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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Relatório Trimestral da Ouvidoria da ANS foi reformulado com o intuito de atender à estrutura 

proposta pela Portaria nº 581/2021, da Controladoria-Geral da União (CGU) e de ampliar a 

transparência deste instrumento de controle social. Este estudo apresenta detalhes sobre as 

manifestações recebidas e sobre outras atividades desempenhadas pela equipe da Ouvidoria da 

ANS no 1º trimestre de 2022. 

No período analisado, 278 manifestações recepcionadas pela unidade tratavam de competências 

de outros órgãos ou entidades e foram enviadas a estes por meio do Fala.BR. Sobre as 

competências da ANS, foram recebidas 1.933 demandas dentre as quais, 1.042 foram acolhidas 

pelo Disque ANS. Do total de 1.933 manifestações, 1.286 abordavam questões de competência da 

Ouvidoria e foram respondidas conclusivamente em prazo médio de 7 dias. Enquanto as 647 que 

tratavam de atribuições de outras unidades da Reguladora tiveram resposta final enviada em até 2 

dias, em média. O assunto mais abordado pelos usuários foi “Demora na resposta da 

demanda/processo” e o tipo de demanda mais frequente foi a “Reclamação”.  

Quanto as outras atividades que a equipe desempenhou no 1º trimestre de 2022 foram destacadas: 

as reuniões semanais, a elaboração do Plano de Trabalho da Ouvidoria 2022 e do Relatório de 

Gestão da Ouvidoria 2021, o recebimento dos formulários do REA-Ouvidorias 2022 e o 

desenvolvimento das campanhas de comunicação interna e externa sobre a Ouvidoria. 

 

1 Apresentação 

A Resolução Regimental nº 21, de 2021, define a Ouvidoria como uma das unidades que compõem 

a estrutura básica da ANS, estando   vinculada à Diretoria Colegiada – DICOL. Não obstante este 

vínculo, a Ouvidoria da ANS integra o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal – SisOuv e 

é tecnicamente subordinada ao órgão central deste sistema, que é a CGU, por meio da Ouvidoria-

Geral da União (OGU). A Ouvidoria da ANS também está sujeita às orientações normativas e às 

atividades de monitoramento da OGU/CGU. 

É possível afirmar que a principal atribuição da Ouvidoria da ANS é acolher as manifestações dos 

usuários da saúde suplementar e atuar para que as questões individuais sejam atendidas, mas 

vislumbrando possibilidades de correções de falhas e melhorias dos serviços prestados pela 

Reguladora. A atuação da unidade deve ser imparcial, por isso, não está subordinada tecnicamente 

ao órgão em que atua, apenas administrativamente. 

Em atenção à determinação da OGU/CGU, a Ouvidoria da ANS utiliza o Fala.BR para receber e 

tratar as manifestações dos usuários. A plataforma disponibilizada pelo órgão central às unidades 



  
 

4 
 

do SisOuv permite que todas as etapas do tratamento da demanda sejam executadas no mesmo 

ambiente, o que possibilita a rastreabilidade das informações e a proteção dos dados 

pessoais/sensíveis. Outro aspecto importante é que a plataforma possibilita o trâmite de 

manifestações entre órgãos, proporcionando celeridade e assertividade ao processo. 

A manifestações recebidas pela Ouvidoria subsidiam outras atividades importantes como a 

expedição de recomendações às áreas técnicas e a elaboração de relatórios e estudos estratégicos. 

O objetivo da elaboração dos relatórios de ouvidoria é contribuir para a transparência pública e o 

controle social. A Resolução Administrativa ANS – RA nº 65/2016 institui a publicação de relatórios 

trimestrais e anuais sobre as demandas recebidas e as outras atividades desempenhas no período.  

Esta edição inaugura a nova versão Relatório Trimestral da Ouvidoria da ANS, com importantes   

ajustes feitos com o intuito de (i) aumentar o nível de transparência das informações divulgadas e 

de (ii) adequar este estudo periódico à estrutura proposta pela CGU na Portaria nº 581/2021. 

