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Resumo 

A implantação de ouvidorias públicas se consolida como instrumento fundamental para o controle 
social e gestão participativa no Sistema Único de Saúde - SUS. A abordagem foi documental e 
exploratória com o objetivo de analisar o Relatório Gerencial da Rede de Ouvidorias SUS no 
município de São Paulo para o ano de 2015. O documento apresentou estruturação metodológica 
distinta à adotada pela coordenação do Sistema Nacional de Ouvidorias com predomínio de 
discurso descritivo caracterizando-o mais como um relatório de atividades. As análises de 
resultados obtidos através do sistema de informação Ouvidor SUS foram incipientes 
demonstrando necessidade de aperfeiçoamento e avaliação rotineira do papel da Ouvidoria como 
ferramenta de gestão do SUS. 

 
Palavras-chave: Defesa do Paciente; Gestão em Saúde; Gestão dos Serviços de Saúde; 
Participação Social; Ouvidoria 
 
 

Abstract 

 
The implementation of public ombudsmen has been consolidated as a fundamental instrument for 
social control and participatory management in the Unified Health System - SUS. The approach 
was documentary and exploratory with the objective of studying the Management Report of the 
SUS Ombudsman Network in the city of São Paulo for the year 2015. The document presented 
different methodological structuring to that adopted by the coordination of the National 
Ombudsman System with predominance Descriptive speech characterizing it more as an activity 
report. The analyzes of results obtained through the SUS Ombudsman information system were 
incipient demonstrating the need to improve and evaluate the Ombudsman's role as a SUS 
management tool. 
 
Keywords: Patient Advocacy; Health Management; Health Service; Administration; 
Social Participation; Ombudsman. 
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1 Introdução 

Países europeus foram pioneiros na criação de mecanismos para salvaguardar 
direitos do cidadão diante do poder público durante o século XIX. Através de profissional 
denominado ombudsman – termo utilizado para identificar “pessoa com direito e poder 
de falar em nome de outra pessoa”, já no final do século XX e tendo a Noruega como 
destaque, implementou-se um sistema nacional de ombudsman do paciente visando 
expandir esta atuação para melhoria na qualidade dos serviços de saúde, o que levou 
também as primeiras regulamentações legais destes representantes (MOLVEN, 2007). 

O processo de reformulação das ouvidorias públicas no Brasil, a partir dos anos 
1980 (PEIXOTO et al, 2013), representa histórico recente acarretando numa tímida 
difusão destes serviços entre os municípios brasileiros e com pouco conhecimento por 
parte da população (DE MARIO e MORETTI, 2007; COSTA DA SILVA, 2013). 

A criação do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS - DOGES pelo Decreto 
federal nº 4726 no ano de 2003, e vinculado a Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa do Ministério da Saúde (MS), possibilitou a estruturação de um sistema 
informatizado denominado Ouvidor SUS (2006) com propósito de articular em rede o 
tratamento das demandas registradas e tipificadas (solicitações, reclamações, denúncias, 
sugestões e elogios) pelos órgãos de saúde responsáveis, nos respectivos níveis de gestão 
e atenção à saúde (CARVALHO et al, 2009; PEIXOTO et al, 2013; THEOPHILO e 
ALVES, 2013). 

Nesse contexto a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em São Paulo criou uma 
Ouvidoria, e ainda que contemporânea à reestruturação do nível federal, isto ocorreu 
tardiamente na comparação com ouvidorias públicas de importantes cidades brasileiras 
como Curitiba e Campinas (THEOPHILO e ALVES, 2013; SÃO PAULO, 2016a). 
Ademais, pela magnitude e especificidades da cidade, a organização desta rede de 
ouvidorias em saúde com dois níveis hierárquicos, somente se consolidou em meados de 
2015 (SÃO PAULO, 2015). 

O presente artigo propõe compatibilizar a tipificação preconizada pelo Sistema 
Nacional de Ouvidorias para maior detalhamento e transparência das informações, com a 
implementação de um novo padrão na organização dos dados conforme níveis de 
complexidade do SUS (baixa, média e alta). 

Para tanto foi dividido em quatro partes: contextualização sobre ouvidoria e sua 
evolução histórica, referencial teórico sobre aspectos relacionados às demandas do 
cidadão e as ouvidorias em saúde, comparativo entre resultados paulistanos e os da 
coordenação do Sistema Nacional de Ouvidorias. Nas considerações finais apresentamos 
sugestões para incorporação nos relatórios das Ouvidorias em Saúde e na tomada de 
decisões pelos serviços. 

 
 

2 Referencial Teórico 

 
Os serviços de saúde são componente essencial para manutenção de boa qualidade 

de vida numa comunidade. A Atenção Básica (AB) pode ser definida como o nível de 
gestão protagonista para o desenvolvimento de ações resolutivas, tanto para prevenção e 
promoção de saúde, quanto no tratamento e reabilitação decorrentes das enfermidades 
que acometam determinada população (ALMEIDA et.al, 2015). 

