PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADANIA
Gabriela Amorim Jordão
Assessoria– DIRAD/DIFIS

Dezembro de 2018

ORIGEM DO PROJETO

O Projeto Parceiros da Cidadania foi criado pela ANS no ano de 2003 a fim de atender
ao comando da Lei 9.961, de 28/01/2000:

Art 4º., inciso XXXVI – “estabelece a competência da Agência Nacional de Saúde
Suplementar para articular-se com órgão de defesa do consumidor visando a eficácia
da proteção e defesa do consumidor de serviços de assistência à saúde observado o
disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990”.
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DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

✓ Projeto de articulação com os órgãos do SNDC com o objetivo de
consolidar a relação interinstitucional de modo a contribuir para a
satisfação do consumidor/beneficiário quanto à assistência à saúde
suplementar.
✓ O Programa Parceiros da Cidadania acontece por meio da celebração
de Acordos de Cooperação Técnica com órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor – Ministérios Públicos, Tribunais
de Justiça, Defensorias Públicas e Procons, visando à criação de canais
de comunicação e intercâmbio de informações e harmonização de
entendimentos relacionados aos planos privados de assistência à
saúde.
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DIRETRIZES E OBJETIVOS

O Programa Parceiros da Cidadania é atualmente reconhecido como uma
das principais estratégias da ANS para a realização de parcerias com outros
órgãos.
Principais objetivos:
✓ Promover a troca de informações e de dados para obter um panorama
mais fidedigno do mercado de saúde suplementar;
✓ Divulgar as decisões técnicas da ANS e as normas que as fundamentam;
✓ Contribuir para reduzir a assimetria de informação no mercado de saúde
suplementar;
✓ Contribuir para reduzir a judicialização no mercado de saúde
suplementar;
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HISTÓRICO do PROGRAMA
2003
• Criação do Projeto
Parceiros da
Cidadania para
atender o
disposto na Lei
9.961/2000
Finalidade de criar
canais de comunicação e
consolidação de
parcerias; disseminar as
atribuições e
competências da ANS

2003 a 2006
• Recursos
orçamentários do
BID e do FOMIN

Realizadas parcerias
formais e informais,
seminários, oficinas,
encontros de
aperfeiçoamento,
elaboração e divulgação
de material informativo

2007
• O Projeto passa
por reformulação
e é elevado à
Programa, sob a
coordenação da
DIFIS

Ampliação do acesso e
da qualidade da
informação sobre saúde
suplementar – parcerias
com órgãos e entidades
de defesa do
consumidor e Centrais
Sindicais

2013

2016 (fev.)

2018

• Programa
transferido para a
competência da
Secretaria Geral
da ANS - SEGER

• Programa retorna
para a DIFIS com a
publicação do
novo Regimento
Interno – RR
01/2017

• Programa sob
responsabilidade
da DIRAD/DIFIS
por meio de sua
Assessoria
Normativa

Reorganização do
Programa, definição dos
processos de trabalho,
organização documental.
Estruturação da
articulação com os
órgãos, ampliação dos
parceiros, qualificação
das parcerias

No ano de 2018 já foram
encaminhados 2 Boletins
trimestrais, foi feita
pesquisa junto aos
parceiros e realizado um
Encontro do Programa

Responsável por sua
promoção e controle

Em 2015, havia 11
acordos vigentes.

Foi criado o Boletim
Trimestral Parceiros da
Cidadania; Criado
Manual dos Parceiros
para os Núcleos da ANS,
Realizadas reuniões e
participações em grupos
de trabalho com maior
qualidade nos resultados
das parcerias e foram
transformados em
processos eletrônicos o s
processos físicos já
existentes.

Atualmente o Programa
conta com 36 Acordos
vigentes, 18 em tratativa
e 1 em fase de
assinatura.

LINHAS DE AÇÃO

✓ Articulação e consolidação de relações institucionais com órgãos e entidades de
defesa do consumidor (em especial, Poder Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública e Procon) e da sociedade civil organizada, com vistas à
formalização de acordos de cooperação técnica;
✓ Elaboração e/ou divulgação de material didático-informativo visando à
disseminação de conhecimentos técnicos sobre a saúde suplementar;
✓ Cumprimento das obrigações pactuadas nos acordos de cooperação técnica;

✓ Elaboração e envio trimestral de Boletim Parceiros da Cidadania com
informações sobre temas e operadoras mais demandadas na região de atuação
do parceiro (panorama nacional e regional); divulgação das principais ações
adotadas pela ANS e divulgação de documentos relevantes para as relações de
consumo produzidos no período, dentre outros.
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FLUXO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Identificação
de potenciais
parceiros

Assinatura e
Publicação no
DOU

Programa
Parceiros
da
Cidadania

Aprovação
pela Diretoria
Colegiada
(DICOL)

Fase de
tratativas

Análise pela
ProcuradoriaGeral
(PROGE)
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ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – PROGRAMA PARCEIROS DA CIDADANIA

Os Acordos de Cooperação celebrados com a ANS apresentam como forma de
cumprimento dos compromissos firmados:
✓ Realização de eventos;
✓ Participação em grupos de trabalho e Câmaras Técnicas;
✓ Respostas a ofícios sobre matéria de saúde suplementar;
✓ Realização de reuniões;
✓ Envio de material informativo (exemplo: cartilhas);
✓ Capacitações regionais;
✓ Envio trimestral, por parte dos Parceiros, de informações acerca das operadoras de planos
privados de assistência à saúde de suas áreas de atuação;
✓ Envio do Boletim Trimestral.
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BOLETIM TRIMESTRAL PARCEIROS DA CIDADANIA

9

CARTILHAS ANS
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NOTÍCIAS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA
Capacitação feita pelo Núcleo Ceará para o
Tribunal de Justiça

Evento Parceiros da Cidadania 2018
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PANORAMA ATUAL DO PROGRAMA E REALIZAÇÕES DE 2018

✓ Em maio, foi feita pesquisa sobre judicialização na saúde suplementar junto aos
parceiros, como o objetivo de melhor obter o perfil das demandas judiciais
relacionadas à saúde suplementar nas diferentes áreas de atuação de tais órgãos e,
dessa forma, subsidiar a atuação regulatória.

✓ Em outubro, foi realizado o Encontro Parceiros da Cidadania 2018, tendo como
objetivo a troca de experiências e coleta de informações sobre demandas de
reclamações recebidas nos órgãos, e o assunto “atendimento adequado ao
beneficiário”.
O evento contou com 25 participantes, com parceiros de diversos órgão de diferentes
estados do país: Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, entre outros.
✓ Atualmente o Programa conta com 36 Acordos vigentes; 18 em tratativa, 1 em fase de
assinatura.
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MAPA DE ACORDOS VIGENTES
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PERSPECTIVAS PARA 2019
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Obrigada!

