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Introdução
A Aon tem o prazer de apresentar os resultados de sua pesquisa 
2022 sobre as taxas de tendência média dos custos médicos em 
países de todo o mundo . A pesquisa foi conduzida em 108 
escritórios da Aon que intermediam, administram ou prestam 
consultoria sobre sobre planos de saúde corporativos em cada 
um dos países abrangidos neste relatório . Cada escritório 
representa um país específico . As respostas da pesquisa refletem 
as previsões de tendência do custo médico com base nas 
interações da Aon com clientes e operadoras representadas no 
portfólio do negócio de planos de saúde das empresas em cada 
país . As taxas de tendência apresentadas neste relatório não 
incluem quaisquer provisões para contramedidas potenciais das 
empresas, como mudanças no plano de redução de custos ou 
possível impacto de negociações entre as empresas e 
Operadoras .

A Aon realizou esta pesquisa para ajudar as empresas 
multinacionais a:

• Orçar os custos dos prêmios para as renovações dos planos de 

saúde

• Compreender os fatores que provocam o aumento dos custos 

dos planos de saúde

• Elaborar iniciativas de bem-estar e contenção de custos para 

enfrentar desafios futuros

As taxas apresentadas neste relatório representam a tendência 
de aumento nos custos dos planos de saúde, tecnicamente 
necessárias para lidar com a estimativa de inflação dos preços, 
avanços tecnológicos na área médica, padrões de utilização do 
plano e transferência de custos de programas sociais em cada 
país coberto .

Deve-se tomar cuidado ao interpretar as informações 
apresentadas neste relatório . As taxas de tendência médica 
fornecidas não se destinam a representar uma visão geral dos 
custos de assistência médica de cada país como um todo .

Como também não são necessariamente taxas indicativas da 
situação geral da saúde da população de cada país .

Esta pesquisa abrange vários temas separados: 

• Estimativa de tendências das taxas de custos médicos para 

2022

• Fatores de risco que provocam a inflação de custos médicos

• Principais elementos de custo dos sinistros médicos

• Iniciativas de promoção de saúde e bem-estar realizadas 

pelos empregadores para lidar com tendências de aumento 

dos custos médicos

• As práticas mais comuns das empresas de cada país 

relacionadas a prevalência, desenho, financiamento e gestão 

de planos de saúde

• Respostas qualitativas que proporcionam um contexto mais 

amplo para planos de saúde em todo o mundo .

Este relatório também fornece informações sobre a prática 
crescente de compartilhamento dos custos do plano de saúde 
com os funcionários . O relatório resume as práticas mais típicas 
(formais) em cada país abrangendo o compartilhamento do 
valor do prêmio ou de despesas médicas com os funcionários . 

Como referência, também foram incluídas as taxas de inflação 
gerais projetadas para 2022 publicadas pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI)1 como um indicador de inflação para o setor 
de varejo em cada país .

As taxas tendenciais, fatores de risco e os elementos que 
influenciam nos custos médicos apresentados neste relatório, 
estão relacionados aos planos de saúde corporativos e seus 
beneficiários, cujo prêmio acumulado, ou equivalentes, somam 
mais de US$ 180 bilhões, gerenciados pela Aon . 

As tendências médias de custos médicos globais e regionais 
refletem os seguintes procedimentos técnicos:

• Um processo de ponderação baseado no gasto médio por 

pessoa em planos de saúde privados de cada país com 

ajustes arbitrários para alguns países com o objetivo de evitar 

superestimar o subestimar os valores

• Um mecanismo de cálculo de média geométrica ponderada .

Devido ao ambiente de hiperinflação que prevalece na 
Argentina, no Líbano, na Venezuela e no Zimbábue, deixamos 
esses países fora do cálculo das tendências médias de custo 
médico regionais e globais de 2022 .

A Aon publica anualmente, atualizações da pesquisa . Esperamos 
que, à medida que a demanda global por benefícios de planos 
de saúde se estenda a mais países, o número de países 
participantes em nossos relatórios publicados aumente ao longo 
do tempo . 

Esperamos que este relatório seja útil para você . Nós 
agradecemos qualquer feedback que você queira fornecer .

(1) O FMI não publica projeções sobre a inflação geral para a 
Argentina, Bermudas e Líbano.

Para as Bermudas, usamos o mais recente número de inflação do 
varejo doméstico como a melhor aproximação disponível. Para a 
Argentina e o Líbano, decidimos não reportar um número geral de 
inflação devido à falta de aproximações confiáveis.
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Destaques Principais

Panorama Global

As Iniciativas de bem-estar continuam 
consolidando sua posição como a 
principal medida de mitigação dos 
custos  

O tratamento inadequado do 
estresse e a falta de atividade 

física se posicionam dentro dos 
três principais fatores de risco 

que impulsionam custos 
médicos adversos futuros. 

ORL [Otorrinolaringologia]/distúrbio 
pulmonar/respiratório crescem como 
condições médicas que conduzem à 
experiência adversa de sinistro 
médico, superando a diabetes.

A previsão dos custos médicos continua a crescer 
em relação à inflação geral, com média de 
crescimento líquido de 5,0% em 2022 
(mesma de 2021).

A média da tendência de crescimento do custo 
médico global para   2022 é 7,4% (7,2% em 2021).

Benefícios Flexíveis são agora uma das 
três principais iniciativas para controlar 

os custos dos planos de saúde. 

No momento da publicação deste relatório, o mundo 
está submerso na pandemia de COVID-19 por quase 
dois anos, com diversas desacelerações econômicas 
impactando diretamente nos planos de saúde pagos 
pelas empresas . Cerca de 60% dos países que 
participaram da pesquisa informaram que os níveis 
de utilização dos planos de saúde para 2020/2021 
foram inferiores ou muito mais baixos que os 
observados durante o ano de 2019, antes da 
pandemia .

E embora ainda haja bastante incerteza quanto ao 
impacto da COVID-19 nos tratamentos adiados e a 
atenção médica a longo prazo, a maioria dos países 
relata que a utilização dos planos de saúde está 
voltando gradualmente aos níveis habituais (ou aos 
níveis prévios a pandemia), e espera-se que, para 
muitos, se normalize durante o último trimestre de 
2021 ou princípio de 2022 .

Apesar da pandemia, espera-se que a alta prevalência 
de planos de saúde patrocinados pelo empregador 
continue . Além disso, o escopo das coberturas 
oferecidas pelos planos de saúde continua a se 
expandir (por exemplo, abrangendo novos 
procedimentos, menos exclusões da cobertura do 
plano e requisitos de participação no plano mais 

tolerantes), enquanto que a maioria das principais 
seguradoras locais ampliam sua oferta para incluir 
serviços de telemedicina e/ou de apoio para saúde 
mental, seja diretamente ou através de fornecedores 
terceiros . 

Em nível global esperamos uma taxa de tendência 
média dos custos médicos levemente mais alta em 
2022 em comparação com 2021, devido ao aumento 
global esperado na inflação geral . Com a exceção da 
América do Norte, Oriente Médio e África, o 
aumento será refletido em todas as regiões, 
especialmente na região da América Latina e Caribe, 
onde também espera-se que aumente a tendência 
líquida .

Entretanto, e apesar do aumento previsto da taxa de 
tendência dos custos médicos na região da América 
Latina e Caribe, impulsionado principalmente pelo 
Brasil e México, Oriente Médio e África seguirão 
sendo a região com a taxa média de tendência dos 
custos médicos mais elevada .

Para as regiões da Europa e Ásia-Pacífico espera-se 
que a tendência dos custos médicos de 2022 se 
mantenha estável, seguindo as projeções para a 
inflação geral nacional, com níveis similares aos 
previstos para 2021 .

7,4%

5,0%

(por exemplo, aumento da atividade física e das medidas de 
peso saudável e cuidado das costas).
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Figura 1: Foram encontradas margens de dois dígitos entre as tendências de 

custo médico de 2022 e os níveis nacionais de inflação nos seguintes países: 

1Projeção de inflação para 2022 do Banco de Dados de Perspectivas Econômicas Mundiais do FMI, abril de 2021
2Projeção de inflação para 2021 do Banco de Dados de Perspectivas Econômicas Mundiais do FMI, abril de 2020
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A média nominal global da tendência de custo médico de 2022 é projetada para ser maior do que a projeção relatada de 2021 
correspondente: 

• Para 2022, média global da tendência de crescimento de custos médicos foi projetada em 7,4%, e a média da inflação geral 2,4%1

• Em 2021, a média global da tendência de crescimento de custos médicos foi projetada em 7,2%, e a média da inflação geral 2,2%2

Além disso, para 2022 a previsão é que a diferença entre as médias das taxas globais de inflação geral e inflação médica 
se mantenha em 5,0%, igual a reportada em 2021.
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Comentários por região 

América do Norte

Os comentários abaixo apresentam os fatores que influenciaram as tendências de crescimento dos custos médicos nos respectivos 

países que possuem alto valor de prêmio por funcionário: 

Canadá

EUA

Tendência média regional da inflação médica 
(líquida) 

2022 | 6,6%
2021 | 7,0%

2022 | 4,3%
2021 |  4,9%

Tendência média regional da inflação médica (bruta) 

Canadá
No Canadá, o confinamento devido à COVID-19 levou a uma redução geral nos níveis de utilização dos planos de saúde, 
particularmente, dos serviços odontológicos e ambulatoriais não urgentes, enquanto que os medicamentos prescritos, o elemento 
mais caro dos planos de saúde patrocinados pelo empregador, se mantém em níveis semelhantes aos dos anos anteriores à 
pandemia . Além disso, e com a hipótese de que não haverá mais confinamento, esperamos que uso volte aos níveis pré-pandêmicos 
no final de 2021 ou início de 2022 . Portanto, projetamos para 2022 uma tendência de custo médico projetada a um nível de 7%, 
semelhante à tendência prevista no ano anterior . 

