
  
 

LÍDER NO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR, A ABRAMGE 
REPRESENTA A MEDICINA DE GRUPO NO BRASIL 

 
A entidade representa hoje aproximadamente 22 milhões de usuários, ou seja, mais de 40% 
dos quase 48 milhões de beneficiários da Saúde Suplementar em âmbito nacional – exceção 

feita aos planos exclusivamente odontológicos 

 
Líder em número de associados e atendimento de usuários na Saúde Suplementar do 
País, a Abramge – Associação Brasileira de Medicina de Grupo – é uma entidade sem 
fins lucrativos, que representa cerca de 245 operadoras de planos de saúde 
associadas. O principal objetivo estabelecido desde a sua fundação, em 8 de agosto de 
1966 é de organizar, disciplinar e representar institucionalmente as empresas privadas 
de assistência à saúde em atuação no território nacional. Hoje, o segmento de 
medicina de grupo cobre quase de 22 milhões de usuários, ou seja, cerca de 42% dos 
48 milhões de clientes da Saúde Suplementar brasileira. 
 
O chamado Sistema Abramge engloba, além da Abramge, o Sindicato das Empresas de 
Medicina de Grupo (Sinamge) e o Sindicato das Empresas de Odontologia de Grupo 
(Sinog). Para aproximar-se mais da população local e oferecer atenção direcionada à 
região, a Abramge é representada também por seis regionais espalhadas pelo Brasil: 
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, RS; do Paraná/Santa Catarina, em 
Curitiba, PR; do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, RJ; de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte, MG; do Nordeste, em Recife, PE; e de São Paulo, na Capital, SP; além da 
sub-regional da Abramge-SP, em Ribeirão Preto, SP. 
 
O segmento de Medicina de Grupo representado pela Abramge possui uma rede de 87 
mil médicos credenciados, 270 hospitais próprios com 25,8 mil leitos próprios e mais 
298 mil leitos conveniados de vários hospitais particulares, para atender a população 
dos planos de saúde. O número anual de consultas médicas atinge 119,12 milhões e as 
internações hospitalares chegam a 3,63 milhões. Só no ano de 2012, as Operadoras de 
planos de saúde do segmento de Medicina de Grupo injetaram no sistema de saúde do 
País quase 29,66 bilhões de reais. 
 
A Abramge disponibiliza ainda serviço exclusivo para todos os usuários de planos de 
saúde associados à entidade. Trata-se do Sistema da Abramge Nacional de 
Atendimento de Urgência e Emergência em Trânsito, um programa para casos 
de urgência, que assiste clientes em trânsito, fora da área de cobertura do seu plano 
de saúde, em todo território nacional. E oferece informações e esclarecimentos 24 
horas pelo telefone 0800.722.7511. 
 
Histórico 
 
O embrião da Medicina de Grupo surgiu em São Paulo quando alguns médicos uniram-
se para dar assistência aos funcionários e familiares de uma empresa em expansão, 
mediante um pré-pagamento fixo. E desenvolveu-se nos anos 60, basicamente para 
atender a classe trabalhadora, por exigência do desenvolvimento industrial, quando se 



instalava na região Metropolitana de São Paulo – no ABC – a indústria automobilística 
e, com ela, o setor de autopeças. 
 
A precariedade dos serviços públicos na região, de um lado, e, de outro, a medicina 
liberal cara, levaram alguns médicos a se organizarem para atender à demanda 
crescente, provocada especialmente pelo boom industrial, criando uma opção 
intermediária e alternativa capaz de oferecer serviços de alto nível profissional e 
técnico, em sistema de pré-pagamento para o atendimento à saúde daquela população 
de trabalhadores. 
 
De lá para cá, a Medicina de Grupo se desenvolveu, constituindo um amplo serviço de 
atendimento, tanto coletivo – em empresas – como individual/familiares, para pessoas 
independentemente de seu vínculo empregatício. 
 
Sobre a Associação Brasileira de Medicina de Grupo – Abramge – A entidade 
representa o segmento de Medicina de Grupo, líder em número de usuários do 
mercado de Saúde Suplementar no Brasil – com 42% do total de 48 milhões de planos 
de assistência médica. Associação sem fins lucrativos inclui cerca de 245 operadoras de 
planos de saúde associadas. O principal objetivo estabelecido desde a sua fundação, 
em 8 de agosto de 1966, é representar institucionalmente, junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais, as empresas privadas de assistência à saúde em atuação no 
território nacional. O chamado Sistema Abramge engloba ainda o Sindicato das 
Empresas de Medicina de Grupo (Sinamge) e o Sindicato das Empresas de Odontologia 
de Grupo, (Sinog) e a Universidade Corporativa Abramge (UCA). 
 
 

Informações para a imprensa: 
Assessoria de Imprensa Abramge 

MARIELZA AUGELLI - medicinasocial@abramge.com.br 

GUSTAVO SIERRA - imprensa@abramge.com.br (11) 3289-7511 
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