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RESUMO 

 

O envelhecimento de uma população causa diversas implicações que atingem diferentes áreas 

de uma sociedade, na saúde esse processo tem um efeito instantâneo. O principal motivo 

desse processo, que já é observado em vários países, é a transição demográfica, que causa 

diversas mudanças na estrutura etária de uma população, com a diminuição dos grupos mais 

novos e aumento dos mais velhos. No Brasil, esse processo foi mais acelerado, com a redução 

da taxa de fecundidade e aumento da esperança de vida em poucas décadas. Em paralelo às 

transformações na população, houve mudanças nos padrões de morbidade, onde as mortes por 

doenças infecto-parasitárias deram lugar às doenças crônico-degenerativas. Desse modo, essas 

mudanças resultam num aumento da demanda, principalmente pelos idosos, por serviços de 

saúde. O objetivo desta monografia é mensurar o impacto do envelhecimento nos gastos com 

saúde. Para isso utilizou-se um banco de dados com informações reais de uma operadora de 

planos de saúde. O banco de dados continha as informações dos beneficiários de uma carteira 

de um plano de contratação individual/familiar, assim como os gastos gerados, no período de 

2008 a 2013, utilizando 72 meses. Projetou-se essa carteira e os gastos num horizonte de 20 

anos, até 2033. Com o intuito de avaliar apenas o envelhecimento da população, optou-se por 

utilizar o método com taxas de saída, ou seja, foi considerada que a população a ser projetada 

é fechada, não considerando nenhuma nova entrada durante a projeção. O estudo mostrou 

que, apesar da redução nos gastos totais anuais, pela redução da população, apenas a ação do 

efeito demográfico, principalmente do envelhecimento, foi suficiente para que os gastos per 

capita aumentassem. Como resultado, foi estimado que o impacto nos custos com o 

envelhecimento da carteira estudada foi de 183,4% ao período, sendo que 84,6% foi em 

consequência do efeito demográfico, o que equivale a 5,36% e 3,11% ao ano, 

respectivamente, além da inflação. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento populacional. Plano de Saúde. Efeito Demográfico. 
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ABSTRACT 

 

The aging population causes several implications that reach different areas of a company, in 

this case health has an instantaneous effect. The main reason of this process, which is already 

observed in several countries, the demographic transition, which causes several changes in the 

age structure of a population, with a decrease of younger and older groups increased. In 

Brazil, this process was accelerated, with the reduction in fertility rates and increased life 

expectancy in a few decades. In parallel to the changes in the population, there were changes 

in morbidity patterns, where deaths from infectious and parasitic diseases gave rise to chronic 

diseases. Thus, these changes result in increased demand, especially by the elderly, for health 

services. The purpose of this monograph is to measure the impact of aging on health care 

expenditures. For this we used a database with information from an actual operator of health 

plans. The database contained the details of beneficiaries of a portfolio of a plan of individual 

/ family engagement, as well as the expenses incurred in the period 2008-2013, using 72 

months. It was designed this portfolio and spending in a 20 year period, until 2033. Aiming to 

evaluate only the aging population, we chose to use the method with rates of output, ie, the 

population was considered to be designed is closed, not considering any new entries during 

projection. The study showed that, despite the reduction in total annual spending by reducing 

the population, only the action of the demographic effect, especially aging, it was enough that 

the per capita spending increased. As a result, it was estimated that the cost impact of an aging 

studied portfolio was 183.4% for the period, of which 84.6% was a result of demographic 

effect, equivalent to 5.36% and 3.11 % per year, respectively, plus inflation. 

 

Keywords: Aging population. Health plan. Demographic effect. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial, decorrente da transição 

demográfica. Caracteriza-se pelo aumento de idosos na população, causada pela diminuição 

das taxas de mortalidade e fecundidade, além do aumento da esperança de vida. No Brasil, 

esse processo teve início em meados das décadas de 60 e 70, onde a taxa de fecundidade era 

de 6,28 filhos por mulher, passando para 2,85, em 1991, e declinando para 1,87 filhos por 

mulher em 2010. Enquanto que a taxa de mortalidade passou de 15 em 1960, para 6,03 em 

2010, e a esperança de vida em 1960 era de 51,6 anos e em 2010 aumentou para 73,86 anos. 

Como consequência do aumento da longevidade, em paralelo à transição 

demográfica, o perfil epidemiológico do país também vem sofrendo mudanças. Observam-se 

transformações ocorridas nos padrões das mortes, com aumento da prevalência das doenças 

crônico-degenerativas não transmissíveis em detrimento das doenças infecto-parasitárias 

(CARNEIRO et al, 2013).  

A população idosa é o grupo etário mais propenso a problemas crônicos e graves 

de saúde, em decorrência da maior enfermidade e perda de capacidade funcional e biológica, 

e responsável pelas maiores despesas com saúde, devido a maior frequência e os serviços por 

eles utilizados são, normalmente, mais complexos e mais caros, o que explica o seu maior 

gasto individual com saúde (NOVAES; MARTINS, 2010). 

Então, as mudanças demográficas e epidemiológicas terão relevância significativa 

com relação ao aumento dos gastos com saúde. 

Neste contexto, o objetivo desta monografia é mensurar o impacto nos gastos com 

saúde nos próximos 20 anos em uma carteira de planos individuais diante das mudanças 

demográficas, especificamente, do envelhecimento. Para isso, pretende-se projetar uma 

população de beneficiários de planos individuais e de seus respectivos gastos assistenciais. 

Esta monografia apresenta-se estruturada da seguinte forma: introdução, o 

segundo capítulo aborda uma visão geral das causas e efeitos da transição demográfica nos 

últimos anos, além das mudanças que ocorreram no perfil de morbidade causadas pela 

transição epidemiológica. Será abordado também como a ação em conjunto desses processos 

influenciam nos gastos com saúde. 

No terceiro capítulo será feita uma breve análise do setor de saúde suplementar 

brasileiro, descrevendo sua evolução, desde a sua criação até os dias atuais, características dos 

planos de saúde e das operadoras, assim como a composição das receitas e despesas. 
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No quarto capítulo apresentam-se as estatísticas da população e das despesas 

assistenciais do banco de dados utilizado. Também serão abordadas as metodologias 

utilizadas nas projeções de beneficiários e despesas assistenciais. Assim como a aplicação, 

sendo comentados os resultados encontrados. 

No quinto e último capítulo serão apresentadas as considerações finais sobre o 

estudo realizado. 
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2 ENVELHECIMENTO E O IMPACTO NOS GASTOS COM SAÚDE NO BRASIL 

 

O envelhecimento de uma população traz inúmeros efeitos que atingem diferentes 

áreas de um país. Na área da saúde, pública e suplementar, as consequências desse fenômeno 

tem um impacto direto e imediato.  

O aumento acelerado da população de idosos
1
 e as mudanças nas suas 

características de morbidade aliadas às suas necessidades e gastos por serviços de saúde, 

fazem com que esse impacto seja ainda mais significante. 

 

Gráfico 1 - Gastos per capita por faixa etária. 

 
Fonte: ANS (2012). 

 

O Gráfico 1 mostra que os gastos per capita em saúde aumentam à medida em se 

envelhecesse. Os gastos para pessoas acima de 59 anos são cerca de 5 vezes superiores aos 

dos jovens com idades de 0 a 18 anos. 

 

2.1 A transição demográfica no Brasil 

 

2.1.1 Breve histórico 

 

A Transição Demográfica tem como principal consequência a mudança das 

características do perfil etário de uma população, com aumento da proporção de grupos mais 

velhos e, consequentemente, a diminuição de grupos mais novos. 

                                            
1 De acordo com art. 1º da lei 10741/2003, é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
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Conforme Kirk (1997 apud Kelles, 2013), a transição demográfica começou na 

Europa ocidental com a modernização dos países e foi difundindo-se por quase todo o mundo 

durante os séculos XIX e XX. Teve como pontos salientes a queda das taxas de mortalidade e 

fecundidade. 

Sob o ponto de vista de Kalache, Veras e Ramos (1987 apud Sá et al, 2013), a 

transição demográfica ocorre de forma gradual e pode demorar mais ou menos tempo, 

obedecendo aos seguintes estágios: 

a) Mortalidade concentrada nos primeiros anos de vida (grande percentagem da 

população é jovem); 

b) Mortalidade decresce; taxas de crescimento aumentam ou se mantêm elevadas 

(percentagem de jovens na população aumenta); 

c) Taxas de fertilidade decrescem; mortalidade continua a cair (aumento da 

percentagem de adultos jovens, e progressivamente de pessoas idosas); 

d) Mortalidade em todos os grupos etários continua a cair (aumento contínuo na 

percentagem de idosos na população). 

No decorrer dos anos durante a transição, a redução da taxa de fecundidade gera 

uma mudança da estrutura etária levando a um estreitamento da base de sua pirâmide, e 

consequente aumento proporcional nas idades de adultos e idosos (MATA, 2011). E, em 

paralelo, o aumento da proporção da população idosa pode ocorrer por um crescimento do 

grupo idoso, independente de eventual redução da população jovem, em razão da queda da 

mortalidade, definindo o envelhecimento pelo topo (MOREIRA, 2001). 

Segundo Bloom (2011 apud Carneiro et al, 2013), envelhecimento populacional é, 

portanto, uma das consequências da transição demográfica. 

O processo de envelhecimento da população está relacionado a um fenômeno 

mundial. No Brasil, conforme Gráfico 2, esse processo iniciou-se em meados da década de 

1960, onde a taxa de fecundidade era de 6,28 filhos por mulher, passando para 2,85, em 1991, 

e declinando para 1,87 filhos por mulher em 2010 (IBGE, censos de 1960, 1991 e 2010). 
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Gráfico 2 - Evolução da Taxa de Fecundidade Total. 

 
Fonte: IBGE (Censos 1950 - 2010; Projeção Populacional 2000/2050). 

 

De acordo com Rios Neto (2012), há dois pontos característicos da fecundidade 

brasileira corrente que merecem destaque, são eles: o rejuvenescimento da fecundidade; e os 

segmentos de pobreza e carência educacional com alta fecundidade. 

 
O rejuvenescimento da fecundidade brasileira é mostrado pelo fato de as taxas 

específicas de fecundidade de todos os grupos etários terem diminuído entre 1980 e 

2000, exceto no grupo de mulheres de 15 a 19 anos. Esse grupo representava 9,2% 

da taxa de fecundidade total, em 1980, passando para 19,9%, em 2000. Uma grave 

consequência desta situação é que uma política de informação e provisão de serviços 
de planejamento familiar tem grandes chances de favorecer um maior declínio da 

taxa de fecundidade (RIOS NETO, 2012). 

 

Conforme Berquó e Cavenaghi (2004 apud Rios Neto, 2012): 

 
As mulheres sem instrução e aquelas com 1 a 3 anos de estudo apresentam 

fecundidade total de 4,1 filhos e 3,6 filhos, respectivamente, enquanto as mulheres 

com 9 anos de estudo ou mais registram Taxa de Fecundidade Total (TFT) abaixo 

do nível de reposição2. Resultado similar é obtido quando se considera o rendimento 

domiciliar per capita. As mulheres residentes em domicílios com rendimento per 
capita abaixo de um quarto do salário mínimo apresentam taxa de fecundidade total 

de 4,6 filhos, enquanto aquelas em domicílios com renda per capita acima de um 

salário mínimo já estão com a TFT abaixo do nível de reposição. Em suma, a 

despeito da baixa fecundidade total em 2000, os segmentos de extrema pobreza e 

carência educacional ainda mostram altos níveis de fecundidade. 