Tal fato ocorre pela maior proximidade e intensidade da AB no relacionamento 
com o cidadão, o que pode implicar em que até 85% dos problemas demandados para 
unidade de saúde local possam ter solução nesta instância (NARDO e JULIANI, 2012), 
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desde que tal serviço esteja adequadamente organizado e estruturado (PINTO et. al, 
2015). 

Atualmente a lógica de avaliação predominante na AB, ainda privilegia 
indicadores quantitativos de desempenho e produção dos serviços, em detrimento de 
outras dimensões subjetivas, como a opinião e o contexto de vida da população no qual 
se encontrem inseridos. Para Brandão et al. (2013) o conhecimento do nível de satisfação 
dos usuários pode contribuir no aperfeiçoamento da gestão em saúde na AB constituindo 
ferramenta importante para a participação popular. 

A participação e controle social, como preconizado pelo SUS, só será viabilizada 
quando houver a adoção da Ouvidoria Ativa em Saúde (BOLZAN et al, 2012), pois os 
processos de avaliação e discussão considerando a perspectiva dos usuários permanecem 
restritos aos conselhos de saúde, espaços importantes na discussão sobre acessibilidade 
aos serviços e qualidade do atendimento (VAZQUEZ et al, 2005), porém ainda 
desconectados das Ouvidorias em Saúde de forma que possibilitem uma busca ativa 
abrangente de informações (PINTO et. al., 2015). 

Por ser um processo dinâmico, a percepção de satisfação do usuário em relação à 
rede pública de assistência à saúde sofre uma série de influências, variando conforme o 
grau de conhecimento sobre a própria saúde ou doença, crenças pessoais e características 
sociodemográficas. Desta forma esta percepção ocorre por avaliação subjetiva, individual 
e multidimensional de vários aspectos, tais como: acesso, infraestrutura, interação 
usuários-profissionais e resultados práticos em termos de saúde (BOLSAN et al, 2012; 
BRANDÃO et al, 2013). 

Assim, a busca pela qualidade no contexto da atenção especializada tem se 
tornado uma estratégia organizacional visando satisfazer as reais necessidades e 
expectativas dos seus usuários (SOUZA e SOARES, 2010), o que permitiria a Ouvidoria 
exercer papel indutor e estratégico diante desta nova realidade em que a sociedade pleiteia 
meios mais próximos de acompanhamento e controle das ações, contudo a cultura de 
tratamento do indivíduo como cliente disseminada em âmbito hospitalar, gera uma 
relação entre “consumidores” e instituições de saúde dificultando a existência de vínculos 
mais participativos (SOUZA et al, 2010). 

A construção de uma nova cultura no campo da saúde que emerge das ações 
realizadas pela Ouvidoria busca uma (re)organização do processo de trabalho, coerente 
com as necessidades demandadas pelo cidadão e extrapolando a priorização hegemônica 
das dimensões biológica e comercial. Nessa busca da valorização de diferentes sujeitos 
envolvidos no processo de produção da saúde, a Ouvidoria torna-se estratégia de 
fortalecimento do trabalho interdisciplinar mediado por processos pedagógicos, 
educativos e propositivos (MAIA et. al, 2011). 

As Ouvidorias em Saúde como órgãos públicos do Executivo, pautadas na mesma 
doutrina que instituiu o ombudsman, devem funcionar como instrumento de participação 
e exercício direto da democracia nas diferentes instâncias de governo (federal, estadual e 
municipal), uma vez que evidenciam as falhas do poder público cobrando mudanças e, 
ainda que não possua poderes punitivos tem sua atuação reconhecida como uma 
“magistratura de persuasão” (DE MARIO e MORETTI, 2007). 

As Ouvidorias também devem funcionar como recurso primário para garantia do 
direito do cidadão, antecedendo a atuação de órgãos do poder judiciário como o 
Ministério Público e prevenindo a judicialização de questões relacionadas à saúde, que 
poderiam ser sanadas pelo controle interno da própria Administração Pública (COSTA 
DA SILVA, 2013). 
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Segundo diversos autores (CASTRO e SILVA, 2014; SILVA et al, 2014 ) o 
processo de estruturação do Sistema Nacional de Ouvidorias (SNO) objetivou tanto 
avaliar a percepção do usuário sobre os atendimentos ofertados, configurando a Ouvidoria 
em canal eficiente de comunicação e retorno de respostas na mediação que realiza entre 
usuários, profissionais e gestores; como transformá-la em importante ferramenta de 
gestão e controle interno dos sistemas de saúde. 

Neste contexto, pensar o papel da Ouvidoria em Saúde como ferramenta de gestão 
requer um olhar ampliado compreendo-a não como instrumento isolado, ou 
burocraticamente prescritivo de mudanças operadas por terceiros e sim como 
estimuladora dos setores envolvidos na reflexão e revisão de suas formas de atuação. Para 
isso outras ferramentas de gestão são utilizadas a partir das bases geradas pelo trabalho 
de ouvidoria. 

