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1Apresentação

A consolidação das Ouvidorias no Brasil inicia-
se em 1986, quando foi criada a primeira Ouvidoria 
Pública no Brasil, na cidade de Curitiba/PR. A partir 
desse momento, o processo de criação de Ouvidorias 
começou a ser difundido em todo o país.

A sua importância  foi tão intensificada que não 
só a Administração Pública desenvolveu sua implan-
tação, mas a iniciativa privada também identificou 
essa necessidade, quando muitas empresas criaram o 
seu “Ombudsman”, todos com os mesmos objetivos: 
inserir na forma de reclamações, sugestões e críti-
cas, os anseios de seus beneficiários/consumidores, 
visando atingir o mais elevado nível de excelência de 
seus serviços e produtos.

A Ouvidoria personaliza o atendimento ao usuário, 
muito bem descrito pela Ouvidoria do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
quando afirma tratar, principalmente, de assuntos que 
se caracterizem por causar transtorno ou dano, incon-
veniência ou impasse ao órgão ou aos seus dirigentes 
e servidores e às normas. A interpretação sistemática 
das demandas também permite inferir oportunidades 
de melhoria dos serviços e sugerir mudanças. 

No caso específico das Agências Reguladoras, o 
registro de demandas junto às ouvidorias reflete di-
retamente a qualidade do serviço exercida sobre o 
mercado. Quando bem regulado e esclarecido existe 
a expectativa para um baixo índice de reclamações 
contra o funcionamento do órgão regulador. 

Na ANS, a Ouvidoria é capaz de avaliar a atuação 
da instituição por meio da análise do número e conteú-
do das demandas registradas. Pode-se verificar, portan-
to, a efetividade, ou não, da regulação do mercado.

1.1 – Atribuições da Ouvidoria da ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
por meio da regulação exercida sobre o mercado de 
planos de saúde, busca promover o seu eficiente 

funcionamento. Os atores do mercado (beneficiários, 
operadoras e prestadores de serviço de saúde) encon-
tram, por meio das normas reguladoras, orientação 
para basear suas ações.

Os atores do Mercado de Saúde Suplementar 

A Ouvidoria da ANS, ao zelar pelo perfeito funcio-
namento da entidade reguladora, ocupa importante 
posição institucional. Os componentes do mercado 
de saúde suplementar registram, junto à mesma, as 
reclamações referentes à atuação da Agência, bem 
como sugerem melhorias e realizam consultas sobre 
legislações publicadas.

A Ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar é a instância final que os atores do mercado 
dispõem para revisão de soluções dadas às manifes-
tações registradas anteriormente nos canais de aten-
dimento da ANS.

A Ouvidoria não substitui o serviço das outras 
Centrais de Atendimento da ANS e constitui mais uma 
forma de contato com o público. Agindo de forma au-
tônoma, imparcial e sigilosa, a Ouvidoria é a voz do 
cidadão na instituição, contribuindo para o aperfeiço-
amento da Agência.

As atribuições principais sob responsabilidade da 
Ouvidoria da ANS são:

Receber demandas (reclamações, consultas, su-a) 

gestões e elogios) relativas ao desempenho das 

diversas áreas que compõem a ANS, relacionadas 

aos serviços por elas prestados;

Realizar ações que promovam a qualidade e a b) 

eficiência da ANS para que seja possível melho-

rar a gestão e alcançar o equilíbrio na atuação 

regulatória;

Exercer o acompanhamento das ações e da atua-c) 

ção da ANS, como meio de colaborar para o for-

talecimento e o desenvolvimento dessa agência 

reguladora.
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O presente relatório é embasado na análise das de-

mandas de consumidores, prestadores e demais interes-

sados do âmbito da regulação da saúde suplementar. 

Estes dados recebidos foram transformados em infor-

mações através do acolhimento das manifestações dos 

cidadãos. Todas as solicitações geram esforços de  orga-

nização, registro, armazenamento e encaminhamento 

às demais áreas da ANS, conforme o caso.