Estados Unidos
Nos EUA após as sequelas da COVID-19, a quarentena, o distanciamento social e a preocupação pela capacidade do sistema, vimos 
uma importante diminuição dos serviços médicos preventivos e os chamados discricionários, o que levou a uma redução significativa 
e generalizada do uso dos planos de saúde durante 2020 . Desta forma o sinistro durante 2021 se manterá levemente abaixo do 
esperado antes da COVID-19, apesar de que não se reportou um impacto material nas solicitações de medicamentos prescritos e dos 
custos diretos da COVID-19 (que somam entre 1% e 2% como resultado de uma combinação de custos de testes, tratamentos e 
vacinação) .

Além disso, e levando em conta que ainda há muita incerteza em torno das novas variantes da COVID-19, no impacto da prevalência 
de condições de saúde crônicas e o aumento nos custos de tratamento, uma maior demanda de serviços de saúde comportamental, 
bem como um impacto positivo no sinistro devido a um uso permanente dos serviços de telemedicina, estimamos que a taxa de 
tendência dos custos médicos para 2022 se manterá relativamente estável, em um nível de 6,5% .

7,0% / 5,0%
7,0% / 5,7%

7,0% / 4,8%
6,5% / 4,1%

% bruto da inflação médica em 2022 / % líquida 
vs.

% bruto da inflação médica em 2021 / % líquida
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Ásia-Pacífico (APAC)

Tendência média regional da inflação médica 
(líquida)  

2022 | 8,2%
2021 | 8,0%

2022 | 5,8%
2021 |  5,5%

Tendência média regional da inflação médica 
(bruta) 

Austrália
Na Austrália, a COVID-19 não teve nenhum impacto notável no 
sistema de saúde geral . Espera-se que o acúmulo de cirurgias 
eletivas canceladas devido ao confinamento e o atraso na realização 
de exames médicos preventivos, provoque um aumento no número 
de pacientes que pode repercutir negativamente nos custos de 
saúde . Isto, combinado com o envelhecimento da população e o 
aumento das taxas de doenças crônicas, bem como o alto custo dos 
equipamentos médicos e os avanços tecnológicos (o custo das 
próteses é aproximadamente 30% mais alto que na Nova Zelândia) 
tem resultado em uma taxa de tendência dos custos médicos de 
3,2% projetada para 2022, apesar das projeções da inflação geral 
levemente mais baixa do FMI .

China
Na China, a pandemia da COVID-19 reduziu significativamente os 
níveis de utilização dos planos de saúde, principalmente os 
atendimentos ambulatoriais . Entretanto, vimos que o 
comportamento tem se normalizado rapidamente, até o ponto de 
que, no final de 2020, os sinistros registraram níveis similares aos 
prévios a pandemia, o que continuou em 2021, com exceção das 
consultas online (telemedicina), que continuam aumentando 
gradualmente . Portanto, e apesar da leve redução na inflação geral 
projetada, esperamos que a taxa de tendência de custos médicos 
continue alinhada com o observado durante os anos prévios à 
COVID . Dessa forma, para 2022 projetamos uma taxa de tendência 
de custos médicos a um nível de 7% .

Hong Kong
Apesar da baixa inflação geral prevista, observamos que os 
fornecedores de serviços médicos e as clínicas de Hong Kong têm 
aumentado seus preços em maior medida . Além disso, começamos 
a observar um aumento nos níveis de utilização em comparação aos 
prévios a pandemia, sobretudo como resultado de maior liberdade 
de movimento e como consequência do atraso dos procedimentos 
eletivos . Entretanto, considerando que ainda esperamos uma boa 
quantidade de volatilidade nos níveis de utilização em 2022, 
antecipamos uma taxa de tendência de custos médicos de 5,6% 
abaixo dos níveis prévios a pandemia .

Índia
Na Índia, a pandemia da COVID-19 ofuscou o sinistro relacionado a 
atenção médica durante a maior parte de 2020/2021 . O custo do 
tratamento aumentou devido às novas medidas de segurança 
contra a COVID-19, como o uso generalizado de equipamentos de 
proteção individual (EPI), os testes e os protocolos para diminuição 
das hospitalizações, bem como a maior demanda por serviços 
médicos (a maioria das instalações permaneceram dedicadas aos 
tratamentos contra a COVID-19 por ordem do governo) . 
Adicionalmente, o impacto sanitário gerado pelo adiamento dos 
exames médicos periódicos e de uma provável terceira onda 
continua sendo causa de grande preocupação, sobretudo quando 
se leva em conta que boa parte da população não está vacinada . 
Portanto, e apesar de que a incidência de sinistros está se 
estabilizando gradualmente, estimamos que a taxa de tendência de 
custos médicos de 2022 aumente até um nível de 13%, superior a 
tendência registrada nos anos anteriores .

Singapura
Em Singapura, apesar de alguma incerteza, vimos que os sinistros 
voltaram a aumentar em 2021 com a expectativa de que 
eventualmente se normalizem em 2022 como resultado de uma alta 
taxa de vacinação (+75% em agosto de 2021), passando de uma 
pandemia para um status endêmico . Além disso, seguimos 
observando um interesse crescente e um alcance maior dos serviços 
médicos, relacionados com os programas de bem-estar, 
encabeçados pela pandemia da COVID-19 e posterior aumento dos 
sinistros relacionados com a saúde mental e a telemedicina, o que, 
juntamente com a aceleração do uso da tecnologia e a saúde digital 
se traduz em um nível da taxa de tendência de custos médicos 
prevista para 2022 de 7%, semelhante ao reportado para 2021 .

% bruto da inflação médica em 2022 / % líquida 
vs.

% bruto da inflação médica em 2021 / % líquida

Índia

China

Austrália

Hong Kong

Singapura

3,1% / 1,5%

13,0% / 8,9%
9,0% / 5,4%

2,5% / 0,7%

7,0% / 4,4%

5,3% / 2,8%

7,0% / 6,5%

7,0% / 5,1%

5,6% / 3,7%

7,0% / 6,2%
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Tendência média regional da inflação médica 
(líquida)  

2022 | 5,6%
2021 | 5,5%

2022 | 3,8%
2021 |  3,9%

Tendência média regional da inflação médica 
(bruta) 

% bruta/líquida dos Custos Médicos Médios Anuais de 2022 
vs.

% bruta/líquida dos Custos Médicos Anuais de 2021

Europa

França
Na França, as medidas de isolamento social durante a pandemia da 
COVID-19 resultaram em uma importante diminuição na utilização 
dos planos de saúde durante 2020 . Entretanto, observamos que os 
níveis de utilização estão voltando gradualmente a normalidade, e 
espera-se que se normalizem por completo (níveis anteriores a 
pandemia) durante 2022 . Além disso, espera-se que a inflação geral 
aumente e que o novo imposto COVID-19 aplicado pelo governo 
sobre os planos de saúde para enfrentar a crise social e econômica 
causada pela pandemia se mantenha em 2022 e após . Portanto, 
espera-se que a taxa de tendência dos custos médicos para 2022 
será de 4%, semelhante aos níveis reportados nos anos anteriores .

Irlanda
Na Irlanda, os funcionários dos hospitais privados estão trabalhando 
jornadas mais longas, nos fins de semana e com o cancelamento das 
férias, a fim de reduzir as listas de espera que se formaram durante o 
período de confinamento . Embora o número de procedimentos em 
2021 não tenha superado os níveis prévios à COVID, estimamos que 
em 2022 o volume de procedimentos não só atinja como supere os 
níveis pré-pandêmicos devido à demanda reprimida . 
Adicionalmente, os procedimentos estão sendo realizados em 
prestadores privados de custos mais elevados, aumentando sinistro 
individual para as seguradoras . Além disso, os hospitais têm 
investido em diversas áreas, como novos medicamentos, 
tecnologias, aumento de salários, distanciamento social/gastos 
realizados com EPI, etc ., tudo isso continuará aumentando os custos 
dos sinistros em 2022 . A combinação destes fatores tem como 
resultado um nível de tendência de 6% que continuará em 2022 . 

