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Uma pesquisa encomendada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) garante que 
84% dos 35 milhões de usuários de planos de saúde do País estão satisfeitos com os serviços 
prestados. O resultado foi divulgado ontem, menos de um mês depois de o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) reprovar oito grandes empresas do setor, com base em testes 
realizados entre junho e setembro de 2002, devido a supostos desrespeitos à Lei 9.656/98 - que 
regulamenta os planos de saúde - aos direitos dos consumidores.  
 
De acordo com o levantamento contratado pela ANS e realizado pela Ipsos Opinion Brasil, 62% 
dos usuários estão satisfeitos e 22%, muito satisfeitos com os planos de saúde. Os insatisfeitos 
seriam 5%, e os muitos insatisfeitos apenas 1%. "Durante a pesquisa, após lerem os 15 principais 
direitos que lhe são garantidos, os consumidores aumentaram sua satisfação, que chegou a 
86%", diz a nota da agência reguladora. Foram realizadas 2,7 mil entrevistas em domicílios 
espalhados por municípios com população acima de 50 mil habitantes, onde se concentrariam a 
maioria dos consumidores de planos de saúde.  
 
A maior parte dos entrevistados era do sexo feminino (66%), titular do seguro (60%) e detentor 
de plano antigo, ou contratado antes da vigência da Lei 9.656/98.  
 
Preocupação  
 
Se a pesquisa traz um dado positivo para as seguradoras, reserva preocupação para a ANS. Dos 
32% dos entrevistados que disseram saber da existência de uma agência reguladora para 
fiscalizar o setor, apenas 7% mencionaram espontaneamente a ANS, o que corresponde a 2,1% 
dos consultados. Diante do percentual, o órgão afirmou, por meio de nota, que considera a 
possibilidade de realizar campanhas de publicidade.  
 
Quer esclarecer conceitos de doença ou lesão preexistente e como o contrato pode ser rescindido. 
E ainda por que deve ser preenchida "com atenção e cuidado" a declaração de saúde assinada no 
momento da contratação de um plano e o direito do recém-nascido de ser inscrito como 
dependente. Ao divulgar o resultado de seus testes em 24 de fevereiro, o Idec criticou tanto a 
ANS quanto as operadoras de planos de saúde. "A entrevista qualificada, garantida em lei, está 
sendo negada", afirmou Karina Rodrigues, advogada do instituto, citando um dos pontos da 
relação de consumo.  
 
Já a coordenadora executiva do Idec, Marilena Lazzarini, disse que apenas 0,26% das multas 
aplicadas pela ANS são pagas pelas empresas. "Os testes comprovam o óbvio ululante da saga 
dos consumidores de planos de saúde. Demonstra o que já é notório: é um dos setores campeões 
de reclamações no Procon", acrescentou na ocasião. Os resultados desencadearam reações 
enérgicas da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) e da Federação Nacional das 
Seguradoras (Fenaseg), agora mais tranqüilas com os dados da pesquisa da ANS.  
 
kicker: Há menos de um mês, o Idec havia reprovado oito grandes empresas do setor de saúde  
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