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Na condição de representantes legais dos trabalhadores brasileiros, os quais, como usuários de 

planos coletivos, compõem cerca de 75% dos vínculos a planos de saúde no Brasil, as Centrais 

Sindicais abaixo assinadas vem se manifestar no momento do Encontro Nacional de Parceiros 

da Cidadania, promovido pela Diretoria de Fiscalização da ANS. 

Estamos convencidos de que a promoção do interesse público, na edição de normas e no 

exercício do “controle e fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas” 

somente poderá acontecer pela prática institucional, contínua e sistemática, voltada para a 

superação da assimetria de informação entre operadoras, prestadores e consumidores, 

valorizando o cidadão e respeitando e promovendo a participação da sociedade, na promoção da 

saúde. Acreditamos que essa é a única perspectiva adequada para a efetiva realização dos 

elevados objetivos institucionais da ANS. 

Consideramos, entretanto, que apesar de um esforço localizado de busca de superação da 

histórica e estrutural assimetria de informação no âmbito dessa Agência, ainda está muito longe 

o dia em que podemos considerar esse objetivo estratégico como alcançado. 

Assim, não podemos concordar com as conclusões do relatório de “Indicadores de Metas e 

Impacto” do Planejamento da ANS para 2012, quando coloca, como “meta superada”, a 

“implementação de processo de monitoramento da contratualização entre prestadores de 

serviços de saúde e operadoras de planos privados de saúde”, na qualidade de indicador de 

realização do objetivo estratégico de “promover o equilíbrio nas relações entre beneficiários, 

prestadores e operadoras”. Parece claro que esse indicador está longe de ser expressivo para o 

referido objetivo estratégico, já que os assim chamados “beneficiários” aparecem como objeto e 

não como sujeitos do processo. 

Muito menos concordaremos, ainda, com a conclusão de que foi atingida, em 2012, a subação 

do Plano Plurianual/Plano Nacional de Saúde, de “fomento ao protagonismo do consumidor” e 

o objetivo estratégico de “reduzir a assimetria de informação”, apenas com o cumprimento de 

75% do indicador “taxa de operacionalização dos acordos do Programa Parceiros da 

Cidadania”. 

Há ainda muito a ser feito na ANS para se identificar com o Programa de Fortalecimento da 

Capacidade Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG, cuja finalidade é a “de 

contribuir para a melhoria do sistema regulatório, da coordenação entre as instituições que 

participam do processo regulatório exercido no âmbito do Governo Federal, dos mecanismos de 

prestação de contas e de participação e monitoramento por parte da sociedade civil e da 

qualidade da regulação de mercados.” 

Para as Centrais Sindicais a ANS precisa se afinar de maneira mais efetiva com um dos eixos 

estratégicos do PRO-REG, o de “Apoio aos mecanismos para o exercício do controle social”, 

explicitado como: “Apoio a mecanismos de controle social nas atividades regulatórias, tanto 

para facilitar o acesso das organizações da sociedade civil, consumidores e usuários ao processo 

regulatório, como para melhorar o monitoramento e a capacidade de análise desses atores sobre 

o processo.” 

Não pretendemos subestimar, pelo contrário, reconhecemos e enfatizamos a importância do 

Programa Parceiros da Cidadania, a relação que ele estabelece com entidades e instituições de 

enorme relevância para a sociedade como o Departamento de Defesa e Proteção do 

Consumidor, do Ministério da Justiça, com o Ministério Público nas esferas federal e estadual, 



com os Procons, com entidades da sociedade civil de defesa do consumidor, com a 

universidade. As Centrais Sindicais se incorporam a esse conjunto na busca de construção de 

uma saúde suplementar cada vez mais adequada aos interesses da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, as Centrais Sindicais se posicionam frontalmente contrárias à postulação de 

qualquer tipo de incentivo público à ampliação dos planos de saúde para os estratos sociais de 

renda mais baixa. Pelo contrário, é urgente a ampliação dos recursos do nosso Sistema Único de 

Saúde para o atendimento do conjunto da população brasileira. 

Nessa perspectiva consideramos: 

a) Que a ANS deveria instituir e promover um Programa de Redução da Assimetria de 

Informação, elaborado com a participação efetiva das Centrais Sindicais, como representantes 

legais dos trabalhadores brasileiros, que somam 75% dos vínculos a planos de saúde no Brasil, 

inclusive com a retomada imediata do projeto de pesquisa sobre o perfil de uso dos planos de 

saúde coletivos, encaminhado pelas Centrais e Dieese à ANS. 

b) Que as diretrizes e princípios acima relacionados devem reger o processo de indicação dos 

Diretores da ANS, evitando-se os males que decorrem da captura dessa importante Agência 

pelos interesses dos que deveriam ser os setores regulados; 

c) Que a Direção da ANS deveria contar com um representante dos trabalhadores; 

d) Que a legislação deveria ser alterada, atribuindo-se à Câmara de Saúde Suplementar um 

caráter deliberativo; 

e) Que o conjunto das Centrais Sindicais deveria participar da Câmara de Saúde Suplementar; 
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