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Apresentação

Este Relatório faz parte do cumprimento do rol de atribuições regimentais da Ouvidoria 

da ANS dispostas no Decreto nº 3.327/2000 (arts. 18 a 21) e na Resolução Normativa 

nº 197 (art. 72).

A Ouvidoria tem a missão de representar todo cidadão, seja ele externo ou interno, 

garantindo que as manifestações sobre os serviços prestados pela instituição sejam 

apreciadas de forma independente e imparcial.

As manifestações recebidas, sejam elas de reclamação, consulta, elogio ou sugestão 

permitem à ANS aprimorar os processos de trabalho, bem como a qualidade e a 

efetividade do atendimento.

A Ouvidoria Interna é o canal de comunicação colocado à disposição do quadro funcional 

da ANS, com objetivo de permitir a participação dos servidores na busca de melhoria 

e aperfeiçoamento do órgão, podendo sua contribuição subsidiar a elaboração das 

recomendações que são feitas semestralmente, ou quando oportuno, pela Ouvidoria. 

O presente Relatório está estruturado em cinco capítulos em que são apresentadas 

as atividades desenvolvidas na Ouvidoria durante o exercício de 2014, notadamente 

impactadas pela implementação e suporte ao projeto de instituição de unidades de 

Ouvidorias nas operadoras de planos privados de assistência à saúde, disposto na RN 

323/2013, além do detalhamento das manifestações recepcionadas, recomendações 

expedidas e perspectivas para 2015.
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1 – Gestão da Ouvidoria da ANS em 2014

A Ouvidoria da ANS experimentou um ano de significativo aumento de suas atividades 

habituais bem como novos desafios que se incorporaram à sua rotina de tarefas, 

notadamente em decorrência do acompanhamento da implementação das unidades 

de Ouvidoria por parte das operadoras de planos privados de assistência à saúde, em 

obediência à Resolução Normativa n° 323/2013.

O impacto da RN, que tornou obrigatória a instituição de Ouvidorias por parte do 

mercado regulado, requereu suporte qualificado por parte da equipe de Ouvidoria da 

ANS. Nesse sentido, as operadoras receberam orientações e esclarecimentos para a 

implementação de suas unidades, participaram de palestras nos Encontros Regionais 

promovidos pela ANS, bem como divulgação do projeto na mídia e em congressos e 

seminários voltados ao tema e inscrição de trabalhos em concursos (público e privado) 

voltados para as boas práticas de atendimento ao cidadão.

Os dois trabalhos da Ouvidoria foram premiados em 2014, uma Menção Honrosa no 

Prêmio de Ouvidorias Brasil 2014 promovido pela ABRAREC (Associação Brasileira das 

Relações Empresa-Cliente) e a revista Consumidor Moderno e outra premiação no II 

Concurso de Boas Práticas na categoria Aprimoramento das Atividades de Ouvidoria 

promovido pela CGU (Controladoria-Geral da União).

Merece destaque a análise do primeiro relatório de atividades enviado pelas 98 (noventa 

e oito) Ouvidorias das operadoras de grande porte, acerca dos dados do exercício de 
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2013. A análise individualizada de cada relatório permitiu uma primeira visão sobre os 

efeitos da edição da RN 323/2013, possibilitando avaliação positiva da medida. Essa 

primeira análise também serviu de base para a parametrização dos dados a serem 

exigidos para o próximo ano, quando a medida entrará em vigor para cerca de 1.430 

(mil quatrocentos e trinta) operadoras.

Outras ações destinaram-se ao aperfeiçoamento da gestão interna da Ouvidoria da ANS 

e ao relacionamento com as demais áreas, tais como:
 
•	 Atualização	da	árvore	temática	para	classificação	de	demandas;
•	 Implementação	da	funcionalidade	SIF-Relacionamento,	garantindo	maior		
 agilidade e eficiência na tramitação das demandas internamente;
•	 Informes	Pontuais	nas	Reuniões	de	Diretoria	Colegiada;
•	 Participação	ativa	em	diversos	grupos	de	trabalho	da	Autarquia;
•	 Participação	em	seminários	internos	e	divulgação	de	relatórios	periódicos		
 para o público interno.
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No intuito de esclarecer o processo de trabalho da Ouvidoria apresentamos o fluxograma 

de tratamento das demandas:

