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Análise EspEciAl

50,5 milhões de beneficiários: Segmento médico-

hospitalar atinge os patamares históricos

Em dezembro de 2022, 50,5 milhões de brasileiros possuíam um plano de saúde de as-
sistência médico-hospitalar. Este resultado fez o segmento atingir seus patamares his-
tóricos. Entre dezembro de 2014 e 2017, o número de beneficiários reduziu em cerca 
de 3 milhões. Após o choque nos meses iniciais da pandemia de Covid-19 (entre março 
e junho de 2020), o número de vínculos voltou a crescer de forma acelerada e, em dois 
anos, reconquistou o patamar de 50,5 milhões de beneficiários (Gráfico A1).

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e anali-
sados pelo IESS na 78ª Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB).

Gráfico A1. Evolução do número de beneficiários com plano de assistência 
médico-hospitalar. Brasil, dez/11 a dez/22.

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2022. Elaborado pelo IESS em fev/2023.
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Na comparação dezembro de 2021 e 2022, houve crescimento de 1,6 milhão de benefi-
ciários (+3,3%). Houve aumento em todas as faixas etárias (+379 mil entre 0 e 18 anos, 
+930 mil entre 19 e 58 anos e 281 mil entre 59 anos ou mais) (Tabela A1). 

Segundo tipo de contratação, verifica-se que foram os planos coletivos empresariais 
(aqueles ofertados pelas empresas aos seus colaboradores) que puxaram este cres-
cimento anual – houve aumento de 1,5 milhão (+4,6%) de beneficiários com planos 
coletivos empresariais e 87,6 mil (+1,0%) de vínculos com planos individuais/familiares 
(Tabela A2).

Sabe-se que o número de beneficiários em planos coletivos empresariais segue de 
perto o emprego formal. Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), no mesmo período (entre dez/21 e dez/22), o estoque de em-
pregos formais passou de 40,7 para 42,7 milhões, respectivamente, crescimento de 2,0 
milhões de novas oportunidades de empregos no Brasil (alta de 5,0%). 

Assim, acredita-se que o cenário do número de beneficiários em planos de saúde 
para 2023 dependerá da geração de empregos formais no país, especialmente na in-
dústria e serviços (setores que tradicionalmente costumam ofertar o benefício aos 
colaboradores).

Tabela A1. Número de beneficiários médico-hospitalares segundo faixa etária. 
São Paulo, dez/21, set/22 e dez/22.

faixa etária dEz/21 SET/22 dEz/22
VAr. TrimESTrAl 
(SET/22 A dEz/22)

VAr. ANuAl 
(dEz/21 A dEz/22)

n % n %

0 a 18 anos 11.519.285 11.838.561 11.898.626 60.065 0,5 379.341 3,3

19 a 58 anos 29.963.758 30.651.248 30.894.101 242.853 0,8 930.343 3,1

59 anos ou mais 7.418.912 7.630.025 7.700.184 70.159 0,9 281.272 3,8

total de BenefiCiários 48.902.149 50.119.986 50.493.061 373.075 0,7 1.590.912 3,3

 
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2022. Elaborado pelo IESS em fev/2023.

Tabela A2. Número de beneficiários médico-hospitalares segundo tipo de 
contratação. São Paulo, dez/21, set/22 e dez/22.

faixa etária dEz/21 SET/22 dEz/22
VAr. TrimESTrAl 
(SET/22 A dEz/22)

VAr. ANuAl 
(dEz/21 A dEz/22)

n % n %

individual ou familiar 8.890.506 8.992.448 8.978.070 -14.378 -0,2 87.564 1,0

Total de coletivos 39.960.273 41.080.432 41.468.361 387.929 0,9 1.508.088 3,8

Coletivo empresarial 33.665.270 34.789.884 35.204.096 414.212 1,2 1.538.826 4,6

Coletivo por adesão 6.294.628 6.290.177 6.263.896 -26.281 -0,4 -30.732 -0,5

Coletivo não identificado 375 371 369 -2 -0,5 -6 -1,6

Não informado 51.370 47.106 46.630 -476 -1,0 -4.740 -9,2

total de BenefiCiários 48.902.149 50.119.986 50.493.061 373.075 0,7 1.590.912 3,3

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2022. Elaborado pelo IESS em fev/2023.
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 l ANS. Sala de situação: https://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/

Perfil_setor/sala-de-situacao.html. Dados extraídos dia: 08/02/2023.

 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 08/02/2023. 

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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