 

Outro fator que influenciou a transição demográfica no Brasil foi a taxa de 

mortalidade, que teve sua queda observada antes da taxa de fecundidade, ocasionando um 

aumento da esperança de vida ao nascer, que passou de 51,6 anos, na década de 1960, para 

65,8, na de 1990. A taxa de mortalidade, que era 15 óbitos para cada mil habitantes em 1960, 

passando para 7,27 em 1991, continuou seu declínio nos anos seguintes, chegando a 6,03 em 

                                            
2 O valor da TFT (Taxa de Fecundidade Total) que define o limite abaixo da qual a população não se repõe é 2,1. 
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2010, conforme Gráfico 3, aumentando a esperança de vida, passando para quase 74 anos em 

2010 (IBGE, Censos de 1960, 1991 e 2010).   

Esse aumento na esperança de vida, Gráfico 4, ocorre porque é influenciada pela 

mortalidade infantil. Aqueles que conseguem sobreviver às más condições no começo da vida 

têm uma esperança de sobrevida mais elevada (CAMARANO, 2012). 

 

Gráfico 3 - Evolução da Taxa Bruta de Mortalidade. 

 
Fonte: IBGE (Censos 1950 - 2010; Projeção Populacional 2000/2060). 

 

Apesar da rápida redução nas últimas décadas, a partir de 2010, a taxa de 

mortalidade apresenta uma tendência crescente, Gráfico 3. Esse crescimento é devido ao 

processo de envelhecimento da população que aumenta a proporção de idosos e não por 

qualquer piora nas condições de saúde (ALVES, 2008). 

 

Gráfico 4 - Evolução da Esperança de Vida ao Nascer. 

 
Fonte: IBGE (Censos 1950 - 2010; Projeção Populacional 2000/2050). 
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As principais causas dessas mudanças, redução da taxa de mortalidade e aumento 

da esperança de vida, são as melhorias nos padrões de vida em geral, com inovações médicas, 

programas de saúde pública, acesso ao saneamento básico e da melhoria da higiene pessoal. 

De acordo com IBGE (2008 apud Sá et. al, 2013): 

 
Os ganhos sobre a mortalidade e, como consequência, os aumentos da esperança de 

vida, associam-se à relativa melhoria no acesso da população aos serviços de saúde, 

às campanhas nacionais de vacinação, aos avanços tecnológicos da medicina, ao 

aumento do número de atendimentos pré-natais, bem como o acompanhamento 
clínico do recém-nascido e o incentivo ao aleitamento materno, ao aumento do nível 

de escolaridade da população, aos investimentos na infraestrutura de saneamento 

básico e à percepção dos indivíduos com relação às enfermidades. 

 

2.1.2 Características gerais 

 

O envelhecimento da população é um efeito mundial decorrente da diminuição 

das taxas de fecundidade e mortalidade, fatores diretamente ligados à idade e sexo, e do 

aumento esperança de vida. Acarretando um aumento na proporção de idosos na população. 

No Brasil, esse processo foi rápido e intenso, fazendo com que a distribuição 

etária da população mudasse nas últimas décadas. Até a década de 1960, todas as faixas 

etárias registravam um crescimento praticamente idêntico, e a partir de então, o grupo de 

idosos passou a liderar esse crescimento (SILVA, 2006). 

A Tabela 1 mostra a evolução da proporção de três grupos etários. Percebe-se que 

a proporção do grupo 00-14 apenas diminui, uma redução em torno de 40%, se compararmos 

as populações de 1960 e 2050. 

Já o grupo dos idosos, idades a partir de 60 anos, apenas cresce. Isso é o resultado 

direto da transição demográfica. A faixa intermediária, 15-59, de jovens e adultos, tem o 

aumento da sua proporção até 2020, a partir daí, essa proporção só diminui. 

 

Tabela 1 - Evolução da proporção dos Grupos Etários na população brasileira.  

Grupo 

Etário 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

00 - 14 42,69% 41,70% 38,24% 35,33% 29,78% 25,58% 20,07% 16,99% 14,88% 13,15% 

15 - 59 52,43% 53,01% 55,69% 57,92% 62,10% 64,44% 66,26% 64,31% 61,36% 57,10% 

60 e + 4,88% 5,29% 6,07% 6,75% 8,12% 9,98% 13,67% 18,70% 23,76% 29,75% 

Fonte: IBGE (Censos: 1960 - 2010; Projeção populacional 2000/2050). 

 

O resultado das mudanças ocorridas é confirmado nas pirâmides etárias, Figura 1, 

que permitem a visualização das transformações pelas quais passaram as estruturas, por sexo 
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e idade, da população do Brasil entre 1980 e 2010, bem como se espera que ela fique com a 

projeção para 2050. 

 

Figura 1 - Evolução da Estrutura Etária da População Brasileira. 

 
Fonte: IBGE (Censos: 1980 e 2010; Projeção populacional 2000/2050). 

Nota: As faixas etárias são apresentadas de 5 em 5 anos e a última faixa é 80 anos ou mais. 

 

Nota-se que a pirâmide de 1980 possuía uma base bastante larga e um topo 

bastante estreito, apresentava uma forma clássica de pirâmide onde cada grupo etário mais 

velho era menor que o grupo etário anterior.  

A continuidade da queda das taxas de fecundidade e mortalidade fizeram com que 

a estrutura etária em 2010 apresentasse uma base proporcionalmente menor se comparada 

com as demais, não apresentando mais uma forma de pirâmide, e percebe-se um aumento da 

proporção das faixas intermediárias, que representa o grupo etário dos adultos. 

Taxas menores de fecundidade e mortalidade transformaram a estrutura etária da 

população, diminuindo a representativdade das crianças e jovens e aumentando, em um 

primeiro momento a representativdade do grupo de adultos e, posteriormente, dos idosos.  

Isto fica claro na forma da pirâmide de 2050, já em forma de barril, época em que 

a estrutura etária da população brasileira deverá ter a forma de um retângulo e a proporção de 

idosos deverá ultrapassar a percentagem de crianças. 

Embora os países desenvolvidos tenham maior proporção de idosos, a velocidade 

do envelhecimento é maior para os países em desenvolvimento (CARNEIRO et al, 2013). 

Segundo Lebrão (2007): 

 
O processo de envelhecimento nos países desenvolvidos ocorreu muito tempo 

depois de eles terem adquirido padrões elevados de vida, reduzindo desigualdades 

sociais e econômicas, e implementando um número de estratégias institucionais para 
compensar os efeitos das desigualdades residuais, ao menos na área de acesso aos 

serviços de saúde. O desenvolvimento social e econômico na América do Norte e 

Europa Setentrional e Ocidental já estavam determinados quando as demandas de 

uma sociedade que envelhecia foram reconhecidas. Ou seja, “os países 
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desenvolvidos primeiro ficaram ricos e depois envelheceram; os países da América 

Latina e Caribe estão ficando velhos antes se serem ricos”. 

 

Uma outra característica do envelhcimento brasileiro diz respeito a feminilização 

da velhice, Gráfico 5. De acordo com IBGE (Censo 2010), as mulheres têm maior esperença 

de vida ao nascer. A diferença entre a dos homens é cerca de oito anos, entre outras palavras, 

as mulheres vivem mais. 

 

Gráfico 5 - Evolução da proporção de idosos por sexo. 

 
Fonte: IBGE (Censos: 1980 - 2010; Projeção populacional 2000/2050). 

 

São várias as explicações para essa afirmação, como por exemplo as diferenças 

biológicas, exposição às causas de risco de trabalho, consumo de álcool e tabaco, que estão 

associados às causas de mortes mais frequentes, diferenças de atittudes em relação à doença e 

incapacidade, entre outras (LEBRÃO, 2007). 

Além disso, há uma maior incidência da mortalidade masculina, especialmente 

entre os 15 e 35 anos, por causas externas, com destaque para as mortes violentas por 

acidentes e assassinatos (PIRES; BADIA, 2008), diminuindo sua esperança de vida e a 

proporção de homens idosos. 

 

2.2 Aspectos epidemiológicos da população 

 

A transição demográfica, resultado da queda das taxas de mortalidade e 

fecundidade e do aumento da expectiva de vida, contribuiu para o aumento absoluto e relativo 

da população de adultos e idosos, ou seja, ocorre o envelhecimento da população. Além disso, 

ocorreram mudanças no comportamento da morbidade, dando origem ao conceito de transição 

epidemiológica. 
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A transição epidemiológica caracteriza-se pelas evoluções ocorridas nos padrões 

de morte, de uma população específica, de alta mortalidade por doenças infecciosas para um 

outro onde predominam óbitos por doenças cardiovasculares, neoplasias, causas externas e 

doenças consideradas crónico - degenerativas (OMRAN 1971 apud PRATA, 1992). 

O Gráfico 6 mostra a evolução da mortalidade proporcional por doenças 

infeccciosas e parasitárias, doenças do aparelho circulatório, neoplasias malígnas e causas 

externas (violência e homicídios). 

 

Gráfico 6 - Evolução das Causas de Mortalidade (%). Brasil 1930 - 2000. 

Fonte: Lebrão (2007). 

 

Verifica-se no Gráfico 6, que as mortes por doenças infeccioasas e parasitárias, 

entre 1930 e 1960 eram as que mais causavam mortes, mas sempre com uma tendência 

decrescente. E foram as únicas, de acordo com o estudo, que reduziram. Isso é devido 

basicamente à melhoria das condições de higiene, melhor nutrição e moradia, extensão do 

saneamento básico, entre outras. 

As doenças do aparelho circulatório e neoplasia, no início do período tinham uma 

baixa proporção. Entretanto, foram crescendo ao longo dos anos, principalmente as doenças  

do aparelho circulatório, que a partir de 1950 tiveram um crescimento mais acelerado e 

passaram, em 1970, para a causa de doença com maior proporção. 

As doenças por causas externas eram as que representavam menos morte. 

Entretanto, conforme o aumento da população adulta como o próprio aumento da violência 

nas cidades, fizeram com que as mortes por essa causa tivessem  um crescimento no final do 

período, saindo de cerca de 7% em 1980 para 15% em 1990 e 2000. 

Com o constante avanço da população idosa, de 6,07% em 1980 para 8,95% em 

2010 (IBGE), aumenta a atenção para a importância das doenças crônicas e degenerativas. 



19 
 

Onde as doenças passam de um processo agudo, que termina muitas vezes em morte, para um 

estado crônico, em que as pessoas sofrem durante muito tempo (LEBRÃO, 2007).  

Modificações como essas, em que as doenças crônicas e suas complicações são 

prevalentes, resultam em aumento na demanda e nos gastos por serviços de saúde. 

Necessitando a incorporação tecnológica para o tratamento das mesmas, com duração mais 

longa e de recuperação mais lenta e complicada, uma potencial ameaça à independência e à 

autonomia do indivíduo (SCHRAMM et al, 2004).  

As condições de saúde da população idosa podem ser determinadas através dos 

seus perfis de morbidade e mortalidade, da presença de déficits físicos e cognitivos e da 

utilização de serviços de saúde, entre outros indicadores mais específicos (MARANHÃO, 

2004). 

Desse modo, as transições demográficas e epidemiológicas, devido às mudanças 

que ocorrem nas estruturas de morbidade da população, resultam num aumento da demanda 

pelas pessoas idosas, nas utilizações dos serviços de saúde e consequentemente gerando um 

gasto mais elevado. 

 

2.3 Envelhecimento e gastos com saúde 

 

No Brasil, os idosos se utilizam dos recursos oferecidos pela rede hospitalar e 

pelos serviços de saúde em geral em uma proporção maior e com mais frequência que outros 

grupos etários, gerando gastos com saúde mais elevados entre os grupos populacionais 

(SAAD, 2006). A Tabela 2 mostra a relação percentual entre a primeira e a última faixa 

etária
3
 por item de despesa dos planos com internação e parto de contratação Individual ou 

Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 RN 63/2003 define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos 

privados de assistência à saúde, onde a primeira faixa etária corresponde ao intervalo de 0 a 18 anos de idade e a 

última faixa 59 anos ou mais. 
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Tabela 2 - Relação percentual entre a primeira e a última faixa etária por Item de despesa. 