SIMNÃO

Entrada das Demandas

Cadastro no Sistema

Demanda
pertinente à ANS

Demanda própria
de Ouvidoria

FINALIZAÇÃO
(resposta ao demandante

orientando sobre
o papel da ANS
e indicação do
órgão correto)

Encaminhada à
área técnica

Retorno da área
técnica para
a Ouvidoria

FINALIZAÇÃO
(resposta ao demandante

orientando sobre
os Canais de

Relacionamento
da ANS)

FINALIZAÇÃO
(resposta ao
demandante)

SIMNÃO

Respondida pela
Equipe da Ouvidoria
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2 – Demandas recepcionadas na Ouvidoria 
em 2014

2.1- Fluxo de Entrada das Demandas

Ao longo de 2014 a Ouvidoria da ANS totalizou a recepção de 8.305 manifestações. 

Dessas 8.151 foram pertinentes à ANS e 154 não pertinentes, resultando em uma média 

de 692 manifestações/mês. Um total de 8.186 demandas foram finalizadas dentro do 

exercício, restando 119, com análise em andamento, para finalização em 2015.

Destacamos que o universo de demandas não pertinentes à ANS (N= 154) receberam 

o devido tratamento, ou seja, como de rotina, foram encaminhadas respostas aos 

demandantes sobre o papel da ANS e orientações dos canais corretos de acesso 

para sua manifestação. Apenas 1 (uma) demanda não foi finalizada por ter tido 

entrada no dia 31/12/2014.

Observamos que nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2014) o quantitativo de demandas 

não pertinentes à ANS vem se mantendo estável em termos relativos e absolutos. 

Apenas 2014 apresenta uma leve queda nesse percentual.

Por outro lado, as demandas pertinentes à temática da ANS, nos últimos 2 (dois) anos, 

têm apresentado tendência de crescimento em números absolutos e levemente em 

termos relativos.
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O histórico das demandas de Ouvidoria em 2014, pertinentes à ANS, apresenta meses 
bem acima da média de demandas entrantes nos últimos 4 (quatro) anos: abril (32,8%), 
maio (25,4%), julho (22,8%), novembro (48,4%) e dezembro (52,0%). Agosto foi o único 
mês abaixo dessa média (9,1%).
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Podemos sugerir como hipóteses de aumento no número recepcionado de demandas 
problemas no atendimento do Disque ANS e acesso à Central de Relacionamento da ANS 
pelo portal, além da divulgação do reajuste anual dos planos de contratação individual/
familiar ocorrida no mês de julho e no caso específico de novembro e dezembro, 
podemos citar a mudança do sítio da ANS, casos de portabilidade e programas de 
televisão abordando assuntos da ANS. A queda no fluxo de entrada ocorrida no mês de 
agosto foi considerada como comportamento atípico.

A comparação mensal do fluxo de entrada de demandas de Ouvidoria pertinentes à ANS 
entre os anos de 2013 e 2014 mostra que no último ano os meses de janeiro, agosto, 
setembro e outubro ficaram abaixo dos mesmos meses do ano anterior. 
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2.2- Análise Descritiva

As demandas entrantes pelos canais da Ouvidoria com temática pertinente à ANS são 
classificadas em Não Propriamente de Ouvidoria e Próprias de Ouvidoria, ou seja, são 
classificadas nessa última categoria apenas as demandas que se relacionam com o 
desempenho e o processo de trabalho da ANS.

O ano de 2014 contou com 5.842 demandas Não Propriamente de Ouvidoria, sendo 
1 de origem interna, ou seja, oriundas de servidores do Órgão, e 2.309 Próprias de 
Ouvidoria, sendo 8 de origem interna. 

Não Propriamente Própria
Interna 1 8
Externa 5841 2301
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Demandas pertinentes à ANS segundo classificação
de propriedade ou não de Ouvidoria e sua origem 

A significativa redução no número de demandas pertinentes à ANS e classificadas 
como demandas, realmente, de Ouvidoria é motivada, principalmente, pelo grande 
número de demandas recepcionadas que se referem a manifestações de beneficiários 
de planos privados de assistência à saúde em face de suas respectivas operadoras, 
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cujo canal próprio de atendimento, na ANS, é a Central de Atendimento (Disque ANS, 
Formulário Eletrônico e atendimento presencial nos Núcleos da Agência), conforme 
observado abaixo.