Para Souza et al (2010) as demandas trazidas pela clientela à Ouvidoria servem 
de base ao planejamento estratégico e aperfeiçoamento da assistência prestada, pois suas 
contribuições agregadas a utilização de ferramentas como a Educação Permanente, 
permitem o saneamento dos problemas envolvendo o público externo ao serviço e 
alavancar processos vinculados ao público interno, tais como: treinamento para 
envolvimento efetivo dos profissionais, melhoria na qualidade e condições de trabalho 
através do desenvolvimento de ações programáticas. 

Deste modo, os responsáveis num ou mais setores das instituições de saúde 
executariam análises críticas das informações registradas pela Ouvidoria identificando 
áreas que necessitam maior atenção ou intervenção. Consequentemente disparariam 
planos de ação internos para cada situação. 

Resultados disso nos processos de avaliação já podem ser percebidos pela 
devolução de respostas (feedback), refletidos na redução de inseguranças ou incertezas 
quando são revistos os processos de trabalho, visando a prevenção de novas falhas e 
diminuição de reclamações, ou pela melhoria na efetividade dos serviços de saúde quando 
da resolução de uma solicitação, o que favorece a identificação da utilidade social de cada 
proposta ou ação praticadas. (SOUZA e SOARES, 2010). 

Um serviço de saúde é legitimado perante a população que atende, através da 
gestão de qualidade que promove nos seus processos de trabalho e compreensão de que 
tanto quanto para a satisfação do usuário, as Ouvidorias são interlocutoras de demandas 
que contribuem na contínua organização dos processos de trabalho. Portanto os 
avaliadores devem ser lideranças capazes de identificar as falhas e propor alternativas, a 
partir do acolhimento dos usuários que utilizaram os serviços de ouvidoria. 

Carvalho et al (2009, p.178) relatam que “a ouvidoria é um instrumento de 
promoção de cidadania na saúde e acolhimento do usuário, atividade essencial no 
processo de humanização do SUS.” A regulamentação da rede de Ouvidorias em Saúde 
na cidade de São Paulo, decorrente da Portaria 982 /2015 definiu acolhimento como um 
princípio explicitando– o na oferta de “atendimento humanizado, que proporcione ao 
cidadão, a experiência de sentir-se ouvido com respeito e dignidade, através de uma 
escuta qualificada, tolerante e compreensiva” (SÃO PAULO, 2015). 

A valorização da cidadania, consolidada no funcionamento das Ouvidorias como 
espaço de escuta popular em gestões democráticas, contribui para a efetivação das 
políticas públicas de saúde remetendo as próprias diretrizes organizativas do SUS, 
contudo sua efetivação como instrumento articulador entre mecanismos institucionais e 
mecanismos de participação semi-direta, representa processo complexo e por vezes 
contraditório (THEOPHILO e ALVES, 2013). 

O nível de complexidade se eleva ainda mais, quando considerada a tendência 
contemporânea de adoção de ouvidorias ‘virtuais’, com utilização de correspondência (e-



5 

 

mails) e formulários eletrônicos (homepages) como meios para recebimento de demandas 
apresentadas pelo cidadão (SCROFERNEKER et al, 2013). 

Outro aspecto relevante a ser considerado frente à complexidade para uma ação 
articuladora das ouvidorias está na quantidade de unidades que compõem sua rede. 

Estudo multicêntrico pesquisou satisfação dos usuários na rede de atenção básica 
em saúde de 62 municípios paulistas com mais de 100 mil habitantes (2005), excluindo-
se a capital, e onde foram entrevistadas 2923 pessoas (usuários e acompanhantes) 
constatando - se um baixo nível de satisfação global (IBANEZ et al, 2006). Outra amostra 
representativa (1589 pessoas) estudada por Vasquez et al (2005) em dois municípios 
nordestinos de grande porte, constatou que apenas entre 4 e 6% dos munícipes conheciam 
o trabalho das Ouvidorias em Saúde ou utilizavam os serviços deste mecanismo 
institucional. 

Estes resultados divergem significativamente dos achados em pesquisa com 
metodologia similar realizada na cidade do Rio de Janeiro (BRANDÃO et. al, 2013), o 
que demonstra uma necessidade permanente de análises envolvendo a avaliação das redes 
de serviços públicos de saúde, como ocorre nos relatórios gerenciais estabelecidos pelo 
sistema Ouvidor SUS. 

 
 

3 Metodologia 

O referencial teórico baseou-se na revisão crítica-reflexiva de documentos oficiais 
do Ministério da Saúde (MS), das secretarias da saúde estadual (SES/SP) e municipal 
(SMS/SP), repositório de periódicos eletrônicos Redalyc, bases de dados virtuais BVS / 
LILACS e SciELO e no sistema de busca eletrônico Google Scholar sobre o tema central 
deste trabalho: ouvidorias públicas de saúde. 