1.2 A Equipe da Ouvidoria

Atualmente, além do Ouvidor, fazem parte da Equi-

pe da Ouvidoria/ANS um coordenador, uma assessora, 

três especialistas em regulação de saúde suplementar, 

dois técnicos administrativos, uma secretária, um auxi-

liar de serviços operacionais e um contínuo. 

No ano de 2008, a Ouvidoria da ANS ampliou o 

atendimento aos novos desafios propostos pelo au-

mento significativo de demandas, aprimorando a qua-

lidade de suas manifestações, numa abordagem multi-

disciplinar. Atualmente dispomos de profissionais com 

conhecimentos especializados nas áreas de Direito, Ad-

ministração, Medicina, Comunicação e Engenharia.

Visando ao contínuo desenvolvimento, essa equi-

pe tem participado de diversos eventos de capacita-

ção, especialmente daqueles vinculados à Ouvidoria 

Geral da União - OGU, destacando-se: 

Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria;• 

Curso de Capacitação para Ouvidores e Ombudsman;• 

3º Curso de Aperfeiçoamento em Ouvidoria Pública;• 

1º Colóquio Brasil-Canadá Ouvidorias / Ombudsman;• 

II Encontro de Ouvidores – ABERJ / ABO-RJ;• 

Consumo e Saúde: Integração de Políticas e IV En-• 

contro de Ouvidorias das Agências Reguladoras; e 

1º Seminário Brasileiro de Ouvidorias Públicas.• 

2Demandas da Ouvidoria

As demandas encaminhadas pelos atores do merca-
do são classificadas, conforme seu conteúdo, nas seguin-
tes categorias: reclamação, consulta, sugestão e elogio. 
Estas representam os perfis de atendimento do setor.

2.1 – Os Perfis das Demandas

A reclamação representa indício de descumpri-
mento de obrigações e deveres por parte da Agência ou 
insatisfação individual ou coletiva (fundamentada ou 
não) quanto a procedimentos adotados pela ANS e pelos 
agentes da área de saúde suplementar. O registro de uma 
reclamação representa situação adversa que desagrada 
a um dos atores e, mesmo não contrariando dispositivos 
legais, merece apuração das razões que o motivou.

A consulta representa demandas que solicitam da-
dos, informações e esclarecimentos de matérias relati-
vas à saúde suplementar.

As sugestões são propostas apresentadas pelos 
usuários para aperfeiçoar políticas e normas e melhorar 
ou alterar procedimentos da ANS.

O elogio especifica as demandas que trouxerem ma-
nifestação de satisfação, aprovação ou louvor para com 
decisões, procedimentos e desempenho da Agência.

A tabela abaixo apresenta quadro comparativo do 
número de demandas recebidas por esta Ouvidoria en-
tre os anos de 2004 e 2008:

Comparativo do número de demandas recebidas no 
período de 2004 a 2008

Ano Reclamações Consultas Sugestões Elogios Total

2004 407 43% 412 44% 117 12% 5 1% 941

2005 648 48% 520 40% 153 11% 9 1% 1330

2006 925 63% 411 28% 126 8,6% 6 0,4% 1468

2007 694 61,36% 412 36,43% 21 1,86% 4 0,35% 1131

2008 1338 63,44% 711 33,71% 17 0,81% 43 2,04% 2109

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

2.2 – Distribuição de Demandas

Em seguida apresentamos a distribuição de de-
mandas por tipo, nos anos de 2007 e 2008.
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Gráfico 1 - Tipos de demandas registradas no ano 
de 2007 na Ouvidoria/ANS

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

Gráfico 2 - Tipos de demandas registradas no ano 
de 2008 na Ouvidoria/ANS

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

Observa-se que ocorreu aumento significativo no 

número de “reclamações“ (93%) e no de “consultas“ 

(72,6%) entre os anos de 2007 e 2008.

Destaque, ainda, para o número de “elogios“, com 

um aumento de 975% em relação ao ano de 2007.