Itens de Despesa Custo Médio
4
 

Frequência de 

Utilização Anual
5
 

Custo por 

Exposto
6
 

Consultas 0,15% 44,85% 43,78% 

Exames 42,90% 307,64% 483,34% 

Terapias 93,90% 388,63% 708,92% 

Internações 179,85% 196,87% 642,41% 

Outros Atendimentos 

Ambulatoriais 
206,59% 87,59% 540,38% 

Demais Despesas 

Assistenciais 
227,93% 143,01% 895,98% 

Fonte: ANS (2012). 

 

A tabela nos confirma que os gastos com saúde aumentam com o envelhecimento. 

Verifica-se que as Consultas apresentam uma variação pequena entre as faixas, mas todos os 

demais itens de despesa apresentam grande variação de Custo Médio, Frequência de 

Utilização Anual e Custo por Exposto em  função da idade.  

Destacam-se as variações entre as faixas do Custo Médio de Internações e o Custo 

por Exposto de Internações e Terapias: para os idosos o custo das internações é, em média, 

cerca de três vezes maior (179,85%)  e o exposto idoso custa oito vezes mais nos 

atendimentos de terapia (708,92%). E também  para a variação da Frequência de Utilização 

das Terapias (388,63%), explicada pelo aumento das doenças crônico-degenerativas na 

população idosa, em especial as neoplasias. 

 

2.3.1 Relação entre a faixa etária e gastos com saúde 

 

A demanda por cuidados de saúde dos idosos é diferente da exposta pelas demais 

faixas etárias, devido à sua perda de capacidade funcional e biológica, causada pelo processo 

degenerativo do envelhecimento. 

Além dessa fragilidade física, há outros fatores que contribuem ainda mais para o 

aumento dos gastos com saúde da população idosa, como uma maior procura pelos serviços 

de saúde e também pela maior complexidade dos mesmos, pois é nesse grupo etário que há 

uma maior tendência do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas (NUNES, 2004). 

                                            
4 Calculado como a relação entre a despesa por evento e o número de eventos. 
5
 Calculado como a relação entre o número de eventos e o número de expostos. 

6 Calculado como a relação entre as despesas por evento e o número de expostos. 
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Conforme Novaes e Martins (2010): 

 
O envelhecimento, do ponto de vista individual, é um processo natural de 

fragilização que provoca progressiva debilidade, fazendo com que o idoso tenha 

uma predisposição a problemas crônicos e graves de saúde, fazendo dele um usuário 

com altos índices de frequência de utilização dos serviços de saúde. Além da maior 

frequência os serviços por eles demandados são mais complexos e mais caros, o que 

explica o seu maior gasto individual com saúde. 

 

O custo do tratamento em idosos tende a ser maior que em outras faixas etárias, 

pelo grande número de doenças. Os idosos apresentam taxas de internação hospitalares mais 

elevadas do que as observadas em outros grupos etários (IOZZI et al, 2008). 

No Gráfico 7, fica notório a diferença entre as taxas de utilização. Observa-se 

também que os homens idosos têm uma taxa superior. É quase consensual que as mulheres 

são mais avessas ao risco, por isso utilizam mais os serviços de prevenção, o que explica o 

aumento da taxa entre as idades de 15 a 45 anos, além disso, por compreender o período 

reprodutivo. 

 

Gráfico 7 - Taxa de utilização dos serviços de saúde.

Fonte: Nunes (2004). 
 

É importante atentar-se para o grupo etário dos idosos, que está crescendo cada 

vez mais, saber dos impactos que existem com os tratamentos de saúde, os custos gerados e as 

inovações tecnológicas que precisam ser desenvolvidas. 

 

2.3.2 As morbidades 

 

A população passa nos últimos anos pelas transições demográfica e 

epidemiológica, acarretando um aumento da esperança de vida, que traz um maior tempo para 

surgimento e combinação de algumas doenças. Acarretando um aumento da mortalidade por 
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doenças crônico-degenerativas que, incidem sobre a população adulta e em especial sobre os 

idosos, de um modo até mais severo, agravando suas limitações (MONTERIO, 1995 apud 

KILSZTAJN, 2003; BAER et al, 2000 apud KILSZTAJN, 2003). 

Segundo Lebrão (2007), conforme estabeleceu Omran em 1971, durante a 

transição, ocorrem mudanças de longa duração nos padrões de mortalidade e morbidade, onde 

as pandemias e doenças infecciosas são gradualmente substituídas pelas doenças 

degenerativas e provocadas pelo homem. 

É nesse contexto que ocorrem três estágios da transição epidemiológica 

(LEBRÃO, 2007): 

a) idade da pestilência e da fome: caracterizada pela estagnação das taxas de 

óbitos em níveis extremamente altos, durante milhares de anos. As principais 

causas de morte nessa época eram gripe, pneumonia, diarreia, varíola, 

tuberculose e outras doenças relacionadas, que matavam principalmente os 

jovens, em especial recém-nascidos; 

b) idade da regressão das pandemias: caracterizada pelas mais rápidas mudanças 

da história epidemiológica, onde a mortalidade foi reduzida pelos incrementos 

no saneamento e padrões de vida com medidas médicas e de saúde pública. 

Aqueles que sucumbiram às doenças infecciosas e parasitárias e sobreviveram, 

nos anos iniciais, enfrentaram as doenças degenerativas e de agravo crônico, 

que possuem maior efeito sobre a população mais velha. Havendo assim uma 

redistribuição dos óbitos; 

c) idade das doenças degenerativas e doenças causadas pelo homem: 

caracterizado pelo equilíbrio da taxa de mortalidade. As principais causas de 

morte para a população são as doenças e agravos crônicos não transmissíveis, 

tais como as doenças cardíacas, cerebrovasculares, neoplasias. 

Diante desse contexto de mudanças, tem-se desenvolvido uma rápida transição 

nos perfis de saúde caracterizada pelo predomínio das enfermidades crônicas não 

transmissíveis; e a importância crescente de fatores de risco para a saúde e que requerem, 

completamente, ações preventivas em diversos níveis (MARANHÃO, 2004). 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) permitem 

dimensionar a prevalência de doenças crônicas por faixa etária. O Gráfico 8 apresenta as 

principais doenças crônicas que atingem a população, com um crescimento mais acelerado a 

partir das faixas 30 a 44 anos, que chega à faixa dos idosos com uma maior proporção. 

(KILSZTAJN, 2002).  
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As doenças de coluna/costas, que aumentam até a faixa dos 60 anos, hipertensão e 

artrite/reumatismo, que cresce em paralelo a idade, são as que ocorrem de uma maneira mais 

frequente, além do mais, são as que atingem a maior parte da população, principalmente a 

idosa, cerca de 40 - 50%. As doenças do coração, depressão, diabetes e bronquite/asma 

ocorrem com uma frequência menor, mas que aumentam à medida que o envelhecimento 

ocorre. 

O aparecimento dessas doenças em pessoas idosas é resultado tanto do 

envelhecimento humano natural quanto dos hábitos e condutas que as pessoas desenvolvem 

durante sua vida, enquanto jovens, como o consumo em excesso de álcool e drogas, da má 

alimentação, pelo sedentarismo, entre outras. 

A predominância de doenças crônico-degenerativas na população idosa causam 

efeitos sobre a saúde mental desse grupo, caracterizando a prevalência de doenças que 

comprometem o funcionamento do sistema nervoso central, como as enfermidades 

neuropsiquiátricas, particularmente a depressão (STELLA et al, 2003). 

 

Gráfico 8 - Prevalência de doenças crônicas - Brasil, 1998. 

 
Fonte: Kilsztajn (2003). 

 

O fato de serem de caráter crônico-degenerativo, essas doenças possuem um fator 

agravante. Estão associadas a tratamentos de longa duração, refletindo em uma maior 

utilização dos recursos oferecidos na área de saúde (SAAD, 1990). 

Conforme apresentado, o perfil da morbidade do idoso apresenta características 

distintas daquelas vividas pelas faixas etárias mais jovens, no qual as doenças crônico-

degenerativas têm pouca influência. As complicações decorrentes do não tratamento, ou pela 
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falta de controle deste grupo de doenças, resultará numa redução da qualidade de vida e no 

aumento dos custos em saúde. 

 

2.3.3 Impacto da longevidade 

 

O setor de saúde está entre aqueles que mais sofrem com o acelerado 

envelhecimento e com mudança na estrutura etária da população. 

A evolução do fator idade reflete a experiência brasileira do custo assistencial por 

idade, conforme o Gráfico 9. Pode-se observar a contínua evolução dos custos assistenciais 

com a idade, mesmo até a idade de 91 anos (FIPECAFI, 2009). 

 

Gráfico 9 - Fator de Risco Saúde por Idade. 

 
Fonte: FIPECAFI (2009). 

 

As transformações que ocorreram na estrutura etária, redução das taxas de 

mortalidade e fecundidade, assim como no aumento da esperança de vida - transição 

demográfica - tiveram como resultado o envelhecimento populacional. Além disso, houve 

mudanças na estrutura de morbidade - transição epidemiológica -, onde as doenças crônico-

degenerativas (doenças cardiovasculares, respiratórias, cânceres e outras) tiveram um 

aumento nas ocorrências em relação às infecciosas e parasitárias. 

Conforme estudos realizados por Yazaki e Saad (1990 apud Saad, 1990): 

 
Aproximadamente 39% dos óbitos em 1940 se referiam à população jovem (0 a 14 

anos), e 23% à população idosa (maiores de 60 anos). Com o passar do tempo, esta 

situação foi se invertendo, de tal forma que em 1985, os óbitos do grupo mais jovem 
representavam pouco menos de 17% enquanto os do grupo mais velho já 

suplantavam os 46%. Como consequência, a participação das doenças infecciosas e 

parasitárias, como causa de morte, diminuiu, durante este mesmo período, de 21% 
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ara 4,5%, ao mesmo tempo em que o peso das doenças do aparelho circulatório, 

somadas às neoplasias e à diabetes, duplicou, passando de 25,1% para 50,8%. 

 

As doenças com essas características crônico-degenerativas estão associadas a 

tratamentos mais longos, muitos de alta complexidade, e recuperação difícil, que envolvem a 

utilização de tecnologia médica mais avançada. Consequentemente os gastos para com esse 

grupo etário são agravados. 

O Tabela 3 apresenta uma simulação realizada por Wong & Carvalho (2006) para 

as despesas governamentais com saúde por faixa etária. 

Observa-se que os gastos governamentais (PIB) com os idosos são cerca de 9 

vezes maiores do que grupos mais novos. Além disso, o aumento desse grupo reflete 

diretamente no gasto total ao longo dos anos. Percebe-se pelo aumento relativo das despesas 

com as últimas faixas, que quase duplicam, de 37,5% para 67,5%, e o absoluto que aumenta 

em mais de 4 vezes, R$ 55,7 milhões para R$ 257,13 milhões. 

 

Tabela 3 - Simulação das despesas, segundo grupos etários Brasil - 2000/2050. 