Os descritores de assunto utilizados para a busca de artigos foram ouvidorias, 
ouvidoria do paciente, defesa do paciente, gestão participativa e controle social, 
utilizando busca individual e a intersecção dos conjuntos (mais de um descritor 
simultaneamente). 

Os critérios de inclusão para as publicações selecionadas foram: tipo de estudo 
realizado, metodologia utilizada e os resultados encontrados, a origem institucional do 
material, local de realização da publicação e materiais publicados em língua portuguesa. 

Trata-se de pesquisa descritiva e exploratória com ajuste de metodologias 
utilizadas em estudos anteriores (MAIA et al, 2011; THEOPHILO e ALVES, 2013), para 
comparação entre resultados apresentados pelo Relatório Gerencial da Rede de 
Ouvidorias SUS no município de São Paulo 2015 (SÃO PAULO, 2016a) frente ao 
Relatório Gerencial 2014 emitido pelo Departamento Geral de Ouvidoria do SUS 
(BRASIL,2015). Estes relatórios são documentos de domínio público atualizados e 
disponibilizados por meio dos portais eletrônicos destes órgãos de Ouvidoria. 

Os dados das atividades para 2015 relativos à rede estadual de Ouvidorias da 
Saúde, subordinada a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES / SP), não foram 
incluídos nas análises deste estudo, uma vez que seus resultados são tratados dentro do 
conjunto das atividades da Ouvidoria Geral do Estado (SÃO PAULO, 2016b), 
prejudicando uma comparação conforme parâmetros específicos do sistema Ouvidor 
SUS.  
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4 Resultados/Análises 

 
A sistematização apresentada no relatório gerencial da Ouvidoria de São Paulo 

pode referenciar outras redes municipais e estaduais de Ouvidoria em saúde. O porte e 
complexidade desta rede são diferenciais importantes diante da deficiência de ouvidorias 
públicas municipais, referida por De Mario e Moretti (2007). 

A rede assistencial do SUS municipal paulistano possui aproximadamente 905 
unidades (SÃO PAULO, 2016c) configuradas como ouvidorias nível II (unidades 
assistenciais). Esse nível é articulado em rede por meio de outras 35 ouvidorias nível I 
(instâncias administrativas) distribuídas entre: hospitais, supervisões técnicas (STS) e 
coordenadorias regionais de saúde (CRS), além da coordenação de vigilância em saúde 
(COVISA), do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) e a própria Ouvidoria 
Central de Saúde – OCS / SMS (figura 1). 

A hierarquização em dois níveis de ouvidoria busca organizar o grau de acesso e 
atribuições dos profissionais, que tramitam e respondem as manifestações dos munícipes 
da seguinte forma: 

• Os gerentes na atenção básica (administração direta, indireta e Organizações 
Sociais de Saúde parceiras) são cadastrados como técnicos nível II do sistema 
Ouvidor SUS. Respondem pela análise e tomada das providências de sua alçada, 
ou prestação de esclarecimentos diretamente ao cidadão (escuta qualificada e 
acolhimento) e aos demais níveis do sistema. Seu grau de acesso é restrito a 
relatório eletrônico básico de sua ouvidoria (unidade de saúde) gerado no próprio 
sistema através de um recurso denominado “busca ampliada”. 

• Os funcionários da SMS / SP que atuam nas áreas meio da administração pública 
(STS instaladas nos bairros, CRS que formam regiões administrativas compostas 
por um conjunto de bairros, e demais instâncias superiores de âmbito municipal: 
COVISA, Autarquia Hospitalar, SAMU e OCS) podem ser cadastrados em duas 
subcategorias no nível I – técnico e gestor. Possuem um grau de acesso maior, 
pois acompanham diversas unidades de um mesmo território ou ainda uma região 
administrativa inteira. O técnico nível I registra e analisa demandas durante toda 
sua tramitação, tanto no encaminhamento inicial ao nível II, quanto no retorno da 
resposta para conclusão em sua ouvidoria ou prosseguimento a outros pontos do 
sistema disseminando informações. O Gestor de nível I tem as mesmas atribuições 
de um técnico, acrescidas da responsabilidade pela criação de redes e geração de 
relatórios para a respectiva instância hierárquica administrativa onde atua. 

Dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010) demonstram que a rede de 
ouvidorias paulistana superou em tamanho, o somatório do conjunto de municípios nas 
regiões Norte (449) e Centro – Oeste (466). Nas regiões Sul (79,1%), Sudeste (56,4%) e 
Nordeste (47,6%) isto representou a metade ou mais dos municípios. 
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Figura 1 – Rede assistencial da Prefeitura do Município de SP 

Fonte: SMS/Ceinfo, 2016c. 

