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Site: www.saude.gov.br/ouvidoria

Endereço para correspondência: 

Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS (DOGES) 
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Brasília/DF – 70070-600
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O QUE É A CARTA SUS?

A CARTA SUS é um mecanismo de Ouvidoria 
Ativa que  possui  os seguintes objetivos:

•	 Fiscalizar a utilização dos recursos.
•	 Avaliar a qualidade do serviço prestado, 

permitindo que o usuário opine sobre o 
atendimento recebido.

•	 Reforçar o controle e a participação da 
população na gestão do SUS. 

É uma carta enviada pelo Ministério da Saúde 
para dar transparência ao atendimento que o 
cidadão realizou. 

QUEM RECEBE A CARTA SUS?

Em janeiro de 2012, começaram a ser enviadas, 
mensalmente, cartas aos cidadãos usuários do 
SUS que passaram por alguma internação em 
hospitais públicos, conveniados ou contratados 
pelo SUS. Além disso, desde dezembro de 2012, 
também estão recebendo cartas os cidadãos 
que passaram por procedimentos de alta 
complexidade. 

O envio dessas cartas ocorre para que esses 
cidadãos possam conferir as condutas realizadas, 
os valores que o Ministério da Saúde pagou 
pelos procedimentos e outros dados do seu 
atendimento. Isso contribui com a fiscalização 
dos serviços do Sistema Único de Saúde, 
possibilitando o controle dos recursos públicos.

QUAIS INFORMAÇÕES TÊM  
NA CARTA?

COMO RESPONDER À 
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO 
ATENDIMENTO?

A pesquisa de satisfação pode ser respondida 
por meio das seguintes formas:

•	 Cartão-resposta destacável da própria carta, 
que tem o porte pago pelo Ministério da Saúde. 
Basta preenchê-lo e entregá-lo ao carteiro, 
agência ou caixa de coleta dos Correios; ou

•	 Telefone Disque Saúde 136, cuja ligação é 
gratuita; ou

•	 Site: www.saude.gov.br/cartasus

COMO ELOGIAR, SUGERIR, 
RECLAMAR OU DENUNCIAR ALGO 
REFERENTE À CARTA SUS? 

Caso o cidadão discorde dos dados trazidos 
pela carta ou relate que nunca passou pelo 
procedimento, ou, ainda, que foi cobrado por 
parte da Unidade de Saúde ou do médico, ele 
deverá entrar em contato com a Ouvidoria-Geral 
do SUS para registrar sua manifestação por meio 
do Disque Saúde 136 ou enviar uma carta para 
o endereço: SAF Sul, Trecho 2, lotes 5 e 6, Edifício 
Premium, Torre I, 3º andar, sala 305. Brasília/DF – CEP: 
70070-600.

Toda manifestação registrada na Ouvidoria-
-Geral do SUS recebe um tratamento específico, 
sendo analisada e encaminhada aos órgãos, 
departamentos ou áreas responsáveis pelas 
providências necessárias. 

Uma breve explicação
sobre o porquê o cidadão

recebeu esta carta
Informações sobre a internação
ou procedimento ambulatorial

de alta complexidade que o
cidadão realizou

V alor que o Ministério da Saúde
pagou por esse atendimento

Uma pesquisa de
satisfação do atendimento

prestado pelo SUS