Grupos Etários 
2000 2025 2050 

Total (mi) (%) Total (mi) (%) Total (mi) (%) 

00 - 09 anos 13.521,20 9,10% 12.646,30 5,37% 10.901,20 2,86% 

10 - 19 anos 22.421,50 15,09% 20.824,20 8,85% 17.754,00 4,66% 

20 - 29 anos 12.258,80 8,25% 12.737,30 5,41% 11.250,60 2,96% 

30 - 39 anos 7.469,30 5,03% 9.503,60 4,04% 8.396,80 2,21% 

40 - 49 anos 14.033,80 9,45% 20.141,10 8,56% 21.567,50 5,67% 

50 - 59 anos 23.184,10 15,61% 43.375,90 18,43% 53.646,90 14,09% 

60 - 69 anos 30.131,00 20,28% 61.917,70 26,30% 106.547,20 27,99% 

Mais de 70 anos 25.534,70 17,19% 54.247,70 23,05% 150.583,70 39,56% 

Total 148.554,40 - 235.393,80 - 380.647,90 - 
Fonte: Adaptado de Wong & Carvalho (2006). 

 

Dadas às limitações do sistema de saúde pública brasileiro, o rápido processo de 

envelhecimento aponta para a necessidade de se redefinirem as políticas deste setor, com o 

intuito de prevenir, ou pelo menos atenuar, o desamparo das gerações mais velhas (WONG; 

CARVALHO, 2006). 
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2.4 Envelhecimento na saúde suplementar 

 

O processo de envelhecimento no Brasil foi mais acelerado que do em outros 

países, resultado, das bruscas alterações em um curto espaço de tempo das taxas de 

mortalidade e fecundidade, além do aumento da esperança de vida (SÁ et al, 2013).  

O setor de saúde suplementar já possui uma estrutura etária mais envelhecida do 

que a população como um todo e por isso deva sentir os efeitos do envelhecimento de uma 

maneira mais acelerada (CARNEIRO et al, 2013). 

 

Gráfico 10 - Variação percentual de beneficiários e população brasileira (2000 - 2009). 

 
Fonte: ANS (2010). 

 

No Gráfico 10 é possível verificar que o crescimento dos sexagenários no 

mercado de saúde suplementar, desde a regulamentação do setor, em 1999, quando 

comparados com os demais grupos foi maior. E que o crescimento dos idosos na população 

como um todo foi inferior. Confirmando o que foi afirmado anteriormente, que o setor de 

saúde suplementar é mais envelhecido.  

O efeito desse aumento da quantidade do grupo etário dos idosos tem relação 

direta com os gastos assistências. A partir da Tabela 4, verifica-se uma relação positiva entre 

os gastos assistenciais e a proporção de idosos nas operadoras. Onde as operadoras que 

possuem menos de 10% de idosos apresentam gasto médio por beneficiário de R$ 1.339,80, 

enquanto que naquelas que apresentam 50% ou mais este valor corresponde a R$ 2.821,95. 
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Tabela 4 - Receita e gastos médios por beneficiário de acordo com a distribuição de idosos. 

Itens 

Percentual de idosos na operadora 

menos de 

10% 
10 a 20% 20 a 30% 30 a 40% 40 a 50% 50% e mais 

Receita R$ 1.339,80 R$ 1.564,35 R$ 1.611,58 R$ 1.628,38 R$ 1.887,21 R$ 2.821,95 

Gasto 

Assistencial 
R$ 1.059,66 R$ 1.261,90 R$ 1.447,14 R$ 1.459,10 R$ 1.770,38 R$ 2.565,19 

Fonte: ANS (2010). 

 

Além disso, observa-se, na Tabela 4, que simultaneamente aos gastos, a receita 

também aumentou, uma vez que os beneficiários das últimas faixas pagam uma 

contraprestação mais elevada que as demais faixas. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL 

 

3.1 Regulamentação da saúde pública e criação do Sistema Único de Saúde - SUS 

 

O marco regulatório da saúde pública do Brasil foi com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. É nesse momento em que é criado o Sistema Único de Saúde 

(SUS), de caráter universal, integral e sem contrapartida financeira por parte dos usuários. 

O art. 196 da CF/88 estabelece que: 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 

 

O SUS é composto por uma rede de atendimento formada por hospitais públicos, 

privados e universitários, postos de saúde, clínicas, laboratórios, entre outros estabelecimentos 

de atenção à saúde. Formando assim um sistema de abrangência nacional (GODOY, 2004). 

Apesar do acesso universal a uma saúde de qualidade, esse novo modelo foi se 

tornando insuficiente com o passar dos anos. Isso é devido, principalmente, à incapacidade de 

administração do governo e a baixa captação de investimentos, para garantir a universalidade 

de cobertura e atendimento propostos com o mínimo de qualidade nos serviços prestados 

(GODOY, 2004). 

Diante da ineficácia no atendimento e a persistência dos problemas, fez com que a 

população brasileira não desejasse estar sujeita a uma precária rede pública de saúde, 

resultando num aumento da demanda pelo mercado de saúde privado, que fortaleceu e 

motivou a entrada no mercado das operadoras de planos de saúde. 

 

3.2 Breve contexto sobre a saúde suplementar 

 

Com a precariedade de assistência à saúde prestada pelo SUS e a crescente 

demanda por serviços de saúde no setor privado, setor o qual não possuía nenhuma legislação, 

viu-se a necessidade de regulamentá-lo. Além disso, este teve um crescimento desorganizado, 

pois muitos procedimentos médicos não eram ofertados, os prazos de carência por muitas 

vezes não eram cumpridos, algumas exigências eram caracterizadas como indevidas, além de 

outros problemas. 



29 
 

Após anos de discussões houve a regulamentação do setor de saúde suplementar 

através da Lei nº 9.656/98. A regulamentação teve como finalidade estruturar e equilibrar as 

necessidades das empresas e clientes envolvidos no preceito. 

Durante o período inicial da regulamentação, o setor ficou sob responsabilidade 

do Ministério da Fazenda, através do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e da 

Superintendência dos Seguros Privados (SUSEP), responsável basicamente pelos aspectos 

econômico-financeiros e atos de fiscalização das operadoras, e Ministério da Saúde, através 

do conselho de Saúde Suplementar (CONSU), Secretaria de Assistência à Saúde e do 

Departamento de Saúde Suplementar (SAS/DESAS), responsáveis pelos aspectos de 

assistência à saúde. 

Entretanto, devido às peculiaridades do setor, foi criada a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS, através da Lei n º 9.961 de 2000, conforme  artigo 1º: 

 
É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, autarquia sob o regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, como órgão de regulação, normatização, 

controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à 

saúde. (BRASIL, 2000). 

 

A ANS foi constituída com a missão de promover a defesa do interesse público na 

assistência suplementar à saúde pela regulação e fiscalização do setor, das relações das 

operadoras setoriais com prestadores de serviços de saúde e com usuários de planos de saúde, 

para o desenvolvimento das ações de saúde no país (ANS, 2005). 

De uma forma geral, a Agência Nacional de Saúde Suplementar define seus 

principais objetivos através da regulamentação: 

 
Assegurar aos consumidores de planos privados de assistência à saúde cobertura 

assistencial integral e regular as condições de acesso; definir e controlar as 

condições de ingresso, operação e saída das empresas e entidades que operam no 

setor; definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e financeiras que 

assegurem a continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde 

contratados pelos consumidores; dar transparência e garantir a integração do setor de 

saúde suplementar ao SUS e o ressarcimento dos gastos gerados por usuários de 

planos privados de assistência à saúde no sistema público; estabelecer mecanismos 

de controle dos abusos de preços; e definir o sistema de regulamentação, 
normatização e fiscalização do setor privado de saúde (BRASIL, 2003). 

 

O Gráfico 11 mostra a evolução das operadoras durante o período de 

regulamentação. Percebe-se que mesmo depois da regulamentação a quantidade de operadoras 

continuou a crescer. Entretanto, após a criação da ANS, em 2001, observa-se que a 
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quantidade foi reduzindo. Destaca-se a redução das operadoras agrupadas em médico-

hospitalares, reduzida praticamente pela metade nesse período regulamentado. 

 

Gráfico 11 - Evolução do registro de operadoras de planos privados de saúde. 

 
Fonte: ANS (2014). 

 

Isso se deve principalmente pelas novas regras e imposições que a agência vai 

criando, tanto para melhorar o atendimento ao beneficiário quanto pelas obrigações 

financeiras que as mesmas têm que se adequar, fazendo com que muitas operadoras não 

acompanhem essas mudanças, ocasionando a liquidação das mesmas. 

 

3.2.1 Agentes formadores do setor 

 

O setor de saúde suplementar é formado pelos beneficiários, uma grande 

quantidade de operadoras de planos de saúde e prestadores de serviços que são fiscalizados e 

regulados através da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), outro agente do setor. 

A ANS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, que age como órgão de 

regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência 

suplementar à saúde. 

As operadoras de planos de saúde são pessoas jurídicas constituídas sob a 

modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, 

autorizada, a partir do registro na ANS, a comercializar planos privados de assistência à 

saúde. 

Os prestadores são um conjunto de estabelecimentos de saúde, incluindo 

equipamentos e recursos humanos, que oferecem o cuidado aos beneficiários em todos os 
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níveis de atenção à saúde, considerando ações de promoção, prevenção, tratamento e 

habilitação. 

Por fim, os beneficiários são as pessoas físicas em busca de acesso a serviços de 

assistência à saúde. Possuem direitos e deveres definidos em contrato assinado com a 

operadora de plano privado de saúde, observada a legislação vigente, para garantia da 

assistência médico-hospitalar e/ou odontológica. 

A Figura 2 mostra a relação desses agentes no mercado de saúde suplementar. 

 

Figura 2 - Cartografia do campo regulatório da ANS 

 
Fonte: ANS (2000). 

 

Os agentes acima citados possuem crenças e interesses próprios. Fazendo com que 

a relação entre eles e de suas peculiaridades causem diversos conflitos no setor, pois os 

interesses de algum agente podem ir de encontro aos interesses dos outros.  

As Operadoras desejam diminuir seus custos e aumentar sua receita, em 

contrapartida, os beneficiários consideram altos os valores de suas mensalidades, estando 

sujeitos também a reajustes abusivos. Enquanto que os prestadores almejam uma melhor 

remuneração dos seus serviços. Diante de interesses tão distintos, torna-se um desafio 

administra-los sem que haja prejuízos para nenhuma das partes. 

Sendo assim, a ANS é um intermediador entre esses agentes, determinando 

obrigações às OPS como forma de garantir uma melhor assistência aos seus beneficiários. O 

artigo 3º da Lei 9.961/2000 expressa que: 

 

A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na 

assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto 

às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o 

desenvolvimento das ações de saúde no País (BRASIL, 2000). 
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3.2.1.1 Classificação das Operadoras 

 

As operadoras de planos de saúde são classificadas nas seguintes modalidades 

(ANS, 2014): 

a) administradora: administram planos ou serviços de assistência à saúde. Sendo 

que os planos são financiados pela operadora fazendo com que a 

administradora do plano não assuma os riscos decorrentes da atividade. E não 

possuem rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-

hospitalares ou odontológicos; 

b) cooperativa médica ou odontológica: sociedades sem fins lucrativos que 

operem planos de assistência médica e/ou odontológica constituída conforme 

disposto na Lei nº 5.764/71. Nessa modalidade, os médicos são 

simultaneamente sócios e prestadores de serviços e recebem pagamentos 

proporcionais aos serviços prestados por tipo e quantidade de atendimento; 

c) autogestão: prestam serviços de assistência à saúde destinada, exclusivamente, 

a empregado em atividade, aposentados, pensionistas ou ex-empregados, de 

uma ou várias empresas, ou ainda a participantes e dependentes de associações 

de pessoas físicas ou jurídicas, fundações, sindicatos, entidades classistas ou 

assemelhados e seus dependentes; 

d) medicina ou odontologia de grupo: todas as empresas ou entidades que operam 

planos de saúde e/ou odontológicos, que não sejam administradoras de planos 

de saúde, cooperativas médicas, de autogestão ou entidades filantrópicas; 

e) instituição filantrópica: entidades sem fins lucrativos que operam Planos 

Privados de Assistência à Saúde e que tenham certificado de entidade 

filantrópica junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e 

declaração de utilidade pública federal junto ao Ministério da Justiça ou que 

tenham declaração de utilidade pública junto aos Órgãos dos Governos 

Estaduais e Municipais; e 

f) seguradora especializada em saúde: empresa constituída em sociedade 

seguradora com fins lucrativos que comercializa seguros de saúde e oferece, 

obrigatoriamente, reembolso das despesas médico-hospitalares ou 

odontológicas, ou que comercializa ou opera seguro que preveja a garantia de 

assistência à saúde, estando sujeita ao disposto na Lei nº 10.185, de 12 de 

fevereiro de 2001, sendo vedada a operação em outros ramos de seguro. 
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O Gráfico 12 mostra a quantidade de operadoras por modalidade em atividade no 

mercado de saúde suplementar no ano de 2013 (mês referência Dez/2013). Percebe-se que as 

modalidades medicinas de grupo e cooperativas médicas são as que dominam, em quantidade, 

o mercado de saúde suplementar brasileiro, com 353 e 319, respectivamente. 