 

2 Atendimento das manifestações recebidas no 1º trimestre de 2022 

O tratamento das manifestações recebidas pela Ouvidoria contempla diversas etapas e uma das 

primeiras é a análise de pertinência à ANS1. Neste momento, o analista verifica se a manifestação 

aborda assunto que seja de competência desta Agência: os casos positivos seguem o fluxo de 

tratamento e aquelas que abordam atribuições alheias às da ANS são, preferencialmente, 

encaminhadas ao órgão competente por meio do Fala.BR. O usuário recebe comunicação 

esclarecendo as competências da ANS e informando sobre o redirecionamento realizado. Nos 

casos em que a outra unidade não utiliza o Fala.Br, a demanda é respondida com orientações sobre 

a unidade que deve ser contactada para a solução de sua questão específica. 

De acordo com a tabela 1, no primeiro trimestre de 2022, foram efetivados 278 encaminhamentos 

a outros órgãos/entidades por meio do Fala.Br, o que indica média de 93 redirecionamentos por 

mês. A Ouvidoria do Ministério da Saúde acolheu 79,1% (N=220) dos endereçamentos feitos pela 

ANS. Este resultado é frequente e esperado uma vez que é corriqueiro que os usuários confundam 

as atribuições da Agência Reguladora com as do Ministério ao qual ela é vinculada. 

Completando o quadro, figuram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e o Ministério 

da Cidadania, que receberam, respectivamente, 8,6% (N=24) e 3,6% (N=10) dos 

encaminhamentos. Para a ANVISA foram enviadas demandas que, em sua maioria, tratavam de 

questões de vigilância sanitária relativas a prestadores de serviços em saúde. Enquanto as 

 
1 Demandas pertinentes à ANS: manifestações que se referem ao setor de saúde suplementar. As demandas não pertinentes à ANS 
recebidas pela Ouvidoria são encaminhadas ao órgão/entidade competente para as devidas providências, sendo o manifestante 
informado do encaminhamento. 
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manifestações tramitadas para o Ministério da Cidadania abordavam o auxílio emergencial 

distribuído pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus. 

Desde o mês de dezembro de 2021 notou-se que a quantidade de manifestações redirecionadas 

pela equipe da Ouvidoria ANS a outros órgãos/entidades tem sido acima da média histórica. Como 

parâmetro, cita-se que no segundo semestre de 2020 a média foi de 38 encaminhamentos mensais. 

Por ter sido o primeiro ano da pandemia, no ano de 2020 já se havia registrado aumento da 

quantidade de manifestações enviadas a outras unidades de ouvidoria. Este indicador pode sugerir 

que há necessidade de adaptações no Fala.BR para que as competências dos órgãos/entidades 

sejam cada vez mais claras para os usuários. Segue a tabela 1:  

 

Tabela 1 – Manifestações recebidas pela Ouvidoria da ANS e encaminhadas a outras ouvidorias pelo 

Fala.BR – 1º trimestre de 2022 

 

                    Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

O gráfico 1 expõe a quantidade de manifestações recebidas em cada mês do primeiro trimestre do 

ano corrente e dos dois anos anteriores. Esta é uma das novidades desta versão do relatório. Optou-

se por acrescentar mais um ano na comparação com a finalidade de mitigar os impactos de eventos 

isolados que influenciam o comportamento do usuário. 

A imagem demonstra que os três primeiros meses de 2022 superaram, individualmente, os anos de 

2020 e 2021. Neste contexto, importa relembrar que a pandemia do novo coronavírus foi declarada 

no mês de março de 2020 e que a quantidade de manifestações recebidas pela Ouvidoria naquele 

mês foi fortemente influenciada pelo evento. Também cabe rememorar que no mês janeiro de 2021 

houve a troca da empresa que presta serviços para o Disque ANS, o que fez com que muitos 

usuários recorressem à Ouvidoria para registrar as manifestações que seriam destinadas ao Disque 

ANS ou para demonstrar insatisfação com a demora para ser atendido, o que é atípico. 

