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ANS informa os números de procedimentos
realizados para os pacientes dos planos de saúde,
convênios
Prezado Colega, bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de
Minas Gerais comunica que a ANS - Agência
Nacional

de

disponibilizou

Saúde
a

5ª

Suplementar

edição

do

Mapa

Assistencial.
A publicação do Mapa Assistencial traz a
quantidade

de

internações,

consultas,

terapias e exames realizados pelos planos
de saúde de assistência médico-hospitalar
e

odontológica

assistenciais

no

país

relativos

procedimentos.

Nesta

e

os

custos

a

esses

edição,

os

indicadores de saúde tradicionalmente já
analisados na publicação apresentam uma
breve análise temporal, cobrindo os anos
de 2014 até 2016.
A

ideia

é

fornecer

informações

que

permitam análises comparativas com base
em

indicadores

selecionados

sobre:

internação hospitalar, consultas médicas,
exames de ressonância magnética e de
tomografia computadorizada e cirurgias
bariátricas por beneficiário e proporção de
partos cesáreos.
Em 2016, foram realizados 272,9 milhões de consultas médicas e 141,1 milhões de atendimentos
ambulatoriais, números que mostram relativa estabilidade em relação aos anos anteriores
(comparativo com 2014 e 2015).

Também foram realizados 796,7 milhões de exames complementares - o que representou um
aumento de 12% em relação a 2014 - e 69,9 milhões de terapias, procedimentos que registraram um
incremento de 28% no período. Entre os exames mais realizados, os destaques foram tomografia
computadorizada (aumento de 21%) e ressonância magnética (aumento de 25,2%).

Mapa Assistencial
Os dados contidos no Mapa Assistencial da Saúde Suplementar têm como principal fonte informações
fornecidas pelas operadoras de planos de saúde ao Sistema de Informações de Produtos (SIP), por
meio do qual as operadoras enviam dados agregados de eventos em saúde.

Atualmente, o SIP é

uma das fontes de dados para o acompanhamento e avaliação da ANS em relação ao setor.

1. INDICADORES ASSISTENCIAIS DA SAÚDE SUPLEMENTAR
Nessa seção será apresentada uma breve análise dos indicadores construídos a partir dos dados
informados ao SIP no período compreendido entre os anos 2014 e 2016. Foram considerados os
seguintes itens assistenciais: consultas médicas, outros atendimentos ambulatoriais, terapias, exames
e internações.
1.1 CONSULTAS MÉDICAS
O número de consultas médicas informadas ao SIP, no período compreendido entre 2014 e 2016,
apresentou certa estabilidade ao longo dos últimos 3 anos, tendo sido observada uma variação de 5,4
consultas por beneficiário em 2015 a 5,7 consultas por beneficiário em 2016 para a totalidade do
setor. Estes números englobam as consultas médicas em regime ambulatorial, de caráter eletivo e de
urgência ou emergência em pronto socorro.
O Gráfico apresenta também o número de consultas médicas por beneficiário da saúde suplementar
por modalidade da operadora. Pode-se observar uma distribuição bastante homogênea destes
números.
NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS POR BENEFICIÁRIOS DA SAÚDE SUPLEMENTAR POR
MODALIDADE DA OPERADORA. BRASIL, 2014 A 2016

Das consultas médicas eletivas em regime ambulatorial, o Gráfico apresenta a distribuição percentual
entre as especialidades médicas elencadas pelo Anexo da IN nº 21/DIPRO/2009. Pode-se observar
que as três especialidades que verificaram maior ocorrência no período foram clínica médica,
ginecologia e obstetrícia e pediatria, que responderam, respectivamente, por 16%, 12% e 10% das
consultas médicas em regime ambulatorial.

DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS MÉDICAS POR BENEFICIÁRIO, INFORMADAS AO SIP, EM
2016, POR ESPECIALIDADE

2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL
Os dados apresentados a seguir referem-se à produção assistencial ambulatorial informados pelas
operadoras à ANS pelo SIP.

EXAMES COMPLEMENTARES

3. DESPESAS ASSISTENCIAIS

Nesta seção são apresentados os dados de despesas assistenciais informadas pelas
operadoras à ANS por meio do SIP.
DESPESAS ASSISTENCIAIS PARA 2016 EM R$ CORRENTES

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
Eu fiz minha parte! ®