As “sugestões” tiveram uma pequena redução de 

19%, permanecendo praticamente constante.

2.3 – Comparação Quantitativa de Registros entre 
os Anos de 2007 e 2008

Ao longo do ano de 2008, a divulgação, por meio 

da mídia, da regulação de mercado exercida pela ANS 

pode ter induzido maior conhecimento dos meios 

onde os atores do mercado procuram auxílio para di-

rimir seus conflitos no campo da saúde suplementar. 

Percebe-se a ocorrência de expressivo aumento de 

86,47% no número de demandas registradas em 2008 

em comparação ao ano de 2007 (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Comparativo do número de Demandas 
registradas entre os anos de 2007 e 2008

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

Além da maior exposição proporcionada pela mí-

dia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar assi-

nou 17 acordos de Cooperação Técnica com Procons e 

Entidades Sindicais, sendo cinco em 2007 e outros 12 

assinados em 2008. 

Tais acordos tiveram por finalidade ações no sen-

tido de promover uma atuação integrada, com vistas 

a garantir a proteção e defesa dos direitos dos benefi-

ciários de planos privados de assistência à saúde, bem 

como produzir informações que sirvam para melhorar 

o desempenho da atividade regulatória.

Com isso, houve uma aproximação desses segmentos 

da sociedade, que atuam como agentes multiplicadores 

para melhor defenderem os direitos do beneficiário, por 

intermédio do maior conhecimento da Lei nº 9656/98 

que regula o mercado de planos de saúde. 

Destaca-se que tais acordos podem ter ampliado 

o conhecimento sobre o papel da ANS, levando a um 

acréscimo de demandas em todas as áreas da Agên-

cia, inclusive nesta Ouvidoria.

Ainda, a aproximação com centrais sindicais e a 

constante promoção de eventos com conteúdo re-

lacionado ao mercado de saúde suplementar, como 

consultas públicas e eventos odontológicos, auxilia 

na disseminação de conhecimentos sobre a saúde su-

plementar para a sociedade.

Outra possível causa de aumento do número de 

demandas é a entrada em vigor, em 2 de abril de 

2008, do novo Rol de Procedimentos e Eventos em 
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Saúde da ANS. Previsto na Resolução Normativa nº 
167, ampliou as coberturas para os beneficiários de 
planos de saúde novos (contratados após 1º de janeiro 
de 1999) e adaptados à Lei nº 9.656/98.

A nova versão passou a listar 2.973 itens, in-
cluindo algumas novas tecnologias, como o Yag La-
ser (para cirurgia de catarata), procedimentos para 
anticoncepção (DIU, vasectomia e ligadura tubária), 
procedimentos cirúrgicos e invasivos. Engloba ainda 
a atenção multiprofissional, tratamento especial aos 
obesos mórbidos e exames de DNA para tratamento 
de doenças genéticas.

Além disso, inovou ao determinar a cobertura am-
bulatorial e atendimentos de terapia ocupacional, fo-
noaudiologia, nutrição e psicoterapia.

Consequentemente, a utilização desta Ouvidoria 
teve incremento sem precedentes desde sua criação. O 
maior número de demandas, anteriormente registrado, 
era de 1.468, ocorrido em 2006 (Tabela 1 – página 6). 

2.4 – Distribuição Mensal do Número de Demandas

A distribuição mensal das demandas apresentou 
crescimento ao longo do início do ano (Gráfico 4). No 
mês de abril houve um pico de 227 demandas, voltando 
a diminuir no mês seguinte. Após um novo crescimento 
gradativo, atingiu o ápice anual em outubro, quando 
alcançou 277 demandas recebidas por esta Ouvidoria.

Gráfico 4 - Distribuição mensal das demandas durante 
o ano de 2008

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

A média mensal, em torno de 176 demandas, 
demonstra um aumento de 87% quando comparado 

com o ano anterior, quando a média mensal era de 

94 demandas. 