Rússia
Para a Rússia projetamos uma taxa de tendência dos custos médicos 
levemente inferior, apesar de uma projeção de inflação geral 
relativamente estável . Apesar dos níveis de utilização continuarem 
abaixo dos níveis pré-pandemia, os tratamentos eletivos adiados 
têm começado a se materializar em 2021 com a expectativa de que 
se normalizem completamente no final de 2022 . Adicionalmente, 
continuamos observando pressões inflacionárias no custo dos 
serviços e equipamentos médicos, bem como um aumento no custo 
médio dos tratamentos . Portanto, projetamos uma taxa de 
tendência dos custos médicos para 2022 de 9% em contraste com a 
taxa de 10% reportada em 2021 .

Espanha
Na Espanha, apesar do aumento previsto na inflação geral, 
projetamos uma taxa de tendência dos custos médicos em 5%, 
abaixo da previsão reportada no ano anterior . Desde o início da 
pandemia de COVID-19 temos observado uma redução 
generalizada na utilização dos planos de saúde e, embora observa-

se um retorno gradual aos níveis prévios à pandemia, ainda é 
esperada a realização de muitas cirurgias eletivas ao longo de 2022 . 
Por outro lado, temos observado um aumento no custo das clínicas/
laboratórios para realizar testes adicionais de COVID-19 e atender os 
requisitos dos tratamentos e/ou hospitalizações dos pacientes, de 
tal maneira que as seguradoras têm tido que incorporar estas 
coberturas adicionais como parte dos serviços dos seguros médicos . 
Além disso, também esperamos para 2022 um aumento na 
utilização das consultas online (telemedicina) .

Reino Unido
No Reino Unido, por conta da pandemia de COVID-19, a utilização 
dos planos de saúde registrou uma acentuada redução da atividade 
durante 2020/2021, e em alguns casos o sinistro sofreu uma redução 
de 20% a 30% . Entretanto, é provável que a utilização se normalize 
até atingir os níveis prévios a pandemia no final de 2021, com o 
agravante de crescimento dos custos no curto prazo, como a 
solicitação de exames adicionais, o aumento dos custos dos 
tratamentos devido ao atraso no diagnóstico e o aumento da 
incidência dos casos de saúde mental . Dessa forma, projetamos 
para 2022 uma taxa de tendência dos custos médicos de 6,5%, 
semelhante ao nível reportado antes da pandemia .

Irlanda

Reino Unido

6,5% / 4,6%

6,0% / 4,1%

4,0% / 2,8%

9,0% / 5,6%

5,0% / 3,7%

França

Espanha

Rússia

10,0% / 7,0%

4,0% / 3,3%

6,6% / 5,9%

6,0% / 4,3%

5,5% / 4,0%
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16,0% / 12,9

2,2% / 0,7%

12,3% / 8,3%

4,5% / 1,9%

8,5% / 6,5%

América Latina e Caribe (LAC)

Porto RicoMéxico

Brasil

Colômbia

Peru

Tendência média regional da inflação médica 
(líquida) 

2022 | 10,6%
2021 | 8,8%

2022 | 7,4%
2021 |  6,4%

Tendência média regional da inflação médica 
(bruta)  

Brasil
Devido à pandemia da COVID-19, durante 2020 o Brasil 
experimentou uma redução importante do uso dos serviços médicos 
principalmente em consultas eletivas e de pronto-socorro . 
Entretanto, apesar da redução da demanda, os custos dos serviços 
médicos continuaram aumentando dois dígitos . Durante o primeiro 
semestre de 2021, foi observado um aumento na utilização, tanto 
em termos de quantidade como de gravidade, e, aos poucos os 
procedimentos eletivos começaram a voltar aos níveis que tinham 
antes da pandemia . Adicionalmente, durante o último ano, a 
depreciação da moeda em relação ao dólar americano contribuiu 
para um impacto crescente no custo de equipamentos médicos e de 
medicamentos, que comumente representam 50% dos custos da 
hospitalização . Em consequência, para 2022 estimamos uma Taxa de 
Tendência dos Custos Médicos a um nível de 12,3%, o que 
representa um aumento de 1,7% quando comparado à taxa de 
10,6% reportada em 2021 . 

Colômbia
Na Colômbia, observamos uma redução significativa e generalizada 
na utilização dos planos médicos durante 2020, principalmente no 
uso de serviços médicos ambulatoriais, em contraste com o aumento 
no uso dos serviços de saúde mental e telemedicina .

Entretanto, desde o último trimestre de 2020 o número de 
utilizações está voltando lenta e gradualmente aos níveis que se 
tinham antes da pandemia espera-se que voltem completamente à 
normalidade no final de 2022 . Esse movimento deve contribuir para 
uma redução na inflação geral, resultando no declínio da taxa de 
custos médicos estimados para 2022, sendo esta em 4,5%, inferior 
aos 5,5% projetados no ano anterior . 

México
No México, continuamos a observar a retomada de tratamentos 
adiados de condições médicas não diretamente relacionadas à 
COVID-19 e esperamos que esta tendência se mantenha ao longo de 
2022 . Adicionalmente, os hospitais têm modificado seus protocolos 
para oferecer um atendimento seguro aos pacientes que não estão 
infectados pela COVID o que continuará a elevar a média dos custos 
médicos . Além disso, também espera-se efeitos de longo prazo a 
partir das complicações de pacientes que tiveram COVID . Portanto, 
espera-se que a Taxa de Tendência dos Custos Médicos continue 

sendo de dois dígitos, projetada a 16%, acima das taxas reportadas 
nos últimos dois anos .

Peru
No Peru, temos observado o número de utilizações em 2021 
voltando gradualmente aos níveis pré-pandemia . Além disso, o 
aumento dos custos de prescrições e dos custos dos tratamentos 
com uso de novas tecnologias por parte dos fornecedores dos 
serviços médicos privados continuam elevando a tendência dos 
custos médicos e mantém a taxa consideravelmente acima da 
inflação geral . Por último, estimamos que o tratamento para a 
COVID-19 e a variante Delta continuarão exercendo pressão nos 
serviços hospitalares e taxas e, portanto, espera-se que a Taxa de 
Tendência dos Custos Médicos para 2022 continuará sendo igual a 
reportada em 2021 .  

Porto Rico
Porto Rico tem sido historicamente afetado por uma forte crise 
socioeconômica e por catástrofes naturais (furacões e terremotos) e, 
recentemente, por uma pandemia mundial . Com a pandemia de 
COVID-19 temos observado comportamentos atípicos de utilização 
como resultado das medidas de isolamento social e lockdowns . 
Entretanto, ao analisar as utilizações de 2021, é esperado que os 
padrões na reta final do ano sejam muito semelhantes aos 
observados em 2019 .

Contudo, é previsto que a Taxa de Tendência dos Custos Médicos se 
mantenha em um nível baixo, principalmente como resultado de 
operadoras e seguradoras de saúde trabalhando juntas com os 
fornecedores de serviços médicos para manter os preços baixos, 
revisando contratos com farmacêuticas e encorajando o uso dos 
hospitais que oferecem descontos, bem como redes de laboratórios, 
serviços de radiografia e farmácias .

 

% bruto da inflação médica em 2022 / % líquida 
vs.

% bruto da inflação médica em 2021 / % líquida

15,0% / 12,2%

5,5% / 2,3%

8,5% / 6,7%

2,3% / 1,7%

10,6% / 7,3%
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Meio Oriente e África (MEA)

Angola

África do Sul

Emirados Árabes Unidos

Arábia Saudita

Nigéria

Angola
Na Angola, nos últimos anos, a alta da inflação geral e a 
desvalorização da moeda local juntamente com a incerteza em 
torno da disponibilidade de uma moeda forte, teve como resultado 
uma altíssima taxa de custos médicos . Contudo, devido a uma taxa 
de câmbio mais estável na qual a moeda local está ganhando certo 
terreno em relação ao dólar americano e o fato de que a COVID-19 
tem tido um impacto limitado na cobertura que oferecem os planos 
privados e os planos médicos disponibilizados pelos empregadores, 
estimamos que a Taxa de Tendência dos Custos Médicos em 2022 
será em um nível de 15%, a qual é consideravelmente inferior a 
tendência que se reportou no ano anterior, e também se alinha com 
a projeção de queda da inflação geral . 