NÃO PROPRIAMENTE DE OUVIDORIA Total
Operadoras de planos de saúde 4.270
Prestador de serviço 342
Rol de procedimentos 264
Reajuste 235
Legislação e Normativos 211
Outros temas 520

TOTAL GERAL 5.842

PRÓPRIA DE OUVIDORIA
Demora nas respostas 284
Agradecimento 234
Andamento de demanda 185
NIP 179
Portabilidade 156
Disque‐ANS ‐ indisponibilidade do sistema 112
Outros temas 1.159

TOTAL GERAL 2.309
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Em relação ao tipo de demandante, tanto as demandas Não Propriamente de Ouvidoria 
quanto as Próprias, os consumidores/beneficiários são os maiores demandantes (92% 
e 83%, respectivamente) seguidos pelas Operadoras em percentual, consideravelmente 
menor (3% e 11%, respectivamente).
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Corretores de Planos de Saude



14

Analisando a diferença entre o sexo dos demandantes observa-se que as mulheres 
acessam um pouco mais os canais de Ouvidoria, aproximadamente 58%. Quando as 
demandas são separadas em Não Propriamente e Próprias de Ouvidoria o percentual é 
de 60% e 52,3%, respectivamente.
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(60%)

1.120
(52,3%)

2.234
(40%)

1.022
(47,7%)
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Demandas pertinentes à ANS segundo classificação
de propriedade ou não de Ouvidoria e sexo

MASCULINO

FEMININO

Reclamação é o tipo de manifestação mais prevalente, tanto para o conjunto de 
demandas Não Propriamente (N= 3.593; 61%) de Ouvidoria quanto as Próprias 
(N= 1.353; 58%). Destaca-se que 12% das demandas Próprias de Ouvidoria foram 
de elogios ao trabalho da ANS.
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O fluxo de demandas entrantes classificadas como Próprias de Ouvidoria teve um 
decréscimo de 2011 a 2013 e significativo aumento de 2013 para 2014 (67,7%).
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Evolução de demandas classificadas como Próprias de Ouvidoria 
2011 a 2014 

Quando essas demandas são desagregadas em relação ao tipo de manifestação, 
também se observa um decréscimo em termos absolutos para demandas de Consulta, 
Elogio, Reclamação e Sugestão nos anos de 2011 a 2013. Porém, em 2014 todos 
os tipos apresentaram expressivo aumento quando comparado aos anos anteriores, 
principalmente, os tipos Consulta e Sugestão, que aumentaram 2.192% e 625%, 
respectivamente, quando comparado ao ano de 2013.
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A seguir são apresentadas as 10 áreas da ANS com o maior número de demandas 
Próprias de Ouvidoria:

ÁREAS DA ANS CONSULTA ELOGIO RECLAMAÇÃO SUGESTÃO TOTAL %
GERÊNCIA‐GERAL DE ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 131 60 624 8 823 35,6
GERÊNCIA GERAL ECONÔMICO‐FINANCEIRA DOS PRODUTOS 124 0 188 10 322 13,9
OUVIDORIA 65 189 34 2 290 12,6
NÚCLEO DA ANS SÃO PAULO 41 4 99 0 144 6,2
GERÊNCIA‐GERAL DE REGULACÃO ASSISTENCIAL 32 0 32 26 90 3,9
DIRETORIA DE NORMAS E HABILITAÇÃO DOS PRODUTOS 14 0 38 18 70 3,0
NÚCLEO DA ANS RIO DE JANEIRO 15 2 45 0 62 2,7
GERÊNCIA GERAL DE ESTRUTURA E OPERAÇÃO DOS PRODUTOS 10 0 34 3 47 2,0
COORDENADORIA DE SISTEMAS E APLICATIVOS 4 1 37 5 47 2,0
NÚCLEO DA ANS PARANA 7 5 18 0 30 1,3
OUTRAS ÁREAS DA ANS 153 12 204 15 384 16,6
TOTAL GERAL 596 273 1.353 87 2.309 100,0

TIPO DE MANIFESTAÇÃO

A Gerência-Geral de Articulação Interinstitucional é a área com o maior número de 
Consultas (N= 131) e Reclamações (N= 624), a Ouvidoria com o maior número de 
Elogios (N= 189) e a Gerência-Geral de Regulação Assistencial com o maior número de 
Sugestões (N= 26).
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2.3- Tempos de Finalização das Demandas

A grande maioria das demandas recebidas em 2014 se encontra finalizada dentro do 
próprio ano, alcançando um Índice de Resolubilidade de 98,6%. Apenas 1,4% (N= 118) 
estão em processo de análise, sendo as classificadas como Próprias de Ouvidoria com 
o maior número de não finalizadas (N= 80).