 

Gráfico 12 - Distribuição das operadoras por modalidade. 

 
Fonte: ANS (2014). 

 

Além disso, as operadoras ainda são classificadas quanto ao seu agrupamento: 

médico-hospitalares e odontológicas. 

 

3.3 Caracterização dos planos no mercado de saúde suplementar 

 

Defini-se plano de saúde como a prestação continuada de serviços ou cobertura de 

custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a 

finalidade de garantir a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por 

profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 

credenciada, contratada ou referenciada, visando à assistência médica, hospitalar e 

odontológica (BRASIL, 1998). 

 

3.3.1 Estruturação dos planos 

 

A comercialização dos planos de saúde ocorre em dois tipos de contratação: 

individuais ou familiares e coletivos. A Resolução Normativa nº 195/09 define os planos 

individuais como “aqueles que oferecem cobertura da atenção prestada para a livre adesão de 

beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”. 
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Os planos coletivos são subdivididos em coletivos empresariais e por adesão.  

Os coletivos empresariais são aqueles que oferecem cobertura da atenção prestada 

à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária 

podendo abranger os sócios, administradores, demitidos ou aposentados que tenham sido 

vinculados anteriormente à pessoa jurídica contratante, os agentes políticos, trabalhadores 

temporários, estagiários, menores aprendizes, além do grupo familiar até o terceiro grau de 

parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou 

companheiro dos empregados.  

Os coletivos por adesão são aqueles que oferecem cobertura da atenção prestada à 

população que mantenha vínculo com as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou 

setorial: conselhos profissionais, entidades de classe, sindicatos, centrais sindicais e 

respectivas federações e confederações, associações profissionais legalmente constituídas, 

cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões 

regulamentadas, caixas de assistência e fundações de direito privado, além de pessoas 

jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. 

Os planos também são classificados de acordo com sua segmentação assistencial. 

De acordo com a Resolução Normativa nº 211/10, os tipos de segmentação são: ambulatorial, 

hospitalar, hospitalar sem obstetrícia e odontológico.  

O plano ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou 

em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não 

incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, 

embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período 

superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades 

similares. 

O hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de 

internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência não 

incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação. 

O hospitalar com obstetrícia possui a mesma cobertura da segmentação hospitalar, 

sendo acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério. 

O odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos realizados em 

consultório odontológico, como consultas, exames e cirurgias orais. 
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Vale ressaltar que as operadoras de planos de saúde podem oferecer vários tipos 

de cobertura assistencial, desde que, obrigatoriamente ofereçam o plano referência
7
. 

O Gráfico 13 mostra a distribuição dos beneficiários no ano de 2013 (mês 

referência Dez/2013) por tipo de segmentação. Percebe-se que a os planos com uma cobertura 

assistencial maior são os mais procurados, 82,2%.  

 

Gráfico 13 - Distribuição dos beneficiários por segmentação assistencial do plano. 

 
Fonte: ANS (2014). 

 

Além das informadas anteriormente, os planos ainda são classificados de acordo 

com a abrangência geográfica, área em que a operadora de plano de saúde se compromete a 

garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário: 

a) municipal: compreende apenas um município de um estado; 

b) grupo de municípios: compreende um determinado grupo de municípios em um 

ou mais estados; 

c) estadual: compreende todos os municípios de um estado; 

d) grupo de estados: compreende um determinado grupo de estados (pelo menos 

dois), limítrofes ou não, e que não atinja a cobertura nacional; 

e) nacional: compreende todo o território nacional. 

 

 

                                            
7 Segundo a Lei N° 9.656 de 1998, o plano referência de assistência a saúde possui cobertura assistencial médico 

ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão 

de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças 

listadas na Classificação Estatística de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde. 
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3.4 Composição das Receitas e Despesas das Operadoras de Planos de Saúde 

 

As receitas e despesas das operadoras médico-hospitalares cresceram de maneira 

expressiva no decorrer dos anos. Comparando o ano de 2003 com 2013, verifica-se que as 

receitas cresceram 253,61%, chegando a mais de 100 bilhões em 2013. E as despesas 

assistenciais cresceram 259,70%, com um valor atual em mais de 90,45 bilhões de reais, de 

acordo com o Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 - Receita e despesa assistencial das operadoras médico-hospitalares de 2003-2013. 

 
Fonte: ANS (2014). 
 

3.4.1 Receita das OPS 

 

As receitas das operadoras são compostas basicamente pelas contraprestações 

pecuniárias (mensalidades) efetuadas por seus beneficiários de planos coletivos e individuais. 

Antes da regulamentação do setor de saúde privada, os valores das mensalidades 

eram calculados da forma mais conveniente para a operadora, assim como as mudanças de 

preço pelo aumento da idade e os reajustes aplicados pela variação dos custos, pois as mesmas 

não se subordinavam a nenhum tipo de regulamentação. Nesses casos, quaisquer mudanças 

deviam seguir o que estivesse escrito no contrato. 

 

3.4.1.1 Reajuste dos planos 

 

No período pós-regulamentação, a partir de 1999, as operadoras tiveram que se 

adequar a diversas regras com relação aos reajustes nos preços dos seus beneficiários. Os 
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reajustes que ocorrem podem ser por aumento da idade (mudança de faixa etária), por 

variação de custo e por revisão técnica (desequilíbrio econômico). 

Os reajustes por mudança de faixa etária acontecem porque quanto maior a idade 

da pessoa, mais necessários e mais frequentes se tornam os cuidados com a saúde. Isso 

implica que os custos de assistência à saúde crescem conforme aumenta a idade dos 

beneficiários. Em razão desse crescimento dos custos, o valor cobrado das mensalidades são 

maiores à medida que os beneficiários envelhecem (ANS, 2014). 

De acordo com a Lei nº 9.656/98, as faixas etárias foram divididas em sete, onde a 

última faixa representa 70 anos ou mais. Com o advento do Estatuto do Idoso em Outubro de 

2003, que proíbe variação nos preços por mudança de faixa etária para os beneficiários acima 

de 60 anos, a última faixa passa para 59 anos ou mais.  

O Quadro 1 mostra as faixas etárias por período de contratação, assim como suas 

especificidades. 

 

Quadro 1 - Faixas etárias conforme data de contratação do plano. 

Período de 

Contratação 
Faixa etária Observações 

Até 2 de Janeiro de 

1999 
Não se aplica Seguir o que estiver acordado em contrato. 

Entre 2 de Janeiro de 

1999 e 1º de Janeiro de 

2004 (Regulamentação 

da Saúde Privada) 

0 a 17 anos 

A Consu 06/98 determina que o preço da última 

faixa etária (70 anos ou mais) deve ser até seis vezes 

o preço da primeira (0 a 17 anos).  

Contratos de beneficiários acima de 60 anos e que 

participam do plano há mais de dez anos não podem 

sofrer a variação por mudança de faixa etária. 

18 a 29 anos 

30 a 39 anos 

40 a 49 anos 

50 a 59 anos 

60 a 69 anos 

70 anos ou mais 

Após 1º de Janeiro de 

2004 (Estatuto do 

Idoso) 

0 a 18 anos 

A RN nº 63/03 determina que o preço da última faixa 

etária (59 anos ou mais) deve ser até seis vezes o 

preço da primeira (0 a 18 anos).  

A RN também determina que a variação acumulada 

entre a sétima e a décima faixas não pode ser 

superior à variação acumulada entre a primeira e a 

sétima faixas. 

19 a 23 anos 

24 a 28 anos 

29 a 33 anos 

34 a 38 anos 

39 a 43 anos 

44 a 48 anos 

49 a 53 anos 

54 a 58 anos 

59 anos ou mais 

Fonte: Lei nº 9.656/98, Consu nº 06/98 e RN nº 63/03 (ANS). 
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Para que não haja nenhum transtorno para o beneficiário, os percentuais de 

variação devem estar expressamente estabelecidos no contrato. Além disso, a operadora deve 

informar essas variações por mudança de faixa etária de seus planos junto à ANS através da 

Nota Técnica de Registro de Produtos - NTRP. 

Os reajustes por variação de custo acontecem devido aos fatores que influenciam 

no aumento dos custos, como inflação médica, atualização do rol de procedimentos 

obrigatórios, utilização de novas tecnologias, entre outros. Este tipo de reajuste é efetuado no 

mês de aniversário do contrato e deve ser aplicado uma vez por ano. 

Para este tipo de reajuste, a atuação da ANS relaciona-se ao tipo de contratação do 

plano, individual ou coletivo. No caso de contratos assinados por pessoa física, a ANS exerce 

um controle intenso, devido às limitações da negociação da operadora com o cliente. 

Enquanto nos coletivos, há apenas um acompanhamento pela agência. 

Nos contratos de pessoas físicas, se não expressos em contrato, os reajustes anuais 

são limitados ao divulgado e autorizado pela ANS. Por muitas vezes estarem abaixo do 

crescimento real dos custos com saúde, esses reajustes tornam-se insuficientes. A diferença 

entre os reajustes para planos contratados por pessoas físicas e as variações dos custos médico 

hospitalares (IESS) pode ser vista na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Diferença entre os reajustes da ANS planos PF e VCMH. 

Ano 
 

Reajuste 
 

VMCH 




2007 
 

5,76% 
 

8,10% 
 

-2,34% 

2008 
 

5,48% 
 

10,80% 
 

-5,32% 

2009 
 

6,76% 
 

12,00% 
 

-5,24% 

2010 
 

6,73% 
 

7,60% 
 

-0,87% 

2011 
 

7,69% 
 

12,90% 
 

-5,21% 

2012 
 

7,93% 
 

16,40% 
 

-8,47% 

Fonte: ANS e IESS. 

O VCMH é uma medida de variação dos custos médico hospitalares das OPS. 

 

Nos contratos de pessoa jurídica a legislação
8
 obriga que haja uma diferenciação 

quanto à quantidade de vidas no contrato. Se possuir trinta vidas ou mais, o reajuste, se não 

expresso em contrato, é decidido mediante uma livre negociação entre as partes interessadas, 

contratante e contratada, onde é definido o percentual e como será aplicado. Já em contratos 

                                            
8 Maiores informações sobre o reajuste do agrupamento dos contratos com até 30 vidas consultar RN nº 309/13, 

disponível do sítio eletrônico da ANS. 



39 
 

com menos de trinta vidas, deverá ser aplicado um reajuste único para todos que se 

enquadrem nessa condição. 