Supera ainda a rede estadual paulista de 358 ouvidorias (SÃO PAULO, 2016b) e 
o sistema de controle de satisfação do usuário chileno com 398 Comités de Gestión 
deSolicitudes (CHILE, 2011). O conjunto de ouvidorias nível I também equivale ao 
sistema norueguês de ombudsman do paciente relatado por Molven (2007). 

Outro destaque relevante consiste que em mais de 73% dos municípios 
brasileiros5, toda a população poderia estar vinculada numa única unidade básica de saúde 
(UBS) paulistana considerando-se a cobertura populacional atual destes serviços. 

O somatório de Hospitais, Pronto Socorros e Pronto Atendimentos municipais 
apresentados na figura 1, equivale ao conjunto de ouvidorias dos Hospitais Universitários 
(HU) federais brasileiros com 35 serviços, e superando o número de HU espanhóis (24), 
ambos estudados por Scroferneker et al.(2013). 

Estes achados demonstram a relevância que esta rede de ouvidorias possui no 
cenário brasileiro em relação à análise permanente de satisfação junto aos usuários do 
sistema público de saúde, bem como a pertinência de que seus resultados sejam 
comparados com aqueles apresentados pelo relatório gerencial de âmbito nacional no 
Sistema Ouvidor SUS. 

O relatório do gestor federal para 2014 descreve implementação de 581 ouvidorias 
por Secretaria Municipais de Saúde na rede do Ouvidor SUS.Verificaram-se avanços 
importantes ocorridos nas regiões Sudeste (232), Nordeste (152) e Sul (138), sendo Minas 
Gerais o estado com maior ampliação individual (131). Estes dados confirmam o 
protagonismo paulistano no processo de estruturação do Sistema Nacional de Ouvidorias. 

A OCS / SMS processou um volume total de 60.214 manifestações de cidadãos 
paulistanos no ano de 2015, sendo que 88,5 % estavam relacionados à sua própria rede 
de serviços. A figura 2 apresenta o volume de demandas recebidas dos usuários, conforme 
meio de atendimento disponibilizado pelo sistema Ouvidor SUS. 

                                                 
5 IBGE traça o perfil administrativo de todos os municípios brasileiros. http://www1.ibge.gov.br 

/home/presidencia/noticias/1704munic.shtm 
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Figura 2. Comparativo do volume de demandas recebidas dos usuários SUS por meio de atendimento 

Fonte: Ministério da Saúde (2014) e SMS São Paulo (2015) 

O meio de atendimento da Ouvidoria no SUS mais utilizado pelos usuários foi o 
telefone, obtendo percentuais semelhantes tanto no órgão municipal (65%) quanto 
nacional (67%). Explicação lógica para isso está na ampla divulgação publicitária 
empregada pelo município de São Paulo para apresentar sua Central de Atendimento 
conhecida pelo número telefônico 156. O predomínio deste mecanismo individual 
também ocorreu no Ministério da Saúde, através do atendimento telefônico pelo Disque–
Saúde / 136 (VAZQUEZ et al,2005). 

Em relação ao formulário web e e-mail, Scroferneker et al ( 2013) destacam que 
são recursos incorporados ao cotidiano da sociedade para comunicação interpessoal. Isto 
tem atraído instituições e organizações de saúde a utilizar progressivamente estes espaços 
buscando maior visibilidade e proximidade do seu público, principalmente pela boa 
acessibilidade proporcionada pelos links virtuais das ouvidorias. Contudo, Maia et al 
(2011) verificou situação contrária em Ouvidoria de hospital filantrópico, onde os meios 
de atendimento telefônico e virtual foram superados pelo atendimento presencial (37%) 
e uso de caixas de sugestões (38%). 

A análise dos resultados apresentados na figura 2 demonstra que o uso de meios 
de atendimento eletrônico pode não ser homogênea em todo Sistema Nacional de 
Ouvidorias. Embora dados federais apontem parcela significativa (22,1%) na utilização 
do formulário web, a inexistência de dados relativos a e-mails ou correspondências 
oficiais em seu relatório sugere possibilidade de que todas as demandas recebidas nestes 
outros meios de atendimento estejam sendo incorporadas as estatísticas como dados do 
formulário web. 

Os dados municipais apresentam distribuição mais variada, pois ainda que o 
formulário web também represente o segundo meio de atendimento mais comum (12%), 
verifica-se que o volume de registros se aproxima bastante do percentual de atendimentos 
presenciais (11%), mesmo numa metrópole desenvolvida em relação à infraestrutura para 
telecomunicações. 

