08/08/2022.

 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 08/08/2022. 

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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