Nesse tipo de contratação, não há necessidade de autorização da ANS, porém 

devem ser comunicados, em até trinta dias após a sua aplicação. 

Essas duas formas de reajuste de mensalidade, por faixa etária e variação de custo, 

não são excludentes. Ou seja, o beneficiário poderá receber em um mesmo ano os dois 

reajustes. 

Os reajustes por revisão técnica
9
, atualmente suspensos pela ANS, não são muito 

comuns, mas acontece quando um plano ou carteira da operadora está com algum 

desequilíbrio econômico, que prejudique a continuidade dos serviços de saúde aos seus 

beneficiários.  

As opções de reequilíbrio devem ser aprovadas pela ANS e oferecidas aos 

beneficiários, cabendo os mesmo aceitarem ou não. A revisão técnica não resulta 

obrigatoriamente num aumento da mensalidade, mas sim um down grade no seu plano atual, 

como uma readequação da rede, inserção de algum fator moderador, entre outros. 

 

3.4.2 Despesas das OPS 

 

As despesas das operadoras são divididas em Despesa Administrativa, que não 

possuem relação direta com a prestação dos serviços de assistência à saúde, e Despesa 

Assistencial, resultante de toda e qualquer utilização, pelo beneficiário, das coberturas 

contratadas. 

Além disso, as despesas assistenciais são subdivididas em itens de despesas 

(ANS, 2014), classificadas em: 

a) consultas: atendimentos realizados para fins de diagnóstico e orientação 

terapêutica, em regime ambulatorial, de caráter eletivo, urgência ou 

emergência; 

b) exames: métodos de auxílio diagnóstico utilizados para complementar a 

avaliação do estado de saúde, como angiografia, hemodinâmica, ressonância 

nuclear magnética, tomografia computadorizada, entre outros; 

c) terapias: atendimentos a pacientes utilizando métodos para tratar determinada 

doença ou condição de saúde, como métodos de tratamento com hemoterapia, 

                                            
9Maiores informações sobre o reajuste por revisão técnica consultar RN 19/02 e RDC 27/00, disponível do sítio 

eletrônico da ANS.  
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litotripsia extracorpórea, quimioterapia, radiologia intervencionista, 

radioterapia, terapia renal substitutiva, entre outros; 

d) internações: atendimentos prestados a paciente admitido para ocupar leito 

hospitalar em enfermaria, quarto ou unidades de curta permanência, terapia 

intensiva ou semi-intensiva; 

e) outros atendimentos ambulatoriais: atendimentos com procedimentos (exceto 

consultas médicas, exames complementares e terapias) realizados em regime 

ambulatorial de caráter eletivo, urgência ou emergência; e 

f) demais despesas assistenciais: despesas acessórias aos atendimentos de 

promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação do paciente. 

A Tabela 6 mostra as despesas assistencial e administrativa paga pelas operadoras 

médico-hospitalares (ano referência 2012). A despesa assistencial foi segmentada nos itens 

anteriormente comentados. Além deles, são informados também os valores referentes aos 

gastos de atendimentos realizados pelo SUS e os eventos não avisados. 

 

Tabela 6 - Despesas por tipo das operadoras de planos privados de saúde em 2012. 

Despesa Valor Total Gasto 
Proporção do 

Gasto (%) 

Despesa Assistencial R$   78.514.175.482 85,45% 

        Consultas R$   13.934.998.538 17,75% 

        Exames R$   16.354.085.862 20,83% 

        Terapias R$     3.386.493.410 4,31% 

        Internações R$   32.060.749.361 40,83% 

        Outros Atendimentos Ambulatoriais R$     5.792.659.846 7,38% 

        Demais Despesas Assistenciais R$     5.408.054.780 6,89% 

        SUS R$        380.965.587 0,49% 

        Eventos Não Avisados R$     1.196.168.098 1,52% 

Despesa Administrativa R$   13.373.330.032 14,55% 

Despesa Total R$   91.887.505.514 - 

Fonte: Caderno de Informações da Saúde Suplementar ANS (Mar/2014); 

*Não foram considerados os gastos odontológicos. 

 

Verifica-se através da Tabela 6 que a maior parte, 85,45%, das despesas das 

operadoras médico-hospitalares é de caráter assistencial, ou seja, possuem relação com as 

utilizações dos serviços de saúde dos seus beneficiários, enquanto que as despesas 

administrativas representaram cerca de 14,55%. 
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Considerando apenas as despesas assistenciais, nota-se que os itens com gastos 

mais representativos são as internações, posteriormente os exames e em seguida os gastos 

com consulta, que junto representaram cerca de 79,41% das despesas assistenciais em 2012. 

Enquanto que o item SUS apresentou a menor representatividade, 0,49%. Esses 

valores são oriundos das utilizações dos beneficiários que possuem planos de saúde privados 

e usam a rede pública. Desse modo o governo cobra da operadora, da qual o beneficiário é 

cliente, o valor que foi gasto pelo mesmo. Sendo que esse valor não é cobrado do beneficiário 

em questão. 
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4 PROJEÇÃO DE GASTOS ASSISTENCIAIS NA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

A análise que aqui será apresentada visa demonstrar como o efeito demográfico 

(envelhecimento) impacta nos gastos assistenciais, no mercado de saúde suplementar. Para 

tanto, será observada a evolução de uma carteira ao longo do tempo, considerando as 

características de seus beneficiários e seus respectivos gastos assistenciais. 

 

4.1 Dados 

 

Os dados utilizados para realização deste trabalho foram os gastos com serviços 

médicos, de um plano de saúde regulamentado e contratado por pessoas físicas (plano 

individual), de uma cooperativa médica. 

A base de dados é referente ao período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2013.  

A mesma traz o número de beneficiários expostos, sinistrados, assim como os valores 

gerados, segmentados por competência (mês e ano), detalhados por sexo e idade, além das 

movimentações dos beneficiários, datas de inclusão e exclusão. 

 

4.1.1 População analisada 

 

Primeiramente descrevem-se as características dos beneficiários tomando por base 

a sua distribuição de acordo com idade e sexo. Verifica-se, no Gráfico 15, que a distribuição 

das crianças de ambos os sexos são semelhantes, inclusive possuem um mesmo padrão de 

redução. Sendo que essa redução é observada até os 15 anos, aproximadamente.  

A partir daí, nota-se um aumento, praticamente na mesma idade, para ambos os 

sexos, entretanto a quantidade de mulheres torna-se, e permanece superior a dos homens.  

Ao atingirem idades próximas aos 30 anos há uma redução contínua, observada 

até as idades mais avançadas. 
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Gráfico 15 - Distribuição dos beneficiários por idade e sexo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Distribuindo os beneficiários por grupo etário, Tabela 7, percebe-se que a carteira 

possui cerca de 19,5% de beneficiários idosos, com idades acima de 60 anos, em 

contrapartida, as faixas de 0 a 14 anos representam 22,4% e os jovens e adultos, entre as 

faixas de 15 a 59 anos, representam 58,1%.  

Ao comparar a proporção de idosos da carteira em estudo com o Censo 

Demográfico de 2010, cuja proporção de idosos era de 9,98%, verifica-se que a base estudada 

possui uma distribuição mais envelhecida. 

 

Tabela 7 - Distribuição de beneficiários por sexo e grupo etário 

Grupo Etário 

(anos) 

População Analisada 

Masculino Feminino Total (%) Masc (%) Fem (%) Total 

00 - 04 3.966 3.939 7.905 4,5% 4,5% 9,0% 

05 - 09 3.221 3.101 6.322 3,7% 3,5% 7,2% 

10 - 14 2.717 2.750 5.467 3,1% 3,1% 6,2% 

15 - 19 2.319 2.413 4.732 2,6% 2,7% 5,4% 

20 - 24 2.345 3.048 5.393 2,7% 3,5% 6,1% 

25 - 29 2.964 4.394 7.358 3,4% 5,0% 8,4% 

30 - 34 3.092 4.757 7.849 3,5% 5,4% 8,9% 

35 - 39 2.397 3.723 6.120 2,7% 4,2% 7,0% 

40 - 44 2.114 3.253 5.367 2,4% 3,7% 6,1% 

45 - 49 2.072 3.257 5.329 2,4% 3,7% 6,1% 

50 - 54 1.883 2.980 4.863 2,1% 3,4% 5,5% 

55 - 59 1.529 2.642 4.171 1,7% 3,0% 4,7% 

60 - 64 1.319 2.516 3.835 1,5% 2,9% 4,4% 

65 - 69 1.047 2.273 3.320 1,2% 2,6% 3,8% 

70 e + 2.809 7.119 9.928 3,2% 8,1% 11,3% 

Total 35.794 52.165 87.959 40,7% 59,3% - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Analisando o perfil dos beneficiários por grupo etário e sexo, constata-se que a 

distribuição dos beneficiários entre os quatro primeiros grupos, 0 a 19 anos, são semelhantes. 

Entretanto, esse comportamento não se repete nos demais grupos e percebe-se que o sexo 

feminino torna-se mais representativo à medida que envelhece. Considerando os grupos a 

partir de 60 anos, a proporção de beneficiários do sexo feminino é de 13,5%, enquanto que a 

do sexo masculino é de 5,9%.  

 

4.1.1.1 Envelhecimento da população 

 

A preocupação do impacto nas despesas assistenciais para as operadoras 

decorrente do envelhecimento da população com planos individuais foi motivada pela 

observação de dados disponíveis pela ANS de que o processo de envelhecimento das carteiras 

das operadoras estava ocorrendo ano a ano (MATA, 2011). Na base de dados em estudo 

observa-se a ocorrência do processo de envelhecimento. 

O comportamento da proporção de grupos etários durante o período analisado é 

mostrado no Tabela 8. Verifica-se que a proporção dos grupos de jovens e adultos, 00-14 e 

15-59, vem diminuindo com o passar do tempo, ao comparar as carteriras de 2008 e 2013. Em 

contrapartida, o grupo dos idosos, 60-69 e acima de 70, vem crescendo. Isso é efeito do 

processo de envelhecimento sinalizado pela ANS. 

 

Tabela 8 - Evolução da representatividade por grupo etário e ano. 

Grupo Etário 

(anos) 

Representatividade da População Estudada por Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

00 - 14 25,24% 24,81% 24,82% 22,82% 22,37% 22,39% 

15 - 59 61,67% 61,60% 61,42% 60,26% 59,01% 58,19% 

60 - 69 5,48% 5,66% 5,67% 7,23% 7,80% 8,13% 

70 e + 7,62% 7,93% 8,10% 9,69% 10,82% 11,29% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Na figura 3, verifica-se que o envelhecimento da carteira através do comparartivo 

entre os anos. Ao comparar as estruturas estárias dos anos de 2008 e 2013, é perseptível a 

diferença das proporções. 

Através dessa comparação, percebe-se que houve um aumento significativo da 

proporção dos grupos com idades a partir de 50 anos, representanto as cinco últimas faixas, 

enquanto que na maioria dos outros grupos verifica-se uma redução reduziram. 
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Ao analisar na Figura 3 a distribuição etária dos beneficiários por sexo, observa-se 

que o envelhecimento do sexo feminino está ainda mais acelerado, pois em seis anos a 

proporção de mulheres idosas passou de 15,32% para 22,83%, enquanto que a dos homens 

idosos passou de 10,03% para 14,46%. 

 

Figura 3 - Comparação dos beneficiários por grupo etário e sexo entre 2008 e 2013. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

4.1.2 Despesas assistenciais 

 

Considera-se como despesa assistencial os gastos com consultas, exames, terapias, 

custos hospitalares referentes às internações e demais atendimentos ambulatoriais, 

atendimentos que não foram qualificados como os anteriormente citados (ANS, 2014). Na 

Tabela 9 são apresentados os gastos totais, a média de beneficiários expostos e os gastos 

médios por beneficiários. 