Deste modo, a análise do perfil de usuários traçado por DOGES / MS que aponta 
predomínio de manifestações registradas por adultos acima de 30 anos (64%), explicaria 
uma afinidade maior com atendimento presencial entre a população de maior idade, 
menos familiarizada com os recursos e tecnologias de comunicação envolvendo a 
internet. 
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Figura 3. Comparativo entre classificações das demandas recebidas pelo Sistema Ouvidor SUS Fonte: 

Ministério da Saúde (2014) e SMS São Paulo (2015) 
Fonte: ENEGEP, 2005 

Na figura 3 percebe-se que o predomínio percentual das queixas classificadas 
como solicitações e reclamações é comum às duas instâncias da Ouvidoria no SUS, 
embora o volume cumulativo destas demandas em DOGES/MS (11.552 / 7.790) seja 
muito inferior equiparando - se apenas ao total de reclamações recebidas na SMS / SP 
(32.211 / 18.835). 

Situação oposta se verifica quando analisados percentuais obtidos para queixas 
classificadas como denúncias, onde o nível federal recebe um volume 3,5 vezes maior do 
que o municipal, respectivamente 7968 (DOGES / MS) e 2234 (SMS /SP) registros. 

Uma das explicações possíveis para esta situação está na melhor visibilidade e 
credibilidade do Disque-saúde como canal de comunicação e facilitador de providências 
em regiões como o Nordeste (VASQUEZ et al, 2005). Parcela considerável da população 
nestas regiões não apresenta demandas à esfera municipal, por descrédito na eficiência 
para apuração e tomada de providências através de mecanismos como caixas de sugestões 
e reclamações – meios muito frequentes nas unidades básicas e hospitais. Existe 
identificação destes recursos com os Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), comuns 
numa gama diversificada de estabelecimentos comerciais onde ocorre grande circulação 
de público (VASQUEZ et al, 2005). 

Theophilo e Silva (2013) destacam que os critérios para classificação dos registros 
feitos pelo sistema informatizado Ouvidor SUS são normatizados através de um manual 
de tipificação próprio2, sendo ele adotado nas demais unidades de Ouvidoria implantadas 
com apoio do Ministério da Saúde. 

Contraditoriamente a esta proposta, a Secretaria de Estado da Saúde em São Paulo 
segue outra diretriz elaborada pela Rede Paulista de Ouvidorias (SÃO PAULO, 2016b), 
onde as atividades e resultados são comparados entre órgãos e secretarias deste estado, 
em detrimento de outras possibilidades envolvendo as demais redes de Ouvidoria em 
Saúde no SUS. 

Peixoto et al. (2013) constataram indícios de falhas na classificação de 
reclamações em unidade da SES/SP que podem ter sido registradas como solicitações de 
informações. 

Em relação aos assuntos e temas identificados pelas manifestações de usuários nas 
Ouvidorias em Saúde, a tabela 1 apresenta um comparativo nesta distribuição entre os 
resultados obtidos pela OCS / SMS da Prefeitura de São Paulo e DOGES / MS. 

Ocorreu grande diferença na forma de estruturação metodológica entre os dois 
relatórios, uma vez que o nível de detalhamento das informações foi melhor e o número 
de categorias apresentadas maior na esfera municipal (11 categorias), enquanto no 
relatório do gestor federal, além de alguns assuntos comuns destacaram-se resultados 
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relacionados a temas isolados, tais como: carta SUS e programa Farmácia Popular do 
Brasil. 

Por suas especificidades esses programas federais não foram analisados no 
presente artigo, buscando-se diminuir vieses no pareamento durante a análise 
comparativa dos resultados, contudo, sua presença indica uma deficiência do DOGES / 
MS, enquanto coordenador do SNO para sistematização e padronização dos relatórios 
gerenciais. Theophilo e Alves (2013) relatam a existência de 22 assuntos previamente 
categorizados pelo DOGES / MS no manual de tipificação do Ouvidor SUS. 

Oliveira (2007) constatou deficiências na organização dos bancos de dados sobre 
satisfação do usuário, acarretando dificuldade para comparação dos mesmos durante 
implementação de humanização na assistência hospitalar numa instituição da rede 
estadual. 

A variabilidade de categorias apresentadas não foi constatada somente no relatório 
nacional podendo estar relacionada à alternância e heterogeneidade de períodos e objetos 
de análise utilizados nas diferentes publicações existentes. (MAIA et al, 2011; 
THEOPHILO e SOUZA, 2013; BRASIL, 2015; SÃO PAULO, 2016 a; SÃO PAULO, 
2016 b). 

A comparação entre relatórios feita neste artigo (tabela 1) seguiu estrutura adotada 
no relatório da OCS / SMS, ordenando – os de forma decrescente das maiores frequências 
e percentuais para aquelas de menor relevância, bem como as que individualmente 
apresentaram percentuais muito baixos (< 1%) foram agregadas numa única categoria 
(Demais assuntos). 

A estruturação no relatório gerencial da OCS / SMS também apresentou maior 
fidelidade ao procedimento de tipificação (classificação) das demandas por assuntos e 
sub assuntos conforme preconizado no sistema Ouvidor SUS26. 