Quanto ao ano de 2022, interessa destacar que a performance está acima desses picos. Com 

exceção de uma ocorrência, que será tratada em tópico específico deste estudo, não se 
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vislumbraram outros eventos específicos que justificassem tamanha elevação na quantidade de 

manifestações recebidas no trimestre. Abaixo, o gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Evolutivo de manifestações recebidas pela Ouvidoria da ANS – 1º trimestre de 2020 a 2022 

 

                     Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

A tabela 2 é outra inovação neste relatório, que passa a apresentar os canais utilizados pelos 

usuários para acessar a Ouvidoria da ANS. Conforme previamente exposto, o Fala.BR é o sistema 

que a unidade utiliza para receber e tratar as manifestações. Contudo, por força de orientação 

normativa, a Ouvidoria recepciona as manifestações provenientes de outros canais como o e-mail, 

o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Portal Gov.Br, por meio do qual os usuários podem 

se manifestar quanto aos Dados Abertos disponibilizados pela Agência. Além disso, a Ouvidoria 

disponibiliza canal de atendimento específico através do Disque ANS, realizado por profissionais 

constantemente treinados pelas equipes da Ouvidoria e da Diretoria de Fiscalização (DIFIS). As 

normas também orientam que tais manifestações sejam inseridas na plataforma Fala.BR por 

colaborador da Ouvidoria. 

Cada um desses canais tem características particulares. O Fala.BR, por exemplo, confere a 

praticidade de o usuário registrar a demanda a qualquer tempo, sem espera e sem intermediários, 

podendo expor a situação com suas próprias palavras. Tamanha liberdade faz com que muitas das 

demandas acolhidas por este canal não tratem de competências da ANS ou de sua Ouvidoria. 

Realidade inversa ocorre no Disque ANS, tendo em vista que as manifestações são classificadas 

por profissionais treinados e que cadastram no Fala.BR apenas as demandas concernentes às 

atribuições da Ouvidoria. De acordo com a tabela abaixo, nos três primeiros meses de 2022, o 

Disque ANS foi o principal canal utilizado pelos usuários para demandar a Ouvidoria da ANS, em 
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53,9% (N=1.042) dos acessos, enquanto o Fala.BR figurou em segundo lugar, acolhendo 44,3% 

(N=857) das demandas.  

Cumpre esclarecer que tanto a equipe da Ouvidoria da ANS quanto a do Disque ANS adotam 

medidas consoantes com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para o registro das 

manifestações no Fala.BR, independentemente de sua origem. Segue a tabela 2: 

 

Tabela 2 – Manifestações recepcionadas na Ouvidoria segundo canal de entrada – 1º trimestre de 2020 

a 2022 

 

                                       Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

Avançando para a análise das manifestações, uma vez que a demanda seja identificada como 

pertinente à ANS, o analista avalia se a demanda é própria de ouvidoria, isto é, se trata da atuação 

da ANS e/ou dos seus colaboradores. A tabela 3 demostra que 66,5% (N=1.286) das manifestações 

recepcionadas no período foram classificadas como próprias de ouvidoria. Importa esclarecer que 

essas manifestações são de suma importância para a Ouvidoria, pois constituem insumo para a 

elaboração de recomendações de melhorias às áreas da ANS. 

Quanto às manifestações não próprias de ouvidoria, a maioria tratava de consultas sobre aspectos 

da regulação ou reclamações sobre as operadoras de planos de saúde, ou seja, demandas de 

competência de canais de atendimento como o Disque ANS e o Fale Conosco. Atualmente, o 

tratamento dado a estas demandas constitui envio de resposta ao usuário com esclarecimentos 

sobre as competências da Ouvidoria e a indicação dos canais adequados para o envio da demanda. 

