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Mapa Assistencial da Saúde Suplementar 2020

O Mapa Assistencial da Saúde Suplementar é um painel de dados da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS) que tem como objetivo apresentar os dados de produção dos serviços de saúde

prestados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, por ano-base.

https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor


ESTRUTURA 

Seção 1: apresenta um conjunto de indicadores construídos a partir dos itens assistenciais voltados para a
atenção médico-hospitalar: consultas médicas, outros atendimentos ambulatoriais, terapias, exames,
internações e procedimentos odontológicos. Fonte: SIP

Seção 2: apresenta os dados referentes aos itens assistenciais conforme definidos pela Instrução Normativa - IN
nº 21/2009 da DIPRO, correspondentes às consultas médicas, outros atendimentos ambulatoriais, exames,
terapias, internações, causas selecionadas de internação e procedimentos odontológicos. Fonte: SIP

Seção 3: apresenta os dados de despesas assistenciais informados pelas operadoras, referentes exclusivamente
aos beneficiários vinculados diretamente às operadoras e que estão fora do período de carência,
independentemente de compartilhamento de risco ou repasse da assistência para outras operadoras. Dessa
forma, não é possível a compatibilização com o Plano de Contas padrão da ANS. Fonte: SIP

Seção Temática: voltada para uma análise da utilização dos serviços de saúde no enfrentamento à pandemia
por COVID-19 no setor suplementar. Fonte: TISS
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Tipo de Procedimento ou 
evento

Número de 
ocorrências

2019

Número de 
ocorrências

2020

Variação
% a/a

Consultas 277.547.948 208.015.620 -25,1%

Outros 
atendimentos ambulatoriais

158.837.908 131.274.762 -17,4%

Exames 916.537.839 783.000.124 -14,6%

Terapias 72.051.896 54.942.214 -23,7%

Internações 8.639.578 7.367.872 -14,7%

Procedimentos odontológicos 182.781.826 153.915.863 -15,8%

TOTAL 1.616.396.995 1.338.516.455 -17,2%
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CONDIÇÕES DE SAÚDE

-8,9% Internações por Doenças do Aparelho 
Circulatório

-18,7% Exames Holter 24h

-22,6% Consultas com Cardiologista

Doenças Cardiovasculares

Neoplasias

-28,3% Mamografias

-24,4% Citopatologia Cérvico-Vaginal 
Oncótica (Papanicolau)

-8,2% Consultas com Oncologista

-37,3% Pesquisa de Sangue Oculto nas fezes 
(50 a 69 anos)

-18,9% Internações por Neoplasias

15,2% Internações por Infarto Agudo do Miocárdio

*Essas análises consideram a variação (%) de eventos ano a ano



INTERNAÇÕES – VISÃO GERAL

*Doenças do Aparelho Respiratório informadas ao SIP: cód. J00 a J99 do Cap. X da CID-10 (não estão incluídos códigos específicos de
SRAG e COVID-19)
**Essas análises consideram a variação (%) de eventos ano a ano

-21,5% Internações Cirúrgicas

-1,7% Internações Obstétricas

-35,7% Internações Pediátricas

-6,7% Internações Clínicas

-48,2% Internações Pediátricas por 
Doenças Respiratórias (0 a 5 anos)



Distribuição por Tipo - Procedimentos Odontológicos

-18,1% Consultas odontológicas Iniciais

-22,5% Tratamento endodôntico em dentes 
permanentes

-15,8% Procedimentos Odontológicos

Outros Atendimentos

*Essas análises consideram a variação (%) de eventos ano a ano



Distribuição dos Exames para Detecção de vírus respiratórios

SEÇÃO TEMÁTICA: COVID-19

Para essa Seção, foram identificados os exames para detecção
de vírus respiratórios reportados pelas operadoras ao TISS,
divididos em: pesquisa por RT-PCR para COVID-19; pesquisa de
anticorpos para COVID-19 (testes sorológicos); e outros exames
de detecção de vírus respiratórios.



SEÇÃO TEMÁTICA: COVID-19 - Internações

O impacto da pandemia na assistência hospitalar foi analisado através do número de internações por
Síndrome Respiratória Aguda Grave e internações específicas por Covid-19.

A informação do código da CID-10 ao TISS não é de envio obrigatório na troca de informações entre operadoras e 
prestadores, por determinação judicial, o que pode gerar limitações na identificação das causas de internação.  

*34% das internações não possuem o código CID-10 preenchido.



Consulta por Filtros: Tipo de Contratação



Consulta por Filtros: Modalidade da Operadora



Obrigada!