Nigéria
Na Nigéria, a persistente alta do custo de medicamentos e de 
equipamentos médicos como resultado de uma consequente 
desvalorização da moeda em relação ao dólar americano, continuará 
exercendo pressão na Taxa de Tendência dos Custos Médicos para 
que se mantenha entre 400 e 500 pontos base acima da inflação 
geral . Igualmente, o aumento generalizado do uso dos planos 
médicos devido à pandemia de COVID-19, a qual se espera que 
continue em 2022 como consequência da baixa taxa de vacinação, 
tem gerado uma projeção da Taxa de Tendência dos Custos Médicos 
para 2022 levemente superior aos números reportados nos últimos 
anos, ficando em um nível de 18,5% .

Arábia Saudita
Com a retirada das restrições relacionados à COVID-19, temos 
observado um aumento constante nos níveis de utilização dos 
planos médicos e sinistralidade da Arábia Saudita . Desta forma, 
apesar dos níveis não terem se normalizado, devido aos evidentes 
problemas em saúde e segurança, a pandemia intensificou a 
demanda por serviços de saúde mais caros e de maior qualidade, 
para o qual os suprimentos são limitados, principalmente nas 
províncias leste do reino . Por outro lado, é cada vez mais comum 
que os empregadores estendam a cobertura dos planos aos pais 
como uma ferramenta para atrair e reter seus talentos, o que traz 
riscos e pressões adicionais para aumentar os custos . Portanto, 
espera-se que a combinação destes fatores gere uma Taxa de 
Tendência dos Custos Médicos de 13%, a qual é levemente superior 

a que se reportou no ano anterior .

África do Sul
Na África do Sul, a COVID-19 resultou no adiamento dos tratamentos 
e consequente redução da utilização durante 2020, melhorando, de 
forma geral, as posições financeiras dos planos médicos, criando 
ganhos líquidos, bem como reservas . Além disso, apesar de que se 
espera que os níveis de utilização se normalizem durante 2021 e no 
ano seguinte, o Conselho de Planos Médicos da África do Sul 
recomenda que os aumentos nas contribuições em 2022 se limitem 
a 4,2% . Consequentemente, e levando em conta que as empresas 
de planos médicos poderão se desviar desta recomendação, se 
espera uma Taxa de Tendência dos Custos Médicos em queda em 
2022 sendo de 5% .

Emirados Árabes Unidos 
Devido a pandemia de COVID-19, o cancelamento das consultas, 
procedimentos médicos e tratamentos, bem como a redução da 
utilização dos serviços médicos observada principalmente durante 
2020 e 2021, tem tido um impacto negativo na infraestrutura de 
assistência médica dos Emirados Árabes e exercido pressão para que 
a taxa de tendência dos custos diminuísse . Desta forma, recentemente 
Dubai introduziu o programa Diagnostic Related Groups (DRG), que 
trata-se de uma cobertura na qual os serviços de atenção médica se 
combinam para evitar o uso e cobrança excessivos . Como 
consequência, estimamos que a Taxa de Tendência dos Custos 
Médicos em 2022 seja de um nível de 9%, a qual é levemente mais 
baixa que a taxa reportada no ano passado em um país no qual a 
tendência tem sido, tradicionalmente, de dois dígitos .

15,0% / 1,9%

5,0% / 0,5%

13,0% / 11,0%

9,0% / 7,8%18,5% / 5,0%

Tendência média regional da inflação médica (líquida)  

2022 | 11,1%
2021 | 12,0%

2022 | 6,1%
2021 |  7,1%

Tendência média regional da inflação médica (bruta) % bruto da inflação médica em 2022 / % líquida 
vs.

% bruto da inflação médica em 2021 / % líquida

17,6% / 5,2% 9,5% / 8,0%

12,5% / 10,5%

8,5% / 5,3%

25,0% / 2,7%
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O impacto global da pandemia da COVID-19 na utilização dos planos 
médicos
Não há dúvidas de que a COVID-19 teve um grande impacto nas Taxas de Tendência dos Custos Médicos de 2020 e 2021 . A Taxa de 

Tendência dos Custos Médicos nominais (brutos) atingiu sua menor média desde que iniciamos este estudo, há uma década atrás .

Entretanto para oferecer uma compreensão mais clara do impacto que a COVID-19 teve, e que ainda se espera que tenha na utilização 

dos planos médicos, realizamos uma pesquisa com os 108 países presentes neste relatório e nos baseando nas respostas que deram a 

grande maioria (mais de 90%) dos países, apresentamos a seguinte conclusão:

Mais de 60% dos países observaram níveis menores na utilização de planos médicos empresariais durante 2020/2021 quando 

comparados aos níveis pré-pandemia (2019) . Neste sentido, a região Ásia-Pacífico foi onde mais países (mais de 70%) reportaram uma 

diminuição da utilização .

A Ásia-Pacífico também foi a região em que a utilização dos serviços ambulatoriais teve a maior queda, com quatro a cada cinco países 

reportando níveis de uso mais baixos ou muito mais baixos . 

Além dos serviços ambulatoriais, as consequências da pandemia também incluem uma importante redução a nível mundial na 

utilização dos serviços de atenção preventiva, odontológica, hospitalizações e serviços relacionados à visão . 

No que diz respeito aos serviços relacionados com condições crônicas, pouco menos de 30% dos países a nível mundial observaram 

um nível de utilização mais baixo ou muito mais baixo em 2020/2021 em comparação com os níveis pré pandemia .  

Por outro lado, os serviços de Saúde mental e Telemedicina tem tido subida global nos indicadores de utilização durante 2020/2021, 

principalmente na região Ásia-Pacífico e Europa onde mais da metade dos países reportaram um nível de utilização mais alto ou muito 

mais alto . 

Figura 2: Níveis de utilização reportados em 2020/2021 comparados com o cenário pré

COVID-19

Mundial

América do Norte

Ásia-Pacífico

Europa

América Latina 
e Caribe

Oriente Médio 
e África

0%             10%            20%            30%            40%           50%             60%           70%            80%          90%          100%  

Muito mais baixo Mais baixo Igual Mais alto Muito mais alto
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Quando olhamos para 2022, mais de 70% dos países esperam que o nível de utilização seja mais alto ou muito mais alto do que se 

observou durante 2020/2021 e menos de 30% esperam que o nível seja igual .

A região da Europa, da América Latina e Caribe são as regiões onde mais países esperam níveis de utilização mais alto ou muito mais 

alto .

A atenção preventiva e os atendimentos ambulatoriais são os serviços em que mais países, ao longo de todas as regiões, projetam 

aumento na utilização para 2022 .

Desta forma, se espera que tenha uma demanda ainda mais alta de serviços de Saúde Mental a nível mundial, principalmente na 

região da Ásia-Pacífico e na região da América Latina e Caribe .

Por último, também espera-se que o uso dos serviços de Telemedicina aumente durante 2022 e que continue o sólido aumento que 

se tem observado em 2020/2021 e que a Europa e a região da Ásia-Pacífico liderem este movimento .

 

Figura 3: Níveis de utilização esperados para 2022 comparados com 2020/2021 
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Chamada à ação

2020 e 2021 têm sido anos sem precedentes com uma redução amplamente relatada na utilização de planos de saúde patrocinados 

pelo empregador como resultado da pandemia da COVID-19 e das medidas de confinamento globais subsequentes . 

Consequentemente, em 2021 foi observada a menor taxa de tendência dos custos médicos global já registrada .

Entretanto, continuaremos vendo um aumento significativo nos custos médicos acima da inflação geral e espera-se que para 2022, a 

taxa de tendência dos custos médicos líquida mantenha o mesmo nível que as projeções reportadas para 2021 .

De fato, esperamos um aumento contínuo do custo do plano de saúde devido ao envelhecimento da população, declínio geral da 

saúde, maus hábitos de estilo de vida e maior prevalência de condições crônicas, pois esses continuam sendo fenômenos globais que 

são ainda mais exacerbados pelos potenciais impactos de longo prazo na saúde causados por tratamentos e verificações de rotina 

adiados, como resultado da pandemia da COVID-19 .

 Os empregadores continuarão a enfrentar a perspectiva de custos organizacionais adicionais 
e perdas de produtividade dos funcionários, a menos que os fatores controláveis que 
contribuem para esses padrões sejam efetivamente abordados. Isso se soma à crescente 
necessidade de uma força de trabalho resiliente, uma necessidade exacerbada pela pandemia 
da COVID-19.

A otimização do projeto de planos de saúde, a estratégia financeira e os mecanismos de entrega são um bom lugar para os 

empregadores começarem a enfrentar alguns desses desafios em todo o mundo . No entanto, uma vez executadas adequadamente, 

essas iniciativas terão uma melhoria incremental menor no negócio .