Por fim, cabe informar que no ano de 2021, 54,6% das manifestações recebidas por esta unidade 

eram próprias de ouvidoria. Isto significa que resultado o primeiro trimestre de 2022 representa um 

cenário otimista, no qual a equipe dedica seus esforços para tratamento de manifestações que 

podem, efetivamente, contribuir com a evolução dos serviços prestados pela ANS, conforme 

explicitado na tabela 3 a seguir: 
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Tabela 3 – Manifestações recebidas pela Ouvidoria da ANS segundo propriedade – 1º trimestre de 2022 

 

       Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

As principais normas que orientam as atividades da Ouvidoria da ANS asseveram que é dever da 

unidade encaminhar demandas às áreas técnicas, seja para dar conhecimento a elogios e 

reclamações, seja para solicitar subsídios às respostas conclusivas. A OGU/CGU estabeleceu que 

a unidade tem o prazo de 30 dias para enviar a resposta final ao usuário – este prazo pode ser 

prorrogado, justificadamente, por igual período. No âmbito da ANS, com a intenção de oferecer 

resposta célere aos usuários, foi estabelecido, por meio da Resolução Administrativa - RA nº 

65/2016, que as áreas técnicas devem responder à Ouvidoria no prazo máximo de 15 dias, com 

possibilidade de prorrogação por mais 10 dias, mediante justificativa. 

O gráfico 2, a seguir, apresenta a quantidade de manifestações que foram respondidas a cada 

grupo de 5 dias. Nota-se que a grande maioria, 70,3% (N=1.358) foi finalizada em até 5 dias após 

o cadastro no Fala.BR. Ampliando a análise, tem-se que 91,6% (N=1.768) das manifestações 

receberam resposta conclusiva em até 15 dias – dentro do prazo inicial determinado pela RA nº 

65/2016. Este resultado indica o comprometimento da equipe da Ouvidoria com a celeridade e o 

engajamento das áreas técnicas da ANS com as manifestações de ouvidoria.  

Cumpre aclarar que no momento da elaboração deste estudo, 2 das manifestações estavam sob 

análise das áreas técnicas, mas dentro dos prazos legais2 observados pela Ouvidoria. Ambas foram 

desconsideradas na elaboração do gráfico 3 e da tabela 4. 

  

 
2 Lei nº 13.460/2017, Decreto nº 9.492/2018 e Portaria nº 581/2021, da Ouvidoria-Geral da União e Resolução Administrativa – RA nº 
65/2016 da ANS. 
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Gráfico 2 – Quantidade de demandas por tempo de finalização (em dias) – 1º trimestre de 2022 

 

                            Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

A tabela 4, abaixo, é mais uma das novidades apresentadas neste relatório e tem o objetivo de 

divulgar, segregadamente, os tempos de resposta das manifestações próprias e das não próprias 

de ouvidoria. Naturalmente, as manifestações próprias de ouvidoria levaram tempo maior para 

serem finalizadas, em média 7 dias, frente aos 2 dias das demandas não próprias de ouvidoria.  

O prazo de 0 (zero) dia foi computado nos casos em que as manifestações foram respondidas 

conclusivamente no mesmo dia em que foram recepcionadas. Quanto aos prazos máximos, faz-se 

necessário esclarecer que o prazo de 62 dias foi registrado em demanda que foi respondida na data 

limite para resposta porque demandou consulta a diferentes áreas técnicas e estabelecimento de 

novos procedimentos na Ouvidoria. Já o prazo de 36 dias ocorreu em manifestação que veio 

encaminhada de outro órgão com conteúdo bastante resumido. Foi encaminhada para duas áreas 

técnicas, de Diretorias diferentes, e concluiu-se, ao final, que não era própria de ouvidoria, razão 

pela qual deveria ser enviada através de outro canal da ANS.  
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Tabela 4 – Tempo de finalização das manifestações recebidas pela Ouvidoria – 1º trimestre de 2022 

 

                                            Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

Uma das etapas mais relevantes na análise das manifestações é a classificação quanto ao assunto 

abordado pelo usuário. A partir destes dados, a Ouvidoria pode focar sua atenção nos serviços que 

estão impactando negativamente na qualidade percebida pelos usuários e trabalhar em proposições 

de ajustes e melhorias. 