 

DETALHAMENTO ASSUNTOS OCS / SMS DOGES /MS 

 n %* n %* 

Consulta / Atendimento / Tratamento 15220 28,6 6708 22,6 

Consulta Atenção básica (Clin Médica + GO) 3383 6,4   

Consulta Atenção especializada (Ortopedia, Cardio, Psiquiatria, Neuro) 4224 7,9   

Demais especialidades médicas 1864 3,5   

Demais consultas / atendimento 5749 10,8   

Insatisfação / Gestão 8136 15,3 7493 25,2 

Individual - profissionais de nivel  superior (médico / enfermeiros) 3339 6,3   

Individual - profissionais de nivel técnico(recepcionista/ aux. enferm) 1328 2,5   

Coletiva - equipe de saúde 250 0,5   

Demais insatisfações 3219 6   

Estabelecimentos de Saúde / Gestão 6007 11,3 x x 

Rotinas / Protocolos da Unidade de saúde 2594 4,9   

Demora no atendimento 1079 2   

Recusa atend / Interrupção serv /  Horário 495 0,9   

Demais estabelecimentos de saúde 1839 3,5   

                                                 
6 Manual de Tipificação do sistema informatizado Ouvidor SUS. 2014. 
http://www..saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/22/manual-ouvidorsus-tipificacao.pdf 
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Diagnósticos 4199 7,9 x x 

Diagnóstico por imagem (USG, RNM, Radiologia convencional, Tomografia) 2072 3,9   

Diagnóstico por especialidade ( Cardiologia) 386 0,7   

Demais diagnósticos 1741 3,3   

Cirurgias 3135 5,8 x x 

Ortopédica 767 1,5   

Geral 459 0,9   

Ginecológica 279 0,6   

Demais Cirurgias 1441 2,8   

Produtos para Saúde / Correlatos 2884 5,4 548 1,8 

Fralda descartavel 1224 2,3   

Fitas reagentes para glicose 435 0,8   

Sonda equipo frasco 171 0,3   

Demais produtos + Mat. Hosp. + cadeira roda 1054 2   

Falta de Profissionais 2630 4,9 x x 

Médicos 2213 4,1   

Enfermeiros / Assistente social 41 0,1   

Recepcionista / Aux enfermagem 57 0,1   

Demais profissionais 319 0,6   

Falta de Medicamentos* 2556 4,8 3839 12,9 

Psicotróicos / Controlado (Sertralina,Fuoxetina, Risperidona, Fenobarbital)  474 0,8   

Anticoagulantes (enoxaparina sódica) 149 0,3   

Inibidores (sinvastatina, omeprazol) 123 0,3   

Suplemento nutricional (carbonato de cálcio) 79 0,2   

Antibióticos (claritromicina) 32 0,1   

Demais Medicamentos 1699 3,1   

Vigilância Sanitária 1421 2,5 4101 13,8 

Vigilância em Saúde 873 1,5 598 2 

Demais Asuntos 6728 13 2145 7,3 

TOTAL 53280  29622  
* Demandas relativas a dispensação feita pela assistência farmacêutica da rede direta 

Tabela 1. Distribuição de principais assuntos nas queixas tipificadas pelo Sistema Ouvidor SUS. 
Fonte: DOGES / MS, 2014 e OCS / SMS, 2015 

Em decorrência de constatação de extremos nos relatórios gerenciais analisados: 
descrição pormenorizada de todos os resultados para subassuntos feita pela OCS /SMS 
versus ausência total destes tópicos no relatório emitido por DOGES / MS. Adotou-se na 
tabela 1 uma descrição padrão dos três itens mais frequentes individualmente, com junção 
para as outras subcategorias semelhante à realizada anteriormente no tópico assuntos. 
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Nos resultados para consulta / atendimento / tratamento que isoladamente 
alcançaram entre um terço (OCS / SMS) e um quarto (DOGES / MS) das manifestações 
totais verifica-se problema importante nas redes de atenção básica e especializada. A 
situação demonstra deficiência significativa no acesso da população aos serviços de saúde 
em nível nacional, considerando-se ainda dados sobre a falta de profissionais e carência 
de médicos na maior rede pública municipal do país. 

Outros problemas relacionados à gestão, como insatisfação com o acolhimento 
feito individual ou coletivamente pelos profissionais das equipes de saúde, possuem 
intima relação com a organização dos serviços (recusa / demora, horário / interrupções, 
rotinas / protocolos das unidades) reforçando a validade e utilidade do princípio de Pareto7 
na definição de prioridades durante a elaboração e interpretação dos relatórios gerenciais 
de Ouvidoria. 

Na tabela 1 verifica-se que os três assuntos mais recorrentes concentram 55,2 % 
das queixas registradas por usuários do SUS na rede paulistana, o que somado a 
deficiência em procedimentos diagnósticos (7,9 %) e recursos humanos (4,9%) representa 
aproximadamente dois terços dos problemas relacionados à satisfação do usuário. 