A solução estrutural de longo prazo envolve o fornecimento de benefícios robustos de saúde e bem-estar para todos os funcionários 

e suas famílias, o que pode promover ativamente uma força de trabalho saudável:

• Fornecer tratamento de saúde de qualidade quando necessário

• Facilitar a gestão de condições crônicas de saúde

• Prevenir e reduzir o risco de acidentes e doenças 

• Ajudar os funcionários a entender seus riscos de saúde e instruí-los sobre etapas para melhorar sua saúde

• Incentivar comportamentos positivos para a saúde

Para promover a resiliência no trabalho, os empregadores devem criar um ambiente e uma estrutura de apoio para o bem-estar dos 

funcionários, abordando aspectos como saúde financeira, saúde mental, diversidade e inclusão e desenvolvimento de carreira, entre 

outros . Esse ambiente também deve levar em conta as mudanças nos padrões de trabalho, incluindo o trabalho virtual e a limitação 

de interações com colegas .

O bem-estar é um componente-chave da saúde, com foco na saúde física . Embora este relatório não tenha como objetivo abordar o 

bem-estar, os resumos sobre as práticas globais neste relatório devem ser úteis na compreensão do bem-estar, bem como planos de 

saúde patrocinados pelo empregador e esforços de mitigação de custos correspondentes realizados por empregadores em todo o 

mundo .

Este relatório também demonstra que as causas básicas de doenças e os fatores de risco médico variam muito por região, país, setor 

da empresa, etc . É, portanto, importante direcionar cuidadosamente as iniciativas do empregador para a situação específica em cada 

país e para cada plano de saúde .
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Serviços Inclusos nos Planos de Saúde 
Como nos anos anteriores, este ano pesquisamos nossos escritórios para explorar a prevalência de programas médicos em cada país .

Segue abaixo um resumo das respostas sobre os benefícios fornecidos pelas empresas: 

Resumo dos Resultados

Figura 4: Serviços Inclusos nos Planos de Saúde no Mundo 

Hospitalização de pacientes Odontológico
86% 63%

Atendimento ambulatorial

Serviços Oftalmológicos

Medicamentos sob prescrição

Medicina Preventiva

88%

56%

74%

69%
% de países relatando prevalência forte ou moderada 

Tipos de Financiamento para Planos de Saúde   
As informações abaixo representam os meios de financiamento mais utilizados para planos de saúde relatados por região .

Figura 5: Prevalência dos tipos de financiamento
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APAC Europa LAC MEA

Estados Unidos Canadá

Pós-pagamento Pré-pagamento Pré-pagamento Pré-pagamento Pré-pagamento Pré-pagamento

Pré-pagamento Misto Pós-pagamento Pós-pagamento, misto Pós-pagamento Pós-pagamento

Misto Pós-pagamento Misto 

Instalações Próprias/ 

Terceirizadas da 

Empresa

Misto Misto 
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Compartilhamento de Custos do Plano de Saúde com Funcionários  
Como o compartilhamento de custos com funcionários costuma ser um elemento muito importante da estratégia de mitigação de 

custos médicos de uma empresa, investigamos a prevalência de práticas gerais de compartilhamento de custos com funcionários em 

cada país, cobertas por duas perspectivas: 

• Compartilhamento do custo dos prêmios com os funcionários 

• Compartilhamento de despesas de sinistros com os funcionários, como franquia, coparticipação e cosseguro  

Os números abaixo representam o percentual de países que apresentaram o compartilhamento do custo de prêmios e despesas 

médicas com funcionários como práticas mais comuns . 

Global APAC Europa LAC MEA

Participação em sinistros médicos  89  84  82  96  93 

Franquias 43 26 39 67 37

Coparticipação 45 44 36 58 43

Cosseguro 67 63 48 88 70

Global APAC Europa LAC MEA

Compartilhamento do valor de 
prêmios  69  58  82  92  47 

Contribuições para o prêmio do funcionário 34 22 24 67 23

Contribuições para o prêmio do cônjuge 68 61 76 92 47

Contribuições para prêmios dos filhos  68 58 79 88 47

Figura 6: Compartilhamento do valor de prêmios 

 % de países participantes por região 

 % de países participantes por região 
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Elementos mais Importantes do Custo do Plano de Saúde 
Os números abaixo representam as porcentagens de respostas de países que relataram o item de custo indicado como o elemento 

mais importante do custo do plano de saúde em seus respectivos países .

Figura 5: Principais Elementos Geradores de Custos 
% de países participantes

Clínicas/LaboratóriosHospitalização Medicamentos sob 
prescrição 

83%88%
73%

MaternidadeServiços médicos 

42%

74%

Figura 6: Elementos Geradores de Custos Indicados nas Respectivas Regiões

América do Norte
APAC Europa LAC MEA

Estados Unidos Canadá

Hospitalização Medicamentos sob 
prescrição Hospitalização 95 Hospitalização 81 Hospitalização 96 Clínicas/

Laboratórios
100

Medicamentos sob 
prescrição Odontológico Clínicas/

Laboratórios 84 Clínicas/
Laboratórios 77 Medicamentos 

sob prescrição 92 Hospitalização 88

Serviços médicos Imunomoduladores 
biológicos  

Medicamentos 
sob prescrição 84 Serviços médicos 65 Serviços médicos 83 Medicamentos 

sob prescrição 88

Clínicas/Laboratórios Cuidados 
preventivos  Serviços médicos 74 Cuidados 

preventivos  48 Clínicas/
Laboratórios 75 Serviços médicos 77

Nenhum adicional Serviços 
oftalmológicos Maternidade 42 Serviços 

odontológicos 45 Maternidade 42 Maternidade 62

Os números abaixo representam as porcentagens de países que relatam os elementos geradores de custos indicados em suas 

respectivas regiões .

% de países participantes por região 
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Principais Doenças que Geram Despesas Médicas 
Os números abaixo representam as porcentagens de respostas de países que relataram as respectivas doenças como um fator 

contribuinte para a experiência adversa de sinistros em seus respectivos países .

Figura 7: Principais Doenças geradoras de Custos Médicos 
% de países participantes

Câncer/neoplasia 
Doença 

Cardiovascular
Pressão arterial 

elevada/hipertensão 

64%65% 56%

ORL/distúrbio respiratório 
pulmonar

Diabetes

51%50%

Figura 8: Principais Doenças por Região 

América do Norte
APAC Europa LAC MEA

Estados Unidos Canadá
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coluna

Doença 
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Doença 
cardiovascular c 79 Doença 

cardiovascular 74 Câncer/neoplasia  79 Hipertensão/pressão 
arterial elevada 85

Câncer/neoplasia  Câncer/
neoplasia  Câncer/neoplasia  63 Câncer/neoplasia  71 Doença 

cardiovascular 67 Diabetes 62

Doença 
cardiovascular

Doença 
cardiovascular

Otorrinolaringologia/
transtorno pulmonar/
doença respiratória

53 Musculoesquelético/ 
coluna 65 Diabetes 67 ORL/distúrbio pulmonar/ 

respiratório 62

Ginecológica/
maternidade Saúde mental Diabetes 47 Saúde mental 48

ORL/distúrbio 
pulmonar/ 
respiratório 

63 Ginecológica/
maternidade 42

Acidente Diabetes Musculoesquelético/ 
coluna 47 Hipertensão/pressão 

arterial elevada 39
Hipertensão/
pressão arterial 
elevada 

63 Câncer/neoplasia  38

% de países participantes indicados por região

Os números abaixo representam as principais doenças por região relatadas pelas unidades da Aon .
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Tratamento 
Inadequado do 

Estresse 

Pressão arterial 
elevada 

Sedentarismo

56%

83%
62%

Fatores de Risco que Impactam os Custos dos Planos de Saúde 
 Os números abaixo mostram os percentuais de países que relataram os riscos indicados como principais fatores para despesas 

médicas futuras .

Figura 9: Principais fatores de risco global
% de países participantes

 Colesterol ElevadoMá nutrição 

40%42%

Figura 10: Fatores de risco indicados nas respectivas regiões 

América do Norte
APAC Europa LAC MEA

Estados Unidos Canadá

Sedentarismo Tratamento Inadequado 
do Estresse

Pressão arterial 
elevada 83 Pressão arterial 

elevada 80 Pressão arterial 
elevada 83 Pressão arterial 

elevada 92

Obesidade Falta de exames 
médicos Sedentarismo 67

Tratamento 
Inadequado do 
Estresse 

67 Má nutrição 71 Sedentarismo 62

Uso excessivo de álcool 
ou drogas Sedentarismo

Tratamento 
Inadequado do 
Estresse

61 Sedentarismo  57 Sedentarismo 63 Alta Glicose no 
Sangue 50

Tratamento Inadequado 
do Estresse Má nutrição Colesterol 

elevado 50 Falta de exames 
médicos 43 Alta Glicose no 

Sangue  54 Falta de exames 
médicos 46

Má nutrição Envelhecimento Envelhecimento 44 Envelhecimento 40 Obesidade 54
Tratamento 
Inadequado do 
Estresse

46

Os números abaixo representam as porcentagens de países que relatam os fatores de risco indicados em suas respectivas regiões .