Com o intuito de conferir dinamicidade e fluidez na leitura deste estudo, a tabela 5 apresenta os 

macrotemas mais frequentes nas manifestações recepcionadas. Mas, em suas rotinas, a equipe da 

Ouvidoria utiliza subdivisões destes macrotemas, os microtemas. Este nível de meticulosidade 

aproxima as análises da Ouvidoria da realidade observada pelos usuários dos serviços prestados 

pela ANS. 

De acordo com o quadro abaixo (tabela 5), o macrotema “Administrativo - Demora na resposta da 

demanda/processo” embasou 48,2% (N=620) dos contatos com a Ouvidoria da ANS. A leitura 

combinada da Tabela 5 com a 3 pode indicar uma das justificativas para este resultado: o Disque 

ANS foi o canal que mais acolheu manifestações, ou seja, é possível que os usuários tenham ligado 

para a central para consultar o andamento do seu processo e, na mesma ligação, registrado uma 

demanda para expressar sua opinião sobre o tempo que levam os trâmites do processo 

administrativo na ANS.  

Em segundo lugar, figura o macrotema “Rol de Procedimentos”, que motivou 6,3% (N=81) 

manifestações, que, em geral, questionavam o fato de determinados procedimentos não serem 

contemplados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Em seguida, aparece mais 

um macrotema relacionado ao processo administrativo da ANS, o “Andamento da 

demanda/processo”, com 5,9% (N=76) manifestações. Nestes casos, os usuários acessaram a 

Ouvidoria da ANS para se manifestar sobre processos de seu interesse em trâmite na ANS. 
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Tabela 5 – Assuntos mais recorrentes das demandas próprias de Ouvidoria – 1º trimestre de 2022 

  

                         Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

A tabela 6, a seguir, detalha os tipos das demandas próprias de ouvidoria recebidas no período 

analisado. Nota-se o predomínio da “Reclamação”, que representa 88,6% (N=1.140) do total. 

Completam o quadro: “Solicitação” 5,6% (N=72), “Comunicação”, 2,4% (N=31), “Sugestão”, 1,9% 

(N=25), “Elogio”, 1,3% (N=17) e “Denúncia”, 0,1% (N=1). 

Sobre o tipo “Comunicação”, é válido explicar que o mesmo se refere às denúncias e reclamações 

anônimas, que recebem tratamento, mas a Ouvidoria fica impossibilitada de dar devolutiva ao 

demandante. Quanto aos elogios, a maior parte referiu-se aos serviços prestados pela equipe do 

Disque ANS e foram encaminhados à área técnica responsável para ciência do reconhecimento. 

Por fim, a denúncia recebida teve os requisitos mínimos analisados, dentro das competências da 

Ouvidoria, e foi encaminhada ao setor responsável pela apuração dos fatos noticiados. 

Tabela 6 – Tipos das demandas próprias de Ouvidoria – 1º trimestre de 2022 

 

                                              Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 
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A tabela 7 finaliza o tópico que aborda o tratamento das manifestações recepcionadas pela 

Ouvidoria. Este quadro apresenta um novo indicador, que pormenoriza os assuntos mais 

recorrentes nas reclamações, que, atualmente, é o tipo de manifestação de maior volume na 

Ouvidoria da ANS. A cada trimestre serão destacados os cinco microtemas mais frequentes nas 

reclamações recebidas.  

Em consonância com a tabela 5, um microtema referente à “Demora na resposta/processo” figura 

em primeiro lugar, na tabela 7 abaixo. Trata-se das demandas sobre “Análise fiscalizatória”, que 

representam 47,5% (N=542) do total de reclamações recebidas. Em segundo lugar, aparece a 

“Transferência de carteira”, objeto de 10% (N=114) das reclamações e na tabela 5 estava incluída 

em “Outros”. 