5.804
(99,3%)

2.229
(96,5%)

8.033
(98,6%)

38
(0,7%)

80
(3,5%)

118
(1,4%)

Não Propriamente de
Ouvidoria

Próprias de Ouvidoria Total Geral

Status de finalização das demandas pertinentes à ANS 

Não Finalizadas

Finalizadas dentro do Ano

Em 2014, o tempo médio para resposta às demandas pertinentes à ANS foi de 4,8 dias. 
Dentro desse período abarca-se toda a tramitação da manifestação: cadastro / análise e 
triagem pela Ouvidoria / envio à área técnica ou será respondida pela ouvidoria / análise e 
produção de resposta / retorno à Ouvidoria / análise da resposta dada pela área técnica / 
formalização da resposta ao demandante.

Observa-se dois meses do ano, junho e outubro, com médias muito superiores aos outros 
meses, 7,9 e 10,0 respectivamente, bem como superiores à média do ano (4,8). Conforme 
apresentado anteriormente, junho foi o mês com o menor fluxo de entrada de demandas 
pertinentes à ANS (N= 514) e outubro o segundo mês com maior fluxo de entrada (N= 794). 
Uma possível explicação para essas ocorrências seja a presença de um maior número de 
demandas antigas finalizadas em junho e outubro, ao contrário dos outros meses.
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Em relação aos tempos de finalização das demandas segundo classificação se Próprias 
ou Não de Ouvidoria e por área responsável pela resposta temos:

Não Propriamente de Ouvidoria

Média 3,1 Média 9,5
Mínimo 0 Mínimo 0
Máximo 280 Máximo 303
N 5.804 N 2.229

Tempo de Finalização (dias) ‐ Ouvidoria
Média 1,0 Média 0,8
Mínimo 0 Mínimo 0
Máximo 12 Máximo 19
N 69 N 288

Média 3,1 Média 10,8
Mínimo 0 Mínimo 0
Máximo 280 Máximo 303
N 5.735 N 1.941

Tempo de Finalização (dias) ‐ Ouvidoria

Tempo de Finalização (dias) ‐ Outras áreas da ANS Tempo de Finalização (dias) ‐ Outras áreas da ANS

Ano 2014
Próprias de Ouvidoria

Tempo de Finalização (dias) ‐ Geral  Tempo de Finalização (dias) ‐ Geral 
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Em média, as demandas Não propriamente de Ouvidoria foram finalizadas em 3,1 dias 
e as Próprias de Ouvidoria em 9,5 dias, considerando todas as áreas da ANS as quais 
foram designadas para resposta.

De uma forma geral, demandas encaminhadas às outras áreas da ANS apresentam 
tempo médio de resposta superior (tempo médio das Não Propriamente de Ouvidoria= 
3,1 dias; tempo médio das Próprias de Ouvidoria= 10,8 dias) àquelas que são 
respondidas diretamente pela Ouvidoria da ANS (tempo médio das Não Propriamente 
de Ouvidoria= 1,0 dia; tempo médio das Próprias de Ouvidoria= 0,8 dia).
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3 – ACOMPANHAMENTO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA RN 323/2013
A RN n° 323/2013 determinou às operadoras de planos privados de assistência à saúde 
a criação compulsória de estruturas específicas de ouvidoria, vinculadas diretamente 
à direção superior da entidade. Essas ouvidorias devem possuir titular designado 
especialmente para tal fim, contando com canais próprios e protocolos específicos de 
atendimento e uma equipe mínima de trabalho compatível com o fluxo de demandas, 
capaz de responder de modo conclusivo sobre a existência ou não de direito por parte 
do beneficiário em um prazo de até 7 (sete) dias úteis. É admitida a pactuação junto ao 
beneficiário de prazo maior, não superior a 30 (trinta) dias úteis, nos casos excepcionais 
ou de maior complexidade, devidamente justificados.