A sistematização das subcategorias na tabela 1 deste artigo difere do padrão 
adotado pela OCS / SMS em seu relatório gerencial, pois buscou-se potencializar a 
avaliação e tomada de decisão simplificada pelos gestores na rede assistencial (ouvidorias 
nível II), enquanto a OCS / SMS privilegiou representações gráficas que continham entre 
seis a dez subassuntos, por vezes com percentuais irrisórios; possivelmente buscando 
maior transparência na publicização das informações. 

Diversos estudos realizados ao longo da última década (OLIVEIRA, 2007; 
NARDO e JULIANI, 2012; PEIXOTO et al, 2013) constataram que a dificuldade de 
acesso aos serviços públicos de saúde em todos os níveis de atenção é o assunto mais 
comum presente nas demandas de ouvidoria. Peixoto et al (2013) verificou ainda 
predomínio de solicitações e reclamações relacionadas a rotinas e protocolos das unidades 
que poderiam ser resolvidas pela reformulação dos processos de trabalho, enquanto 
Oliveira (2007) destaca a grande insatisfação com estabelecimentos de saúde pela demora 
no atendimento. Nardo e Juliani (2012) defendem que a melhoria na articulação entre os 
níveis de atenção envolve aperfeiçoamento dos processos de referência e contra - 
referência pela capacitação das equipes através de Educação Permanente. 

Em seguida, a tabela 1 apresenta um grupo intermediário de assuntos relacionados 
ao componente assistencial no SUS: cirurgias, produtos para saúde / correlatos e falta de 
medicamentos que impactam a integralidade e equidade das ações de saúde, embora seus 
resultados percentualmente sejam pouco expressivos. Ressalva importante deve ser feita 
em relação aos resultados para falta de medicamentos apresentados pelo DOGES/MS 
(12,9 %). 

Estes resultados são confirmados por Oliveira et al (2014) que verificaram através 
de revisão integrativa da literatura uma baixa eficiência da assistência farmacêutica no 
Brasil, principalmente nos municípios, que tiveram de assumir uma série de atribuições 
que exigem capacidade técnica e gerencial. Estes autores evidenciaram uma visão ainda 
pautada predominantemente na dispensação de insumos (medicamentos e outros produtos 
correlatos), em detrimento de ações articuladas ao processo de continuidade do cuidado 
(acesso e qualidade). 

Os assuntos envolvendo ações de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária 
apresentaram resultados que precisam ser melhor investigados, pois o baixos percentuais 
apresentados no relatório gerencial da OCS / SMS podem ser reflexo da existência de 
                                                 
7 A lei de Pareto na solução de problemas empresariais.  http://www.administradores.com.br/artigos/ 
marketing/ a-lei-de-pareto-na-solucao-de-problemas-empresariais/54599 
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meios de atendimento paralelos ao Ouvidor SUS na Coordenação de Vigilância em Saúde 
(COVISA) gerando fragmentação na recepção e consolidação das manifestações, 
enquanto no nível federal o maior percentual possa estar relacionado a captação de 
demandas oriunda de municípios pequenos em que órgãos de vigilância não estejam 
adequadamente estruturados. 

 
5 Considerações finais 

 
Na comparação dos relatórios estudados constatamos diferenças significativas na 

estruturação metodológica entre níveis de gestão, para publicização de suas ações a partir 
sistema Ouvidor SUS. Tal situação requer aperfeiçoamento na construção de relatórios 
gerenciais como ferramentas de gestão pelo Sistema Nacional de Ouvidorias. 

O maior detalhamento de assuntos existente no relatório municipal, não refletiu 
num caráter mais analítico das ações pela rede paulistana de Ouvidorias. De modo similar 
ao documento da Ouvidoria Geral do SUS percebemos predomínio de discurso descritivo 
limitado à mesma dimensão dos relatórios de atividades. 

A ausência de análises em cada grupo de informações apresentadas, com 
cruzamento de informações com outros indicadores de saúde, indica que o sistema de 
ouvidorias ainda engatinha para atuar como indutor de processos sistemáticos para 
avaliação gerencial e tomada de decisão. A necessária abordagem de tópicos como meios 
de atendimento, distribuição por tipo de queixa e assunto na divulgação dos resultados 
evidencia a melhoria na transparência das gestões em saúde. 

Todavia não contemplaram nitidamente distinções entre problemas relacionados 
à atenção primária, secundária e hospitalar de modo a nortear avaliações e intervenções 
nos processos de trabalho pelas equipes e gestores nas unidades da “ponta”. A forma para 
sistematização dos subassuntos durante análise de resultados apresentada neste estudo 
não esgota todas possibilidades para aprofundamento do caráter analítico requerido em 
relatórios das Ouvidorias, porém acreditamos que colabore num debate em que o relatório 
gerencial permita uma efetiva utilização destas informações pelos gestores locais, tanto 
quanto tem se consolidado no subsidio ao controle social dentro do SUS. 
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