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ANS disponibiliza novas pesquisas
sobre o setor de planos de saúde
A ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibilizou
mais uma possibilidade de consulta sobre o setor de planos de
saúde em seu site na internet. A Sala de Situação – painel
interativo que apresenta um panorama do setor - ganhou nova
funcionalidade, e agora permite que o internauta conheça o
perfil e acompanhe a evolução dos beneficiários segundo
diversos aspectos.
É possível analisar os dados por época e tipo de contratação,
segmentação e cobertura do plano, sexo, faixa etária e área de
residência (região, estados e municípios) dos beneficiários e por
operadora. Também é possível verificar a quantidade de
cancelamentos e adesões, ou seja, a entrada e saída de
beneficiários do mercado, uma informação até então inédita
para o setor. Os dados são atualizados mensalmente e é
disponibilizada a série histórica de 12 meses.
Entre as vantagens da nova ferramenta, destacam-se a facilidade de navegação e a versatilidade, já
que permite a realização de pesquisas multidimensionais e vários cruzamentos e análises interessantes
para pesquisadores, gestores, entidades e profissionais do mercado e jornalistas. Em breve, serão
acrescentadas novas categorias de pesquisa (operadoras, planos de saúde e demandas dos
consumidores), oferecendo assim um painel completo sobre a saúde suplementar. Também está
prevista a ampliação da série histórica para 60 meses.
Para utilizar a ferramenta, basta acessar a Sala de Situação, na área Dados do Setor, no site da ANS.
A novidade está na aba chamada “Caderno 2.0”, uma referência ao Caderno de Informação da Saúde
Suplementar editado trimestralmente pela Agência.
A Sala de Situação é um painel que mostra um panorama do setor mês a mês, com informações sobre
número de beneficiários, de operadoras e de planos de saúde disponíveis, demandas dos consumidores
(reclamações e pedidos de informação) e receitas e despesas das empresas. Também podem ser
consultados dados específicos por Unidade Federativa e por operadora. A área apresenta tanto uma
visão global como um panorama individualizado das operadoras de planos de saúde em atividade.

Dados de abril estão disponíveis
O número de beneficiários em planos de assistência médica e odontológica e demais dados relacionados
ao setor relativos a abril estão disponíveis para consulta na Sala de Situação. As informações foram
atualizadas nesta quarta-feira (17/05).
Nesse mês, o setor registrou 47.544.319 beneficiários em planos médico-hospitalares e 22.570.246 em
planos exclusivamente odontológicos.

Confira nas tabelas abaixo o número de beneficiários em planos de assistência médica e odontológica
detalhados por modalidade de contratação (são disponibilizadas três competências distintas para
possibilitar a análise da evolução do setor no último ano e em relação ao mês imediatamente anterior):

Confira na tabela abaixo o número de beneficiários em planos de assistência médica e odontológica por
UF (são disponibilizadas as competências de abril de 2016 e abril de 2017 para possibilitar a análise da
evolução do setor nos últimos 12 meses):
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