A fim de garantir a efetividade da Ouvidoria, a operadora deve dar ampla divulgação 
sobre a existência da unidade organizacional específica de Ouvidoria, bem como 
fornecer informações completas sobre sua finalidade, competência, atribuições, prazos 
para resposta às demandas apresentadas, forma de utilização e canais de acesso para 
registro e acompanhamento das demandas, garantir o acesso dos beneficiários ao 
atendimento da Ouvidoria de forma ágil e eficaz e oferecer atendimento, no mínimo, 
em dias úteis, e em horário comercial.

Operadoras com número de beneficiários inferior a 20 (vinte) mil e as operadoras 
exclusivamente odontológicas com número de beneficiários entre 20 (vinte) mil e 100 
(cem) mil, estão obrigadas tão somente a designar um representante institucional 
para exercício das atribuições de ouvidor, ficando dispensadas de criar unidade 
organizacional específica de Ouvidoria, que é o caso das operadoras de grande porte 
(acima de 100 mil beneficiários). As operadoras que fazem parte de grupo econômico 
podem instituir Ouvidoria única, que poderá atuar em nome dos integrantes do grupo, 
desde que o beneficiário possa identificar que está sendo atendido por sua operadora.

Findo o prazo para cumprimento da RN nº 323/2013, o relatório de acompanhamento 
feito pela Ouvidoria da ANS apresentou os seguintes resultados:
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1) Quanto à criação de unidades de Ouvidoria
•	Todas	as	operadoras	de	grande	porte	(com	número	igual	ou	superior	a	100	mil		
beneficiários) cadastraram suas Ouvidorias dentro do prazo – 31/10/2013.
•	70%	das	operadoras	de	pequeno	porte	(com	número	inferior	a	100	mil	beneficiários)	
cadastraram suas ouvidorias dentro do prazo – 4/05/2014.

2) Quanto à abrangência de beneficiários 
•	98%	de	beneficiários	contam	hoje	com	serviços	de	Ouvidorias	em	suas	operadoras	
de planos privados de assistência à saúde.

3) Quanto ao envio do Relatório Estatístico e Analítico do atendimento das Ouvidorias
•	Todas	as	operadoras	de	grande	porte	enviaram	seus	relatórios	dentro	do	prazo,	em	
15/04/2014.

OBS: As operadoras de pequeno porte terão essa obrigatoriedade a partir de 2015, 
tendo em vista seu prazo de instituição de unidade de Ouvidoria estabelecido pela RN 
323/2013.

Na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria Colegiada, realizada em 26 de agosto de 2014 
foi aprovada a dilação de prazo complementar até 30 de novembro de 2014, para o 
cumprimento da RN 323/2013 por parte das Operadoras. Sendo assim, até esse novo 
prazo o setor suplementar conta com o seguinte cenário:

1) Quanto à criação de unidades de Ouvidoria

4%

96%

Situação do cadastro de Ouvidorias 
(referência 30/11/2014)

Operadoras SEM Unidades de
Ouvidoria cadastradas

Operadoras COM Unidades de
Ouvidoria cadastradas



23

2) Quanto à abrangência de beneficiários

99,8%

0,2%

Abrangência de beneficiários por Ouvidorias 
(referência 30/11/2014)

Beneficiários abrangidos por
Ouvidorias

Beneficiários NÃO abrangidos por
Ouvidorias

As operadoras que não se cadastraram até 30/11/2014, possivelmente, são aquelas 
com problemas de cumprimento dos normativos da ANS, sem beneficiários ou em 
processo de cancelamento de registro.

A Ouvidoria da ANS considera um sucesso a implementação da RN nº 323/2013 e 
acredita em uma nova relação entre os clientes e as operadoras através das Ouvidorias, 
diminuindo conflitos, buscando soluções sem a necessidade de punições ou medidas 
judiciais. Consequentemente, a abertura desse importante canal de comunicação 
aumentará a satisfação do usuário e proporcionará ao setor a possibilidade de melhorar 
seus processos internos em busca da excelência na prestação de serviços.