2.5 – Distribuição de Demandas por Área

Ainda que as demandas possam ser encaminhadas 
pelos interessados por carta física ou pessoalmente, a 
maioria das demandas é enviada por formulário eletrô-
nico disponibilizado no sítio na ANS. Além da recepção e 
acolhimento das demandas, a Ouvidoria também traba-
lha na organização, registro, armazenamento e encami-
nhamento de demandas e respectivas respostas.

As demandas que são encaminhadas por meio da 
Ouvidoria para as diretorias da ANS representam aque-
las que, por conter teor diferenciado, necessitam de ma-
nifestação específica das áreas internas ou ciência das 
referidas áreas, nos casos de elogios e/ou sugestões. 

Após acolhimento dessas demandas, procede-se à 
abertura de processo, sendo este direcionado para a Di-
retoria responsável pelo assunto e é estabelecido prazo 
de 10 dias para que seja enviada resposta à Ouvidoria. 
A resposta proveniente da área responsável é anexada 

a uma carta ou ofício e expedida ao demandante.

Gráfico 5 - Distribuição das demandas por área

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

DIFIS: Diretoria de Fiscalização

OUVID: Ouvidoria da ANS

DIPRO: Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos

DIOPE: Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras

DIDES: Diretoria de Desenvolvimento Setorial

GCOMS: Gerência de Comunicação Social

As demandas consideradas como típicas de Ouvi-
doria são 5,8% do total e representam as que foram 
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por ela resolvidas, como orientações sobre a atuação 
da ANS e solicitações de maiores informações sobre de-
mandas anteriormente encaminhadas, entre outros. 

Em se tratando das demandas redirecionadas aos 
órgãos externos, são 1,2% do total e representam re-
gistros destinados a outros órgãos governamentais. 

Conforme quadro abaixo.

Distribuição de Demandas por Entidades Externas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 11

Agência Nacional de Telecomunicações 1

Ministério da Saúde 2

Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (Procon) 9

Secretaria Municipal de Saúde 1

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 1

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

No que se refere às demandas de teor diferencia-
do, a Ouvidoria remete a maioria das manifestações 
deste tipo à Diretoria de Fiscalização - DIFIS, sendo 
que esta contempla os Núcleos Regionais de Atendi-
mento e Fiscalização – Nuraf, e é a responsável pelos 
serviços de Disque-ANS e Fale Conosco. 

As demandas direcionadas à DIFIS estão associa-
das a casos em que o demandante manifesta-se sobre 
reajustes, não cumprimento de cláusulas contratuais, 
negativas de cobertura, demora no atendimento do 
Disque-ANS (ligação gratuita por meio do telefone 
0800-701-9656, entre 8h e 20h, de segunda a sexta) 
e/ou do Fale Conosco (Internet: www.ans.gov.br, item 
“FALE CONOSCO”), entre outros. 

Além de buscar a manifestação da DIFIS, a Ouvi-
doria também orienta o demandante a respeito das 
formas de contato disponíveis através de Disque-ANS 
e “FALE CONOSCO”. Caso o demandante resida pró-
ximo ou em algum dos municípios que contam com 
um Núcleo Regional de Atendimento e Fiscalização da 
ANS, a Ouvidoria também fornece o endereço do Nú-
cleo para contato direto.

Quanto aos assuntos remetidos para manifestação 
da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – 
DIPRO, destacam-se o Rol de Procedimentos (RN nº 
157/2008), enquanto que para a Diretoria de Normas 
e Habilitação das Operadoras - DIOPE são enviadas as 
mensagens que tratam, por exemplo, de documenta-
ção a respeito de Autorização de Funcionamento de 
Operadoras, busca de informações acerca de opera-

doras em Liquidação Extrajudicial e/ou Direção Fiscal, 

entre outras.