 

Tabela 9 - Gasto médio mensal dos beneficiários por ano. 

Ano Gasto Anual 
Gasto Anual 

Acumulado 

Média de Expostos 

Mensal 

Gasto Médio 

Mensal 

2008 R$  131.818.770,69 R$     131.818.770,69 64.844 R$        169,40 

2009 R$  142.227.179,44 R$     274.045.950,13 66.457 R$        178,35 

2010 R$  153.317.959,70 R$     427.363.909,83 67.934 R$        188,07 

2011 R$  197.313.723,03 R$     624.677.632,86 75.714 R$        217,17 

2012 R$  247.941.198,54 R$     872.618.831,40 85.318 R$        242,17 

2013 R$  273.253.423,83 R$  1.145.872.255,23 88.115 R$        258,43 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Feminino - 2013 Feminino - 2008 Masculino - 2013 Masculino - 2008 
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Observa-se na Tabela 9 que tanto o gasto anual total quanto o gasto médio mensal 

foram crescentes, aumentando de um ano para outro. Nota-se também que a quantidade média 

mensal de beneficiários expostos também aumentou. 

Com o aumento da idade, exceto pelas primeiras idades, maior é a demanda dos 

beneficiários com serviços de saúde, além de uma possível geração de gastos maiores devido 

aos tratamentos realizados, muitas vezes por um tempo prolongado (KILSZTAJN et al, 

2003). 

Além do fator idade, os gastos com saúde sofrem influência entre os sexos. É 

quase consensual que a mulher é mais avessa ao risco do que o homem e, talvez por esse 

motivo, demande mais ações preventivas de saúde, quer dizer, utilize mais serviços de saúde 

preventivos do que os homens durante sua fase ativa (NUNES, 2004). Assim, quando chegam 

à fase idosa seus gastos não são tão elevados. No Gráfico 16 nota-se que os gastos dos 

beneficiários da base de dados confirmam essa afirmação, onde os gastos das mulheres são 

maiores que o dos homens durante sua fase ativa, mudando ao se tornarem idosos. 

 

Gráfico 16 - Gastos per capita por idade e sexo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

É possível verificar no Gráfico 16 o crescimento dos gastos e que, até cerca de 20 

anos de idade, ambos os sexos possuem gastos semelhantes. Entretanto, é a partir daí que os 

gastos das mulheres tornam-se superiores ao dos homens. Essa elevação é ocasionada devido 

às mulheres serem mais atentas em relação ao aparecimento de doenças e previnem-se mais, 

ainda é nesse momento em que os gastos decorrentes aos partos, devido ao período 

reprodutivo, acontecem com uma maneira mais frequente. 

 R$ -    

 R$ 300,00  

 R$ 600,00  

 R$ 900,00  

 R$ 1.200,00  

 R$ 1.500,00  

 R$ 1.800,00  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Masculino 

Feminino 



47 
 

Além disso, verifica-se também que a partir dos 60 anos há uma inversão do nível 

de gastos, ou seja, os gastos dos homens ficam superiores ao das mulheres. Isso é decorrente à 

exposição do homem ao risco durante toda sua vida, ocasionando na velhice maiores 

problemas e gastos com saúde. Portanto, os homens idosos, por possuírem gastos sempre mais 

elevados que as mulheres apresentam um processo de envelhecimento de qualidade inferior. 

 

4.2 Método 

 

Para calcular o impacto nos gastos com saúde decorrente do envelhecimento dos 

beneficiários em estudo, foi feita uma projeção da população de beneficiários e de suas 

despesas assistenciais para os próximos 20 anos, até 2033, ano escolhido por se tratar de um 

período de médio prazo. Períodos muito distantes podem conter erros mais significativos, 

considerando as diferenças entre os sexos e dos grupos etários (CARNEIRO et al, 2011). 

A projeção da população terá como premissa principal a que esta é fechada, ou 

seja, apenas as saídas de beneficiários foram consideradas. Uma vez que o objetivo principal 

desse trabalho é captar a influência do efeito demográfico sobre os gastos assistenciais, 

principalmente o envelhecimento. 

Para a projeção das despesas assistenciais o método utilizado foi o de taxa 

variável. Além do efeito demográfico, pelas mudanças no tamanho e composição etária da 

população, os gastos per capita sofrem influência de uma taxa de crescimento observada na 

base de dados. 

 

4.2.1 Decremento da população 

 

A projeção da população realizada foi de acordo com sexo e com a idade dos 

beneficiários. Terá como pressuposto que a mesma é fechada. Não estará sujeita a fluxos 

migratórios (entradas e saídas), ou seja, as entradas de novos beneficiários não foram 

consideradas e as mudanças em sua estrutura são devidas unicamente às saídas dos 

beneficiários. 

Os motivos pelos quais os beneficiários saem são múltiplos, podendo ser por 

inadimplência, falecimento, mudança de operadora, por falta de condições financeiras, entre 

outros. No entanto, as saídas não serão consideradas por motivo, mas apenas o decremento 

saída, de acordo com a expertise de saídas da base analisada. 



48 
 

Desse modo, as saídas dos beneficiários são definidas a partir de uma taxa de 

saída anual que é calculada pela razão entre a quantidade de beneficiários que saiu ao longo 

do ano e a quantidade de beneficiários inicial acrescido das entradas ocorridas no ano 

(MATA, 2011). 

Assim, 

        
  

       
 

         
                

 
 
                                                                          (1) 

Onde: 

 : idade do beneficiário; 

 : ano em que as entradas e saídas ocorreram;  

       
 : quantidade de saídas da idade   ao longo do ano  ; 

         
 : quantidade de entradas da idade   ao longo do ano n; 

              
 

 
 : quantidade de beneficiários com idade   no período inicial, 

mês 1, do ano  . 

O Gráfico 17 apresenta as taxas de saída considerando os grupos etários até os 99 

anos. As taxas das idades a partir de 100 anos foram excluídas, de forma a melhorar a 

visualização das taxas nas demais idades, por possuírem altos valores e grande variabilidade, 

devido à baixa representatividade dos beneficiários nesses grupos, que são bem inferiores. As 

taxas de saída variam conforme a idade e o tempo, mas percebe-se um padrão da estrutura e 

variações semelhantes entre os grupos etários. 

 

Gráfico 17 - Evolução das taxas anuais de saída dos beneficiários por grupo etário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Por apresentarem uma população mais reduzida nas idades mais avançadas, a 

partir de 90 anos, a taxa de saída calculada, a partir da equação 1, resultou numa variação 

mais significativa, não seguindo nenhum padrão durante os anos, como foi observado nos 

demais grupos etários. Então, optou-se por utilizar a probabilidade de morte,   , de uma tábua 

de mortalidade escolhida arbitrariamente, neste caso a tábua AT - 2000 por sexo, uma vez que 

o principal motivo da saída desses beneficiários é por falecimento. 

Após apuradas, verificou-se que a taxa de saída de todas as idades é sempre maior 

do que a probabilidade de morte da tábua, demonstrando que, além de morte, ocorrem outros 

motivos de saída, conforme informado anteriormente. 

Os motivos pelos quais os beneficiários saem podem mudar futuramente em 

função de diversos fatores. Entretanto, adotou-se a taxa média do período analisado, constante 

na projeção, de forma determinística. Conforme Rodrigues (2010), as projeções por métodos 

determinísticos possuem elevado grau de incerteza em relação ao valor projetado, já que não 

fornecem a probabilidade de que o valor projetado esteja dentro de um intervalo de confiança. 

Como os dados são de 6 anos e impedem de fazer análises mais elaboradas, os valores 

projetados são confiáveis dado que é uma projeção de curto prazo (MATA, 2011). 

 

4.2.2 Variação das despesas assistenciais 

 

A evolução dos gastos mensais, Gráfico 18, está associada a uma taxa de 

crescimento, que representa a série temporal de gastos. Nota-se que os gastos mensais 

observados possuem uma aleatoriedade em torno de uma tendência crescente. 

 

Gráfico 18 - Evolução dos gastos mensais por beneficiário exposto. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Alguns fatores estão associados ao processo de crescimento dos gastos. Dentre 

eles as mudanças que ocorrem no perfil da carteira, como o aumento da proporção do sexo 

feminino e pelo próprio envelhecimento dos seus beneficiários. Além disso, outros fatores que 

estão associados a esse crescimento são as atualizações no rol de procedimentos obrigatórios, 

inovações tecnológicas nos tratamentos médicos, aumento na remuneração dos prestadores, 

entre outros (MAZZA, 2011). 

Em termos gerais, os fatores associados aos gastos assistenciais com saúde, 

podem ser divididos em fatores demográficos e não demográficos.  

A Figura 4 mostra alguns dos fatores responsáveis pelo crescimento nos gastos, os 

fatores demográficos estão associados basicamente à estrutura da população, tanto por sexo 

quanto por idade, e a demanda associada a cada grupo. Os fatores não demográficos estão 

mais ligados à economia, como o aumento da renda, que aumenta a demanda pela saúde 

privada, e os investimentos e incorporações tecnológicas nos procedimentos médicos. 

 

Figura 4 - Fatores relacionados aos gastos com saúde. 

 
Fonte: Carneiro et al (2011). 

 

Para encontrar a taxa de crescimento real dos gastos, calculou-se inicialmente a 

variação dos gastos per capita no período. Entretanto, a taxa de crescimento encontrada, trata-

se de um valor nominal, ou seja, seu valor real será definido como: 

       
          

      
                                                                                            (2) 



51 
 

A Tabela 10 mostra a evolução dos gastos mensais médios em cada ano por 

beneficiário exposto a preços nominais, ou seja, sem correção pela inflação. Além disso, 

mostra a inflação, IPCA - Saúde, observada no mesmo período. 

 

Tabela 10 - Comparação da evolução dos gastos mensais médios com a inflação do período. 

Ano 
Gasto Médio 

Mensal 
Crescimento 

Inflação                

(IPCA Saúde) 

2008 R$ 169,40 Relativo Acumulado Relativo Acumulado 

2009 R$ 178,35 5,3% 5,3% 6,0% 6,0% 

2010 R$ 188,07 5,5% 11,0% 6,4% 12,8% 

2011 R$ 217,17 15,5% 28,2% 7,4% 21,1% 

2012 R$ 242,17 11,5% 43,0% 8,2% 31,0% 

2013 R$ 258,43 6,7% 52,5% 8,1% 41,7% 
Fonte: Banco de dados e IBGE. 

Através da Tabela 10, verifica-se que o gasto médio mensal aumentou em torno 

de 52,5% ao período, a valores nominais, e a inflação, IPCA - Saúde, observada no mesmo 

período, foi de 41,7%. Desse modo, a taxa de aumento real dos gastos assistenciais dos 

beneficiários ficou em torno de 7,69% ao período, o que equivale a 1,49% ao ano acima da 

inflação. 

 

4.3 Projeção da população analisada 

 

Para projeção da população a taxa de saída foi estratificada por sexo e grupo 

etário, uma vez que as saídas são diferentes entre os mesmos. Durante as primeiras idades as 

taxas são semelhantes entre os sexos. Com o aumento da idade, até cerca de 40 anos, as saídas 

femininas são superiores às dos homens. A partir daí há uma mudança significativa, onde a 

saída dos homens superam a da mulher e continuam aumentando até as últimas idades.  

A projeção dos beneficiários foi dividida em dois grupos, beneficiários de até 89 

anos, utilizando a taxa de saída calculada, e a partir de 90 anos, utilizando a probabilidade de 

morte de uma tábua de mortalidade, conforme dito no item 4.2.1 deste capítulo.  