Tabela 7 – Assuntos mais recorrentes nas reclamações – 1º trimestre de 2022 

 

 Fonte: Fala.BR – Ouvidoria/ANS, 2022 

 

Importa esclarecer que no mês de dezembro de 2021 a ANS autorizou a transferência parcial de 

carteira da Amil (Registro ANS nº 326305) à operadora A.P.S Assistência Personalizada à Saúde 

(Registro ANS nº 406708) e a transação foi efetivada no mês de janeiro de 2022. A autorização foi 

concedida, pois atendia à Resolução Normativa nº 112/2005, da ANS. Porém, no mês de fevereiro 

foi aventada na mídia a possibilidade de mudança de controle societário da A.P.S e a ANS agiu 

para garantir que os direitos dos beneficiários fossem resguardados. Tais movimentos geraram 

insatisfação dos usuários, que recorreram à Ouvidoria para reclamar de aspectos como o fato de a 

ANS ter autorizado a transação e a sensação de vulnerabilidade. Detalhes sobre este assunto 

podem ser encontrados no site da ANS3 em página que compila notícias sobre os principais eventos 

desta transação.  

 
3 Compilado de notícias sobre esta transferência de carteira: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-

determina-que-amil-reassuma-carteira-transferida-para-a-aps 

https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-determina-que-amil-reassuma-carteira-transferida-para-a-aps
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-determina-que-amil-reassuma-carteira-transferida-para-a-aps
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3 Outras atividades desenvolvidas no 1º trimestre de 2022 

O tratamento às manifestações pode ser considerado como a atividade primordial de uma unidade 

de ouvidoria, sem embargo, não é a única. No primeiro trimestre de 2022, a equipe da Ouvidoria da 

ANS desempenhou outras atividades, dentre as quais destacam-se as que seguem: 

- Reuniões de equipe: semanalmente, a equipe da Ouvidoria se reuniu através da plataforma 

Microsoft Teams. Esses encontros, liderados pelo Ouvidor-Substituto da ANS, serviram para 

planejamento das atividades, solução de dúvidas, partilha de conhecimentos e decisões coletivas.  

- Plano de Trabalho da Ouvidoria 2022: em atenção à Resolução Administrativa – RA no 65, de 

2016, esta unidade elaborou o plano de trabalho para o exercício corrente e apresentou, 

tempestivamente, à Diretoria Colegiada através de e-mail e de processo eletrônico. 

- Relatório de Gestão da Ouvidoria 2021: com o intuito de se adequar a alguns dos normativos 

que regulam as atividades de ouvidoria, o relatório anual desta unidade foi reformulado e as 

principais mudanças ocorreram no nome e na estrutura do texto. O Relatório de Gestão da 

Ouvidoria, referente a 2021, foi desenvolvido a partir do mês de janeiro e no final de março passou 

por uma das formalidades obrigatórias, que é o envio às Diretorias para manifestação. 

- REA-Ouvidorias 2022: a partir do dia 1o de janeiro, a Ouvidoria passou a receber os formulários 

do REA-Ouvidorias 2022 através do sistema de Protocolo Eletrônico da ANS. Durante os três 

primeiros meses do corrente ano, a Ouvidoria, por meio de sua Assessoria de Informações, 

solucionou dúvidas dos respondentes, atuou junto à Gerência de Tecnologia para solucionar falhas 

pontuais no sistema, conferiu os dados recebidos e efetivou ações de estímulo ao envio dos 

formulários pelas operadoras. 

- Campanha de comunicação externa: a Ouvidoria atuou em conjunto com a Gerência de 

Comunicação da ANS (GCOMS) para o desenvolvimento de campanha de comunicação sobre a 

unidade a ser veiculada nas redes sociais da Reguladora no segundo trimestre deste ano.  

- Campanha de comunicação interna: a Ouvidoria e a GCOMS também trabalharam na criação 

de campanha destinada ao público interno. O material foi divulgado nos canais internos da ANS, 

com a IntrANS e o ANS Informa. O objetivo desta campanha era aproximar a Ouvidoria dos 

colaboradores, indicando suas principais funções e canais de acesso. 

Abaixo, exemplo de peça que foi publicada na campanha. Este banner direcionava para texto sobre 

a Ouvidoria na IntrANS: 
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