Posteriormente, foi publicada a Instrução Normativa n° 1, em 7 de fevereiro de 2014, 
que regulamentou o inciso VI e o § 1° do artigo 4° da RN 323/2013, para dispor sobre 
o Relatório Estatístico e Analítico do Atendimento das Ouvidorias das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde (REA-OUVIDORIAS).

O primeiro acompanhamento do REA-OUVIDORIAS enviado pelas operadoras de planos 
privados de saúde observou que, de uma forma geral, as operadoras atenderam à IN 
n° 1/2014 e apresentaram relatórios de boa qualidade. Entretanto, devido à diversidade 
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de conteúdo e heterogeneidade das informações constatou-se a necessidade de 
padronização dos dados encaminhados, bem como a informatização do envio, para uma 
maior efetividade regulatória, retorno ao setor regulado e melhorias para os usuários 
de planos de saúde.

Dessa forma, em 18 de dezembro de 2014 foi publicada a Instrução Normativa n° 2, para 
dispor sobre o novo Relatório Estatístico e Analítico do Atendimento das Ouvidorias das 
operadoras de planos privados de assistência à saúde e revogar a Instrução Normativa 
n° 1, de 7 de fevereiro de 2014, da Diretoria Colegiada - DICOL.

Essa IN padronizou o conjunto de dados do REA-Ouvidorias que deverão ser enviados 
à Ouvidoria da ANS a partir de 2015 e instituiu o seu envio por meio de formulário 
eletrônico.

A padronização dos dados e informações do REA-OUVIDORIAS e do seu envio eletrônico 
à ANS teve como objetivo organizar e homogeneizar os dados, além de qualificar e 
sistematizar as informações e viabilizar o monitoramento do setor por parte da ANS 
e, consequentemente, melhorar o seu próprio processo de trabalho e aumentar sua 
capacidade de reconhecer problemas internos e propor o aperfeiçoamento do processo 
de trabalho da instituição.
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4 – Recomendações Expedidas
O ano de 2014 contou com um total de 8 (oito) recomendações expedidas às áreas da 
ANS. Dessas, 50% foram feitas à Diretoria de Fiscalização (DIFIS), 25% à Secretaria 
Geral (SEGER) e 25% à Diretoria de Gestão (DIGES).
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Recomendações expedidas em 2014 segundo áreas da ANS

N° de Recomendações
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O término do ano de 2014 contou com 62,5% (N= 5) de suas recomendações 
implementadas, 12,5% (N= 1) em fase de implementação e 25% (N= 2) não 
implementadas. A seguir é apresentado o status das recomendações segundo as áreas 
da ANS: 

O término do ano de 2014 contou com 62,5% (N= 5) de suas 
recomendações implementadas, 12,5% (N= 1) em fase de implementação e 
25% (N= 2) não implementadas. A seguir é apresentado o status das 
recomendações segundo as áreas da ANS:  
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5 – Perspectivas para 2015

O recebimento e análise dos Relatórios Estatísticos de Atividades das Ouvidorias 
das Operadoras – REA-OUVIDORIAS – relativos ao ano de 2014, certamente será a 
atividade mais marcante e desafiadora da Ouvidoria da ANS durante o exercício de 
2015. O ineditismo dessa atividade exigirá esforços concentrados da equipe de 
Ouvidoria. Constituir-se-á na primeira avaliação da efetividade da RN 323/2013 na 
busca da satisfação dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde e no 
aprimoramento da gestão das operadoras.

A análise refinada dos dados enviados possibilitará maior conhecimento das relações 
travadas entre os beneficiários e suas respectivas operadoras, revelará a capacidade 
das operadoras em solucionar os conflitos que lhe são endereçados pelos beneficiários 
e proporcionará a adoção, por parte da ANS, de eventuais medidas regulatórias visando 
reduzir conflitos, proporcionando maior satisfação dos beneficiários e, adicionalmente, 
colaborando para a redução da judicialização do setor.

Não obstante, a análise do REA-Ouvidorias possibilitará à Ouvidoria da ANS traçar um 
paralelo com as demandas recebidas pelos canais de relacionamento da ANS com 
objetivo de elaborar planejamento de eventos de capacitação dirigido às ouvidorias das 
operadoras, no intuito de reduzir conflitos e melhorar a satisfação dos beneficiários de 
planos de saúde no Brasil.

Rio de Janeiro, março de 2015
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