Em resumo, a projeção dos beneficiários com idade   no ano   é realizada da 

seguinte forma: 

a) para os beneficiários de até 89 anos de idade: 

     
          

                                                                          (3) 

e 



52 
 

     
         

                                                                              (4) 

Onde: 

     : beneficiários do sexo masculino com idade  ; 

     : beneficiários do sexo feminino com idade  ; 

         : taxa de saída dos beneficiários do sexo masculino na idade  ; 

         : taxa de saída dos beneficiários do sexo feminino na idade  . 

b) Para os beneficiários a partir de 90 anos de idade: 

     
          

                                                                                   (5) 

e 

     
          

                                                                                     (6) 

Onde: 

  : a probabilidade de morrer no próximo ano do beneficiário com idade  , de 

acordo com a tábua de mortalidade AT - 2000. 

Apresenta-se, no Gráfico 19, o resultado da projeção e como será o processo de 

envelhecimento da carteira de beneficiários projetada para o período de 2013 a 2033. 

 

Gráfico 19 - Processo de envelhecimento dos beneficiários por sexo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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O processo de decremento da carteira estudada foi mais intenso para o sexo 

masculino, onde se percebe que a quantidade de beneficiários do sexo feminino ao final da 

projeção é maior. Colaborando para que o processo de envelhecimento do sexo feminino seja 

maior, uma vez que há mais mulheres do que homens nas idades a partir de 60 anos. 

Confirmando sobre a feminilização da velhice, abordada no Capítulo 2, a 

população feminina da carteira estudada apresenta mais vidas na fase idosa do que a 

população masculina. O que pode ter contribuído para essa maior quantidade são os 

constantes cuidados (gastos) com a saúde durante sua vida, o que diminui seu risco de morte, 

uma das causas de saída analisadas. 

Observa-se na Tabela 11, a evolução do decremento da população, ressaltando 

que neste trabalho não foram consideradas entradas. 

 

Tabela 11 - Evolução do decremento da população. 

Ano População Idosos (%) 

2013 87.959 17.083 19,4% 

2018 57.111 15.653 27,4% 

2023 38.215 14.248 37,3% 

2028 26.080 12.517 48,1% 

2033 17.971 10.457 58,2% 

Redução 

2013 - 2033 
-79,6% -38,8% - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

A partir disso, verifica-se que a população apenas decresce. Isso é devido à 

característica de uma projeção considerando uma população fechada, onde há um declínio das 

vidas nas idades mais jovens e uma ampliação das vidas nos grupos mais velhos, o que indica 

o envelhecimento dessa população (CERQUEIRA e GIVISIEZ, 2004). 

Verifica-se que na Tabela 11 a redução da população de quase 80%, e observa-se 

que, apesar de também reduzir, cerca de 40%, o grupo dos idosos tornou-se mais 

representativo. Em 2013 os idosos representavam cerca de 19,4%, passando para 37,3% em 

2023 e chegando a 58,2% no final da projeção, em 2033, ou seja, além de reduzir, a 

população também envelhece, pois a proporção de idosos mais que triplica, representado um 

envelhecimento mais acelerado e com um impacto significativo. 
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4.4 Projeção das despesas assistenciais 

 

Nas projeções dos gastos foram consideradas as variações reais ocorridas no 

período. Sendo necessário definir qual foi a despesa assistencial inicial por beneficiário. 

Optou-se por utilizar como inicial a média das despesas per capita por sexo e grupo etário do 

período, 2008 a 2013, corrigidas pelo IPCA - Saúde até o ano de 2013. 

Para a projeção utilizando o método de taxa variável, foi adotada como premissa a 

taxa média anual de aumento de 2008 a 2013 das despesas corrigidas pela inflação, conforme 

visto no item 4.2.2, e mantida fixa ao longo de todo o período de projeção, de forma 

determinística. A diferenciação deu-se apenas por sexo, onde        = 1,75% e        = 

1,25% ao ano. 

Desta forma, a projeção dos gastos dos beneficiários foi da seguinte forma: 

                
                          

                      
     (7) 

Onde: 

 : ano da projeção,   = 0, 1, 2,..., 20; 

 : idade do beneficiário; 

 : limite de idade do beneficiário, considerando até 115 anos; 

     
 : quantidade de beneficiários do sexo masculino com idade  , no ano  ; 

     
 : quantidade de beneficiários do sexo feminino com idade  , no ano  ; 

      : despesa assistencial média dos beneficiários do sexo masculino com 

idade  ; 

      : despesa assistencial média dos beneficiários do sexo feminino com idade 

 ; 

      : taxa real de agravamento anual do sexo masculino; 

      : taxa real de agravamento do sexo feminino; 

 : diferença em anos entre o período inicial e o projetado. 

Realizada a projeção, compararam-se o crescimento dos os gastos per capita 

projetados utilizando a taxa de crescimento real e apenas sob o efeito demográfico, tamanho e 

composição da população por sexo e faixa etária, ou seja, utilizando os gastos per capita 

constantes ao longo da projeção, Gráfico 20. Nota-se que apenas o efeito demográfico foi 

suficiente para que os gastos com saúde aumentassem, isso se deve ao aumento significativo 

das vidas nos últimos grupos, responsáveis por gastos mais expressivos. 
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Gráfico 20 - Crescimento esperado dos gastos assistenciais. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Ao considerar a variação anual dos gastos no período projetado decorrente do 

efeito demográfico, aliado também a uma taxa de crescimento, constata-se através do Gráfico 

20 que os gastos gerados devam elevar-se em mais de 30%, no final do período. 

 

4.5 Perfil das despesas assistenciais individuais 

 

Analisado a projeção dos gastos totais, Gráfico 21, verifica-se que houve uma 

redução dos mesmos ao longo dos anos. Isso é devido à desconsideração de novas entradas, já 

que na projeção são utilizadas apenas saídas, ocasionando o decrescimento da população.  

 

Gráfico 21 - Gastos anuais projetados por grupo etário. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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2033, uma redução em torno de 19,1%. Já os gastos da população como um todo, diminuíram 

em torno de 44,6%, saindo de R$ 273.253.423,83 em 2013 para R$ 151.472.526,32 em 2033.  

Essa redução nos gastos totais foi menor na no grupo dos idosos, pois as vidas da 

população reduziram de uma maneira menos significativa, se comparada com a população 

como um todo, Tabela 11. 

Ao verificar os gastos totais em termos relativos, contata-se que os gastos dos 

idosos aumentaram com o passar do tempo. Em 2013 os gastos dos idosos representavam 

cerca de 48,2% dos gastos totais representando mais de 70% no final da projeção, em 2033. 

Ao considerar os resultados da projeção ponderados por sexo, ver Gráfico 22, 

verifica-se que em quase todo o período projetado os gastos das mulheres foram superiores ao 

dos homens. Isso se deve às diferenças biológicas e comportamentais entre homens e 

mulheres Além do mais, as mulheres apresentam uma distribuição etária mais envelhecida.  

 

Gráfico 22 - Gastos per capita observados e projetados por grupo etário. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Entretanto ao final do período, os gastos dos homens tornaram-se superiores ao 

das mulheres, pois há uma prevalência maior de idosos e os gastos desse grupo são maiores 

no sexo masculino, Gráfico 16. Ou seja, com o aumento da população idosa os gastos 

concentram-se no sexo masculino, apesar de serem menos representativos, Gráfico 19. 

Para tirar os vieses da redução tanto dos gastos totais, Gráfico 21, quanto das 

vidas, Tabela 11. Optou-se por avaliar o impacto através dos gastos per capita, Tabela 12. 
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Tabela 12 - Gastos per capita projetados. 

Ano 
Crescimento Real Efeito Demográfico 

Gasto per capita  (%) Acum.  Gasto per capita  (%) Acum.  

2013 R$ 258,88 - R$ 258,88 - 

2018 R$ 356,22 37,6% 37,6% R$ 283,94 9,7% 9,7% 

2023 R$ 464,34 30,4% 79,4% R$ 346,41 22,0% 33,8% 

2028 R$ 588,18 26,7% 127,2% R$ 410,13 18,4% 58,4% 

2033 R$ 733,61 24,7% 183,4% R$ 477,79 16,5% 84,6% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Por meio da Tabela 12, observa-se o crescimento dos gastos per capita, onde o 

valor inicial era de R$ 258,43, passando para R$ 733,61, utilizando a taxa de crescimento 

estimada. Isso se deve basicamente ao efeito demográfico, em outras palavras ao 

envelhecimento da população estudada, já que não foram consideradas novas entradas. 

Fazendo com que a representatividade do grupo de idosos aumentasse de 18,9% para 58,2%, 

Tabela 11, em 20 anos, impactando na composição dos gastos. 

Ou seja, com o envelhecimento da população estudada espera-se que o impacto 

nos gastos seja em torno de 84,6% para os próximos 20 anos, equivalendo a 3,11% ao ano. E 

se considerarmos além do envelhecimento uma taxa de crescimento no custo esse impacto 

chegará a 183,6%, o que equivale a 5,36% ao ano, além da inflação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os efeitos das transições demográfica e epidemiológica colaboram para que os 

gastos com saúde sejam cada vez maiores. Principalmente os gastos dos idosos, pois além de 

serem mais frágeis e debilitados, portanto usuárias mais assíduas dos serviços de saúde, seus 

tratamentos são de longa duração, refletindo numa utilização mais intensiva dos recursos de 

saúde (SAAD, 1990).  

A dinâmica demográfica nos traz dúvidas a respeito da sustentabilidade na área da 

saúde, em função do aumento nos gastos, devido ao crescimento de idosos na população nas 

próximas décadas, e também relacionados a fatores não demográficos, como inovações e 

incorporações tecnológicas em tratamentos médicos, crescimento da renda, atualização no rol 

de procedimentos obrigatórios, entre outros. 

Este trabalho procurou quantificar como as mudanças demográficas impactam na 

Saúde Suplementar. O impacto do envelhecimento já existe. Desse modo, para confirmar essa 

afirmação, foi utilizado na projeção um método que considera além dos efeitos demográficos, 

que alteram a estrutura etária da população, os fatores não demográficos de crescimento dos 

gastos. E pode-se verificar que apenas o envelhecimento foi suficiente para impactar nos 

gastos com saúde. E em conjunto com os fatores não demográficos, tem-se que esse impacto é 

ainda mais significativo. 

Na projeção da população utilizada verifica-se que as saídas dos homens são 

maiores que a das mulheres, ocasionando uma feminilização da velhice dessa carteira, ou seja, 

uma maior representatividade do sexo feminino no grupo dos idosos. 

Além disso, observou-se que os gastos gerados pelas mulheres foram superiores 

durante quase todo o período projetado, já que a constatou-se que as mulheres já possuíam um 

gasto maior. Entretanto, ao final da projeção o cenário é invertido, pois há um aumento da 

proporção de idosos, e os gastos gerados por esse grupo etários são mais representativos no 

sexo masculino. 

No entanto, como foram consideradas na projeção apenas as saídas, o impacto 

calculado não poderia ser generalizado para todas as carteiras. Pois nas carteiras de 

beneficiários das operadoras as inclusões ocorrem normalmente, salvo àquelas que estão 

encerrando suas atividades e a carteira dos planos não regulamentados, que apenas diminui. 

Sugere-se também agregar à metodologia de projeção para trabalhos futuros, 

projetar uma carteira de beneficiários em que simule novas entradas. A fim de verificar se o 



59 
 

impacto do envelhecimento seria inferior ao que foi verificado neste trabalho, já que o mesmo 

poderá ser diluído com as novas inclusões. 

Além disso, sugere-se a realização de uma projeção dos custos por procedimento, 

de modo que seja considerado na projeção o aumento da frequência nas utilizações, já que o 

aumento dos gastos está associado a uma demanda pelos serviços. 
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