As mensagens enviadas aos demandantes, inde-

pendentemente de resposta direta da Ouvidoria ou 

manifestação após direcionamento para as demais 

áreas da ANS, possuem, sempre, orientação básica so-

bre as competências da ANS, tais como:

A Agência Nacional de Saúde Suplementar preocupa-
se em promover a defesa do interesse público na assis-
tência suplementar à saúde. Sendo assim, exerce fis-
calização sobre os planos privados, buscando soluções 
para dirimir conflitos entre operadoras de planos de 
saúde, prestadores de serviço e beneficiários deste seg-
mento assistencial.

E esclarecimento sobre o foco de atuação desta 

Ouvidoria.

Cabe esclarecer que uma das atribuições da Ouvido-
ria é representar o cidadão perante a ANS, quando 
este manifesta suas reclamações, consultas, sugestões 
e elogios relativos aos serviços prestados pela Agên-
cia. A finalidade é atender ao cidadão e aprimorar o 
desempenho da instituição.

2.6 – Distribuição das Demandas por Meios de Contato

A maior parte das demandas da Ouvidoria (90,8%) 
é recebida por meio do formulário Fale com a Ouvido-
ria, disponível no site da ANS (www.ans.gov.br). Neste, 
o demandante registra sua manifestação e fornece os 
meios de contato para posterior encaminhamento de 
resposta, sem os quais torna-se impossível tal proce-
dimento, o que por vezes ainda acontece (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Meios de Contato com a Ouvidoria

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS
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Demandas registradas em outros órgãos do go-

verno e que se referem à área de atuação da ANS são 

encaminhadas por meio de ofício ou mensagem ele-

trônica. No caso da Ouvidoria Geral do SUS, por inter-

médio de acesso direto ao Sistema OuvidorSUS.

Os demandantes têm, ainda, como a opção, o en-

caminhamento de suas manifestações por carta, fax 

ou e-mail. A Ouvidoria da ANS não dispõe de atendi-

mento telefônico.

A Ouvidoria não substitui o serviço das outras 

Centrais de Atendimento da ANS, pois atua no reexa-

me do atendimento prestado pela Agência.

Em caso de dúvidas e reclamações, solicitamos 

que o demandante ligue para o Disque-ANS: 0800-

701-9656.

2.7 – Distribuição de Demandas por Perfil

A maioria dos registros corresponde a benefici-
ários de planos de saúde, os quais, por meio desta 
Ouvidoria, buscam orientações para dirimir conflitos 

com as operadoras e ou prestadores (Gráfico 7).

Gráfico 7 - Perfil do Demandante

Fonte: sistema GEDO/OUVIDORIA/ANS

O perfil Outros representa situações específicas 
que não se adequam a nenhum dos quatro perfis 
apresentados. Neste, encontram-se demandas de in-
teressados em publicar teses sobre o mercado de saú-
de suplementar e questionamentos sobre concursos 
públicos, entre outros.

A Ouvidoria do Ministério da Saúde, por meio do 
OuvidorSUS, encaminha demandas pertinentes à atu-

ação da ANS.

3Projetos em Andamento

A Ouvidoria da ANS, na busca pela excelência no 

atendimento às demandas recebidas, procura sempre 

aperfeiçoar e desenvolver suas atividades da melhor 

forma possível. Os presentes projetos são frutos deste 

esforço para conferir o melhor atendimento possível ao 

público interessado no mercado de saúde suplementar.

3.1 – Sistema Ouvidori@tende

O atual sistema da Ouvidoria, composto de três 

subsistemas (GEDO, YOGI e WEBMAIL) já não atende 

ao perfil de trabalho desenvolvido.

Inicialmente, a Anvisa, gentilmente, cedeu à ANS 

o sistema utilizado em sua Ouvidoria. Porém, não foi 

possível a adaptação devido à incompatibilidade de 

meios lógicos e diferenças nos processos de trabalho. 

Assim, houve uma reavaliação do projeto de moderni-

zação dos sistemas utilizados.

O foco foi o desenvolvimento de uma solução 

personalizada para atender às necessidades específi-

cas desta Ouvidoria.