% de países participantes por região 
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Iniciativas de Mitigação para Controlar o Aumento dos Custos dos Planos de 
Saúde
Os números abaixo representam as porcentagens de respostas de países que relataram os melhores métodos para mitigar o aumento 

nos custos de um plano de saúde .

Figura 11: Principais métodos globais de mitigação 

Controle/Gerenciamento 
de custos 

Planos de Benefícios Flexíveis que 
visam Limitar os Custos Gerais de 

Benefícios

Iniciativas de
 bem-estar

Restrições de acesso e 
prestação de serviços 

Redesenho de Planos 

78%

59%

86%

49%

59%

Figura 12: Métodos de mitigação de risco nas respectivas regiões 

América do Norte
APAC Europa LAC MEA

Estados Unidos Canadá

Otimização da 
prestação do serviço Iniciativas de bem-estar Iniciativas de 

bem-estar 89 Iniciativas de 
bem-estar 81 Iniciativas de 

bem-estar 91
Controle/
Gerenciamento 
de custos

84

Planos de Benefícios 
Flexíveis que visam 
Limitar os Custos Gerais 
de Benefícios

Mudanças no 
financiamento

Controle/
Gerenciamento 
de custos

84
Controle/
Gerenciamento 
de custos 

68
Controle/
Gerenciamento 
de custos
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Restrições de 
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serviços

68

Iniciativas de bem-estar

Planos de Benefícios 
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Limitar os Custos Gerais 
de Benefícios

Restrições de 
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prestação de 
serviços

53 Redesenho de 
Planos 61

Planos de 
Benefícios 
Flexíveis que 
visam Limitar os 
Custos Gerais de 
Benefícios

57

Planos de 
Benefícios 
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visam Limitar os 
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Benefícios 
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prestação de serviços  Nenhum adicional

Planos de 
Benefícios 
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visam Limitar os 
Custos Gerais de 
Benefícios

47 Rede de 
provedores  42

Restrições de 
acesso e 
prestação de 
serviços

52 Redesenho de 
Planos 52

% de países participantes

Os números abaixo representam as porcentagens de países que relatam os métodos de mitigação de risco em suas respectivas 

regiões .

% de países participantes por região
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Médias Região / País

2021

Taxa Anual de 
Inflação Geral  

Taxas Anuais de Tendência de 

Custo Médico  

Bruta Líquida

América do Norte 2,1 7,0 4,9 

Canadá 1,3 7,0 5,7 

Estados Unidos 2,2 7,0  4,8    

2022

Taxa Anual de 
Inflação Geral 

Taxas Anuais de Tendência de 

Custo Médico 

Bruta Líquida

2,3 6,6 4,3 

2,0 7,0 5,0 

2,4 6,5 4,1 

Figura 13: Região (% média)

Tabelas de Tendência Média das Taxas Médicas  

Figura 14: Região/País (% média)

Média Global e regional

2021

Taxa Anual de 
Inflação Geral 

Taxas Anuais de Tendência de 

Custo Médico 

Bruta Líquida

Global 2,2 7,2 5,0

América do Norte 2,1 7,0 4,9

APAC 2,5 8,0 5,5

Europa 1,6 5,5 3,9

LAC 2,4 8,8 6,4

MEA 4,9 12,0 7,1

2022

Taxa Anual de 

Inflação Geral  

Taxas Anuais de Tendência de 

Custo Médico 

Bruta Líquida

2,4 7,4 5,0

2,3 6,6 4,3

2,4 8,2 5,8

1,8 5,6 3,8

3,2 10,6 7,4

5,0 11,1 6,1

Asia Pacífico 2,5 8,0 5,5

Austrália 1,8 2,5 0,7 

Bangladesh 5,6 7,7 2,1 

China 2,6 7,0 4,4 

Hong Kong 2,5 5,3 2,8 

Índia 3,6 9,0 5,4 

Indonésia 2,9 13,0 10,1 

Japão 0,4 0,0 (0,4)

Cazaquistão 6,8 15,0 8,2 

Malásia 2,8 14,0 11,2 

2,4 8,2 5,8 

1,6 3,1 1,5 

5,6 8,0 2,4 

1,9 7,0 5,1 

1,9 5,6 3,7 

4,1 13,0 8,9 

3,1 12,2 9,1 

0,7 0,0 (0,7)

5,0 15,0 10,0 

2,0 12,0 10,0 
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Figura 14: Região/País (% média)

Asia-Pacífico  (continuação)

Mongólia 6,5 8,0 1,5 

Nova Zelândia 1,4 7,5 6,1 

Paquistão 8,0 20,3 12,3 

Papua Nova Guiné 5,9 7,0 1,1 

Filipinas 2,9 8,0 5,1 

Singapura 0,5 7,0 6,5 

Coreia do Sul 0,4 7,5 7,1 

Taiwan 1,5 8,0 6,5 

Tailândia 0,6 6,6 6,0 

Vietnã 3,9 8,7 4,8 

6,4 7,5 1,1 

1,6 7,5 5,9 

8,0 20,5 12,5 

4,7 10,0 5,3 

3,0 8,0 5,0 

0,8 7,0 6,2 

0,9 8,0 7,1 

1,2 8,0 6,8 

1,0 11,7 10,7 

3,9 5,5 1,6 

2022

Taxa Anual de 
Inflação Geral 

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico

Bruta Líquida

Médias Região / País  

2021

Taxa Anual de 
Inflação Geral

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico  

Bruta Líquida

Europa 1,6 5,5 3,9 

Áustria 1,7 3,5 1,8 

Bélgica 1,1 2,0 0,9 

Bulgária 1,9 11,5 9,6 

Croácia 1,2 1,0 (0,2)

Chipre 1,0 5,0 4,0 

República Checa 2,0 5,0 3,0 

Dinamarca 1,2 2,5 1,3 

Estônia 2,0 10,0 8,0 

Finlândia 1,7 3,5 1,8 

França 0,7 4,0 3,3 

Alemanha 1,2 6,0 4,8 

Grécia 1,0 4,0 3,0 

Hungria 3,2 15,0 11,8 

1,8 5,6 3,8 

1,8 3,5 1,7 

1,9 1,7 (0,2)

2,0 12,5 10,5 

1,2 1,0 (0,2)

0,8 1,3 0,5 

2,0 5,0 3,0 

1,4 2,7 1,3 

2,5 10,0 7,5 

1,5 3,1 1,6 

1,2 4,0 2,8 

1,1 7,0 5,9 

0,8 5,0 4,2 

3,5 16,0 12,5 
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Figura 14: Região/País (%média)

Europa (continuação)

Irlanda 1,7 6,0 4,3 

Itália 0,7 4,0 3,3 

Letônia 3,0 2,8 (0,2)

Lituânia 1,7 14,0 12,3 

Luxemburgo 1,5 1,9 0,4 

Noruega 2,2 6,0 3,8 

Polônia 2,6 8,6 6,0 

Portugal 1,4 3,0 1,6 

Romênia 1,5 8,5 7,0 

Rússia 3,0 10,0 7,0 

Sérvia 1,9 12,0 10,1 

Eslováquia 1,4 5,0 3,6 

Eslovênia 1,4 1,0 (0,4)

Espanha 0,7 6,6 5,9 

Suécia 1,5 2,0 0,5 

Suíça 0,6 4,0 3,4 

Holanda 1,2 4,0 2,8 

Turquia 12,0 19,0 7,0 

Ucrânia 7,2 15,0 7,8 

Reino Unido 1,5 5,5 4,0 

1,9 6,0 4,1 

0,9 4,0 3,1 

2,2 7,0 4,8 

1,9 10,0 8,1 

1,8 1,9 0,1 

2,0 7,0 5,0 

2,5 9,0 6,5 

1,2 4,0 2,8 

2,1 11,5 9,4 

3,4 9,0 5,6 

2,4 10,0 7,6 

1,9 6,0 4,1 

1,5 3,2 1,7 

1,3 5,0 3,7 

1,3 2,0 0,7 

0,3 3,0 2,7 

1,5 5,0 3,5 

11,8 19,0 7,2 

6,8 14,0 7,2 

1,9 6,5 4,6 

2022

Taxa Anual de 
Inflação Geral 

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico

Bruta Líquida

Médias Região / País  

2021

Taxa Anual de 
Inflação Geral 

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico  

Bruta Líquida

LAC 2,4 8,8 6,4 

Argentina n/a n/a n/a

Bahamas 2,8 10,0 7,2 

Barbados 1,6 10,0 8,4 

3,2 10,6 7,4 

n/a n/a n/a

2,8 10,0 7,2 

2,3 5,2 2,9 
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Bermudas 0,4 8,1 7,7 