A transposição de informações entre diferen-

tes sistemas pode ocasionar erros e perda de tempo 

quando do tratamento dado às demandas recebidas.

A Ouvidoria da ANS e a Gerência de Informações 

- GEINF da Gerência-Geral de Informações e Sistemas 

- GGSIS estão desenvolvendo um novo sistema, com-

pletamente integrado, o qual:

eliminará a transferência de informações desne-d) 

cessárias entre sistemas;

permitirá maior agilidade no processo de trabalho e) 

desta Ouvidoria, pois está sendo projetado para 

atender às atuais necessidades de fluxo de trabalho;

reduzirá o volume de processos e papéis em circula-f) 

ção, uma vez que o trâmite de demandas para outras 

áreas da ANS será realizado por meio eletrônico;
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permitirá o preenchimento escrito ou digital de g) 

formulários específicos da Ouvidoria nas sedes 

dos Nurafs, uma vez que o sistema estará dis-

ponível na rede e, ainda, permitirá a impressão 

de formulários para preenchimento e posterior 

envio a esta Ouvidoria.

3.2 – Parceria com a Ouvidoria Geral do SUS – 
Demandas

As demandas registradas junto à Ouvidoria do 

Ministério da Saúde e que são de competência da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar eram enviadas 

por meio de ofício, o que gerava demora no atendimento 

da mesma.

A Parceria firmada entre a Ouvidoria Geral do 

SUS e a Ouvidoria da ANS permitiu o acesso a estas 

demandas por meio do sistema OuvidorSUS.

Em 2008, foram 60 demandas atendidas por meio 

dessa parceria. O tempo de atendimento é o principal 

fator, uma vez que não é mais necessário ser enviado 

ofício para esta Ouvidoria. A demanda é acessada 

diretamente dentro do sistema OuvidorSUS.

4O Acompanhamento dos casos de 
Direção Fiscal e Transferências de Carteiras

Ao longo do ano de 2008, esta Ouvidoria recebeu 

inúmeras demandas de beneficiários preocupados com 

o funcionamento de seus planos de saúde.

Na busca de agregar um maior valor às informações 

dos demandantes, a Ouvidoria/ANS tem elaborado 

consolidados que contemplem as necessidades de 

informações direcionados a grupos específicos ou a 

assuntos especializados.

Com esse foco, constatou-se que a Avimed, 

nesse período, foi a operadora mais demandada. Por 

meio de consultas realizadas a outras Diretorias da 
ANS e pesquisas realizadas no site desta Agência, 
selecionamos as informações necessárias para auxiliar 
na compreensão dos acontecimentos com relação a 
essa operadora de planos de saúde.

5Agradecimentos

Os trabalhos desenvolvidos nesta Ouvidoria so-

mente alcançam êxito devido às contribuições das 

diversas Diretorias e Gerências da ANS. Seus profis-

sionais são de inegável competência, boa vontade e 

dedicação, o que possibilita a interação dos diversos 

setores visando ao aprimoramento, à eficiência e à 

eficácia de suas ações. Agradecemos à Gerência de 

Comunicação pela sempre precisa diagramação e ex-

celente apresentação deste Relatório Anual de Ativi-

dades da Ouvidoria.

Destaca-se que é estimulante observar o interes-

se cada vez maior da sociedade em interagir com esta 

Ouvidoria. Tal fato tem demonstrado que a satisfação 

do usuário não está relacionada tão-somente com a 

solução rápida de sua demanda, mas dá-se também 

com o esclarecimento ágil e com linguagem simples 

sobre os motivos pelos quais o questionamento tem 

de cumprir todo o trâmite administrativo. 

Assim, verifica-se um volume expressivo de ma-

nifestações de agradecimento dos usuários nesse sen-

tido, ainda que o teor das informações prestadas não 

tenha acenado para a solução breve de sua demanda. 

A busca da eficiência na administração pública requer, 

também, a participação dos cidadãos como agentes 

de transformação e aperfeiçoamento do serviço pú-

blico. A eles, nosso agradecimento.
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