Bolívia 4,4 6,0 1,6 

Brasil 3,3 10,6 7,3 

Chile 2,9 6,5 3,6 

Colômbia 3,2 5,5 2,3 

Costa Rica 2,3 12,0 9,7 

República Dominicana 3,6 6,0 2,4 

Equador 1,2 12,0 10,8 

El Salvador 0,6 13,0 12,4 

Granada 1,2 0,0 (1,2)

Guatemala 1,8 13,0 11,2 

Honduras 3,0 14,0 11,0 

Jamaica 5,2 12,0 6,8 

México 2,8 15,0 12,2 

Nicarágua 4,0 12,0 8,0 

Panamá 0,5 12,0 11,5 

Peru 1,8 8,5 6,7 

Porto Rico 0,6 2,3 1,7 

Trinidad e Tobago 1,3 15,0 13,7 

Uruguai 7,9 8,8 0,9 

Venezuela 15000,0 n/a n/a

1,4 7,0 5,6 

3,7 7,5 3,8 

4,0 12,3 8,3 

3,0 5,0 2,0 

2,6 4,5 1,9 

1,1 10,0 8,9 

4,0 6,0 2,0 

2,4 15,0 12,6 

1,4 17,0 15,6 

1,7 0,0 (1,7)

3,6 11,8 8,2 

4,1 12,0 7,9 

5,1 6,5 1,4 

3,1 16,0 12,9 

3,5 15,0 11,5 

1,1 11,0 9,9 

2,0 8,5 6,5 

1,5 2,2 0,7 

1,4 10,0 8,6 

7,4 9,1 1,7 

5500,0 n/a n/a

Figura 14: Região/País (%média)

2022

Taxa Anual de 
Inflação Geral 

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico

Bruta Líquida

Médias Região / País

2021

Taxa Anual de 
Inflação Geral 

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico

Bruta Líquida

MEA 4,9 12,0 7,1 

Argélia 3,7 n/a n/a

Angola 22,3 25,0 2,7 

Bahrein 2,5 n/a n/a

Botsuana 2,6 8,0 5,4 

5,0 11,1 6,1 

6,0 n/a n/a

13,1 15,0 1,9 

2,1 6,0 3,9 

4,3 10,0 5,7 
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República Democrática 
do Congo

10,5 11,0 0,5 

Egito 8,2 18,0 9,8 

Etiópia 9,1 10,0 0,9 

Gana 8,5 15,0 6,5 

Israel 0,5 8,0 7,5 

Costa do Marfim 1,4 14,0 12,6 

Jordânia 1,6 7,5 5,9 

Quênia 5,0 10,0 5,0 

Kuwait 2,3 8,5 6,2 

Líbano n/a n/a n/a

Malawi 10,7 15,0 4,3 

Marrocos 1,3 n/a n/a

Moçambique 5,7 10,5 4,8 

Nigéria 12,4 17,6 5,2 

Qatar 2,4 7,5 5,1 

Arábia Saudita 2,0 12,5 10,5 

Senegal 1,9 2,0 0,1 

Serra Leoa 15,3 20,0 4,7 

África do Sul 3,2 8,5 5,3 

Omã 3,4 3,0 (0,4)

Tanzânia 4,3 10,5 6,2 

Tunísia 4,9 7,0 2,1 

Uganda 4,8 18,0 13,2 

Emirados Árabes 
Unidos

1,5 9,5 8,0 

Zâmbia 12,1 15,0 2,9 

Zimbábue 3,7 n/a n/a

7,5 10,0 2,5 

7,2 19,0 11,8 

8,0 12,0 4,0 

8,2 15,0 6,8 

0,6 7,8 7,2 

1,6 14,0 12,4 

2,0 7,5 5,5 

5,0 10,0 5,0 

2,5 8,5 6,0 

n/a n/a n/a

7,7 12,5 4,8 

1,2 n/a n/a

5,5 7,5 2,0 

13,5 18,5 5,0 

2,9 7,1 4,2 

2,0 13,0 11,0 

1,7 10,0 8,3 

12,3 15,0 2,7 

4,5 5,0 0,5 

2,4 3,0 0,6 

3,6 12,0 8,4 

6,3 7,3 1,0 

5,5 5,5 0,0 

1,2 9,0 7,8 

14,8 28,0 13,2 

24,7 n/a n/a

Figura 14: Região/País (%média)

2022

Taxa Anual de 
Inflação Geral

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico 

Bruta Líquida

Médias Região / País 

2021

Taxa Anual de 
Inflação Geral

Taxas Anuais de Tendência de 
Custo Médico 

Bruta Líquida
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Notas:
• “Líquida” indica tendências médicas líquidas dos índices de inflação nacional . 

• A tendência médica de 2022 para os Estados Unidos representa a expectativa da prática da Aon Health Analytics para aumentos de 

custos de serviços médicos e medicamentos prescritos antes de qualquer mudança de plano, programa ou operadora para fins de 

controle/gerenciamento de custos . As tendências são desenvolvidas por meio do exame de fontes internas e externas, incluindo 

recursos governamentais e acadêmicos, participantes do setor (operadoras e provedores) e dados internos, por exemplo, o banco 

de dados Health Value Initiative da Aon .

• Para Argentina, Líbano, Venezuela e Zimbábue, não estamos relatando as tendências dos custos médicos de 2022 devido a um 

ambiente de hiperinflação predominante . Também excluímos esses países das médias região / país nos números de 2022 .

• A Argélia e o Marrocos foram incluídos nas tabelas acima, mas sem nenhuma tendência dos custos médicos sendo relatada .

• Os números de 2021 estão relacionados às tendências dos custos médicos previstas e projeções gerais de inflação informadas 

anteriormente . 
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Nível de Informações sobre Sinistros Disponibilizadas pelas Operadoras 
Um profundo entendimento dos fatores específicos que impulsionam o custo do plano de saúde de uma empresa é fundamental para 

o desenvolvimento de uma estratégia de mitigação sólida . Os números abaixo representam a prevalência e o nível de informações de 

sinistros disponíveis por porte do cliente, informados pelos escritórios da Aon em suas respectivas regiões .

Outros resultados da pesquisa

Figura 15: Informações disponíveis sobre o nível de sinistros 
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Prevalência de Cobertura de Saúde e Benefícios Adicionais 
Os países relataram práticas típicas de prestação de serviços e benefícios de saúde . Os principais resultados estão resumidos nas 

tabelas a seguir: 

Figura 16: Benefícios fornecidos pelas empresas (%)

0            10            20           30            40            50            60           70            80           90           100
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% de países participantes 
por região
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Mecanismos de prestação de serviços alternativos/inovadores
Os países relataram prevalência dos seguintes mecanismos de prestação de serviços que fornecem suporte para os planos de saúde: 

Figura 17: Mecanismos de prestação de serviços que 

fornecem suporte aos planos de saúde (%)

0            10            20           30            40            50            60           70            80           90           100
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médica

Programas de bem-estar 
(além da oferta das operadoras 

médicas) 

Turismo de saúde

Ambulatório Médico in 
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% de países participantes por região

% de países participantes por região

Global APAC Europa LAC MEA

Apenas franquia  5 0 12 0 3

Apenas coparticipação  5 5 6 0 7

Apenas cosseguro 16 16 18 4 20

Somente franquia + coparticipação  2 0 6 0 0

Somente franquia + cosseguro  13 11 6 25 13

Apenas coparticipação + cosseguro 15 21 9 17 17

Franquia + coparticipação + cosseguro 23 16 15 42 20

O plano requer alguma forma de 
contribuição do funcionário para as 
despesas com sinistros

89 84 82 96 93

Figura 19: Países que informam do desenho do plano indicado

Figura 18: Países que relatam as práticas mais comuns

Global APAC Europa LAC MEA

Apenas funcionário 1 0 3 0 0

Apenas cônjuge  1 0 0 4 0

Apenas filhos  1 0 3 0 0

Funcionário + cônjuge 0 0 0 0 0

Funcionário + filhos 0 0 0 0 0

Funcionário + cônjuge + filhos 32 21 21 67 23

Apenas Cônjuge + filhos 34 37 55 21 23

O Plano exige algum tipo de 
contribuição dos funcionários para o 
valor dos prêmios

69 58 82 92 47

Resumo de práticas regionais de compartilhamento de custos dos prêmios 
com funcionários   
A tabela abaixo mostra a prevalência das práticas mais comuns de contribuições dos funcionários sob o plano de saúde em cada país, 

em relação aos valores dos funcionários, do cônjuge e/ou dependentes .

Resumo das práticas regionais de compartilhamento dos valores de 
sinistros com funcionário (Consulte o glossário para a definição do elemento indicado.)

A tabela abaixo mostra as práticas mais comuns por país, em relação às contribuições financeiras exigidas dos funcionários para as 

despesas incorridas com sinistros .

*Inclui entrevistados que relataram contribuições de funcionários para despesas médicas acima dos limites permitidos.
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Global EuropaAPAC LAC MEA

Iniciativas globais de bem-estar
Devido à crescente necessidade de que os empregadores promovam uma força de trabalho resiliente, e com o objetivo de 

proporcionar uma perspectiva do ambiente e o suporte de apoio para o bem-estar dos empregados, este ano pesquisamos nos 108 

países incluídos neste relatório a respeito da prevalência geral de iniciativas relacionadas com os quatro pilares do bem-estar: físico, 

emocional (saúde mental), financeiro e social . 

Figura 20: Iniciativas
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Iniciativas globais de promoção de saúde e bem-estar 
Os números abaixo representam as porcentagens de respostas de países que relataram o programa de bem-estar indicado, conforme 

comumente fornecido entre os grupos de empresas indicados em seus respectivos países .
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Figura 21: Programas de bem-estar relatados como comumente fornecidos (continuação)
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Figura 22: Ásia-Pacífico
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Figura 23: Europa
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Figura 24: América Latina e Caribe 
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Figura 25: Oriente Médio e África
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Figura 27: Programas de detecção geralmente fornecidos por região

Figura 26: Programas de bem-estar geralmente fornecidos por região 
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Figura 29: Programas de educação geralmente fornecidos por região

Figura 28: Programas de Check-up Avançado geralmente fornecidos por região
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Figura 31: Programas de intervenção de bem-estar geralmente fornecidos por região
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Glossário de Termos
Cosseguro – Uma forma de compartilhamento de custos médicos em um plano de seguro de saúde que exige que 

uma pessoa segurada pague uma porcentagem declarada de despesas médicas após o valor da franquia, se algum 

valor tiver sido pago . No seguro de saúde, um termo equivalente é “participação percentual” .

Coparticipação  – Uma forma de compartilhamento de custos médicos em um plano de seguro de saúde que exige 

que uma pessoa segurada pague um valor monetário fixo quando um serviço médico é utilizado . A Operadora é 

responsável pelo restante do reembolso . Pode haver coparticipação separada para diferentes serviços . Alguns planos 

exigem que uma franquia seja atingida primeiro para alguns serviços específicos antes que uma coparticipação se 

aplique .

Restrições de acesso e prestação de serviços – Medidas projetadas para incentivar os membros do plano a buscar 

atendimento de forma econômica (por exemplo, restrições sobre o uso de hospitais caros, consulta obrigatória de 

clínicos gerais antes de consultar especialistas, evitar pronto-socorro para situações não emergenciais) .

Medidas de contenção de custos – Iniciativas destinadas a reduzir ou controlar a superutilização, como a 

introdução de franquias, coparticipações, cosseguro na concepção do plano, uso necessário de indicações para 

cirurgias caras, limitações de reembolso por tipo de despesa ou serviço médico .

Franquia – Um valor fixo durante o período de benefício (geralmente um ano) que uma pessoa segurada paga antes 

que a seguradora comece a fazer pagamentos por serviços médicos cobertos . Os planos podem ter franquias por 

pessoa e por família .Alguns planos podem ter franquias separadas para serviços específicos .

Organização de profissionais de saúde preferenciais (Preferred Provider Organization, PPO) – Um plano 

médico de indenização em que a cobertura é fornecida aos participantes por meio de uma rede de profissionais de 

saúde selecionados (como hospitais e médicos) . Os participantes do plano podem sair da rede, mas incorreriam em 

custos maiores na forma de franquias mais altas, taxas de cosseguro mais altas ou encargos sem desconto dos 

provedores .

Pós-pagamento  – Um plano oferecido por empregadores que assumem diretamente o risco financeiro do seguro 

de saúde para seus funcionários . Alguns planos em pós-pagamento todo o risco é assumido . Alguns empregadores 

que possuem plano em pós-pagamento oferecem seguro contra grandes sinistros comprando cobertura de stop-loss . 

Alguns empregadores que possuem plano em pós-pagamento contratam seguradoras ou administradores 

terceirizados (Third-Party Administrators, TPA) para processamento de sinistros e outros serviços administrativos; 

outros planos em pós-pagamento são autoadministrados .

Stop-loss  – Um tipo de resseguro projetado para transferir uma perda da empresa cedente para a resseguradora em 

um determinado ponto ou uma disposição em uma apólice projetada para eliminar a perda da seguradora em um 

determinado ponto .Benefícios agregados e benefícios máximos são um exemplo .

Administrador terceirizado (TPA) – Pessoa física ou jurídica contratada por um empregador para lidar com o 

processamento de sinistros, pagar fornecedores e gerenciar outras funções relacionadas à operação do seguro de 

saúde .O TPA não é o segurado ou a seguradora .

Mitigar – consiste em diminuir a gravidade, ou seja, são os passos que se empreendem para evitar um dano maior 

depois de que ocorre uma perda .

Bem-estar – Um termo mais amplo do que bem-estar que engloba o estado de equilíbrio dos funcionários 

necessário para alcançar a boa saúde e o desempenho ideais, muitas vezes tendo uma visão sobre cinco pilares: 

saúde física, social, emocional, profissional e financeira .
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Nota técnica
As taxas de tendência mostradas neste relatório representam as médias nacionais e são o aumento previsto nos 

custos do prêmio . O aumento de tendência para uma empresa específica pode variar significativamente dessas 

taxas de tendência devido a variações de custo regionais, desenho do plano da empresa, dados demográficos 

da empresa e outros fatores . Além disso, os aumentos das taxas seguradas podem ser maiores ou menores do 

que essas taxas de tendência, com base na lucratividade de uma seguradora, na sinistralidade do plano, no 

desenho do plano, nos dados demográficos dos segurados e em outros fatores . É importante observar que 

essas taxas de tendência podem não ser apropriadas para outros fins .

Taxa de tendência médica é definida como a porcentagem de alteração no custo da assistência médica antes de 

qualquer medida de contenção de custos realizada pelos patrocinadores do plano .

Os componentes das tendências de assistência à saúde que consideramos incluem:

• Inflação de preço: Esta é a mudança anual projetada no índice de preços ao consumidor varejista 

doméstico do elemento de assistência à saúde em cada país . Na ausência de informações sobre a inflação 

projetada para o componente do plano de saúde em um país, usamos a mudança no índice geral de preços 

ao consumidor .

• Impacto ampliado sobre elementos de valor fixo do desenho do plano: Este é o custo adicional 

somado a um plano de saúde devido ao efeito de alavancagem do aumento dos sinistros esperados sobre 

franquias, coparticipações ou desembolsos máximos inalteráveis .

• Utilização: Esse componente reflete um aumento na demanda por serviços de assistência médica em 

resposta a fatores como maior acesso a serviços médicos, desenho do plano, idade do participante e novas 

tecnologias e serviços médicos .

• Avanços tecnológicos: Isso reflete a mudança no custo devido a novos procedimentos, informações, 

experiência e substituição de equipamentos em técnicas mais antigas .

• Alteração de custo: Isso reflete um provedor de serviços médicos, como um programa de assistência 

médica social do governo, transferindo seu custo para planos suplementares do setor privado .



 Destaques principais

3             Tendências Globais dos Custos de Saúde

Quem contatar 
Francois Choquette
Executive Vice President, Global Benefits
+1 .415 .816 .1212
francois .choquette@aon .com

Rui Silva
Vice President, Global Benefits 
+1 .312 .381 .1967
rui .silva@aon .com

Janine Heijckers
Global Benefits Practice Director - EMEA
+31 (0) 6 429 854 14
janine .heijckers@aon .nl

Simon Godfrey
Head of Global Benefits Asia-Pacific
+852 2917 7955
simon .godfrey@aon .com

Ed Cwikla 
Global Chief Actuary
+1 .847 .442 .3098
ed .cwikla@aon .com

Carl Redondo
Global Benefits Leader, UK
+44 (0)20 7086 0797
carl .redondo@aon .com

Stephen Caulk
Senior Vice President and Consulting Actuary - LATAM
+1 .303 .782 .3314
stephen .caulk@aon .com



Sobre a AON
Aon plc (NYSE:AON) é uma empresa líder global de 
serviços profissionais que oferece uma ampla gama 
de soluções de riscos, benefícios e saúde.
Nossos 50 mil colegas em 120 países potencializam 
resultados para clientes através do uso de dados e 
análises exclusivos para oferecer perspectivas que 
reduzam a volatilidade e melhorem o desempenho.
Se deseja obter maiores informações sobre nossos 
recursos e saber de que forma potencializamos os 
resultados para nossos clientes, visite:
http://aon.mediaroom.com

© Aon plc 2021. Todos os direitos reservados.

GDM03588


