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Resumo: O presente estudo buscou apresentar o trabalho desenvolvido pela ouvidoria 
municipal de saúde do município de Ponta Grossa nos últimos 06 anos. Para tanto, utilizou-se 
de pesquisa quantitativa com aspectos qualitativos, pesquisa bibliográfica e documental, e 
baseou-se em uma verificação empírica na ouvidoria explanando seu funcionamento. 
Destacam-se os dados apurados em relação à produção do setor no período supracitado bem 
como a importância de sua atuação, visando para que a garantia de direitos seja efetuada, 
sendo também espaço de participação popular, pois dá voz aos cidadãos e busca pelos 
direitos sociais dos mesmos. 
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INTRODUÇÃO 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a saúde 

passou a ser reconhecida como direito, como aponta artigo 196º “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas” (BRASIL, 1988). 

Concomitante à esta lei, o art 7º do decreto 8080/1990  apresenta que 

é dever do poder público garantir condições a participação, assegurando  a 

gestão comunitária do SUS, momento em que se instituíram instâncias 

colegiadas de importância para a democracia participativa: as Conferências e 

os Conselhos de Saúde, sendo este último deliberativo (BRASIL, 1990). 

A participação da comunidade na formulação e fiscalização das 

políticas públicas no Brasil é uma conquista social que tem se ampliado em 

concepção e ferramentas que a viabilizem, de fato. Para tal fim, ao longo do 

tempo, no mundo e no Brasil, têm sido instituídas estruturas chamadas 

‘ouvidorias’, tanto no setor privado quanto no setor público e estatal, em vários 

níveis administrativos, consistindo nas instâncias responsáveis por receber 

reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões dos cidadãos – 

denominadas ‘manifestações’ – quanto aos produtos, serviços e atendimentos 

prestados por determinado órgão ou por funcionários (BRASIL, 2014a).  

                                                           
1
 Camila Thaís Skodowski - Profissional de Serviço Social - Fundação Municipal de Saúde – 

FMS - E-mail: camilaskodowski@gmail.com 



 

O marco para a discussão da ouvidoria como conhecemos hoje é o 

processo de redemocratização do país, nos anos 1980, com a implantação, 

primeiramente, de uma ouvidoria privada pela empresa Rhodia, em 1985, e, já 

no ano seguinte, a primeira ouvidoria pública, do município de Curitiba 

(PEIXOTO; MARSIGLIA; MORRONE, 2013). A partir de então, avançou-se 

muito nessa discussão, e começaram a surgir ouvidorias das políticas públicas 

implantadas na perspectiva de participação da comunidade por todo o país, 

nas três esferas: municipal, estadual e federal.  

 

Ouvidorias são unidades administrativas dos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Único de Saúde, no âmbito dos governos 
federal, estadual e municipal, cuja missão é viabilizar os direitos 
dos(as) cidadãos(ãs) de serem ouvidos e terem suas demandas 
pessoais e coletivas tratadas adequadamente no âmbito do SUS.  
Sua função é intermediar as relações entre os(as) cidadãos(ãs) e os 
gestores do SUS, promovendo a qualidade da comunicação entre 
eles e a formação de laços de confiança e colaboração mútua, com 
fortalecimento da cidadania. Promovem a cidadania em saúde e 
produzem informações que subsidiam o gestor nas tomadas de 
decisão. (BRASIL, 2014, p. 09).  

 

Dessa forma, tem sido um canal de estímulo à participação social, de 

disseminação de informações na área da saúde e de busca do equilíbrio e 

mediação entre o usuário2 e os gestores do SUS.  

Dado breve contexto, esse estudo tem como intuito apresentar as 

demandas e o trabalho desenvolvido pela ouvidoria municipal de saúde de 

Ponta Grossa. Para tanto, o estudo teve como universo de pesquisa o próprio 

setor, no período compreendido entre março de 2013 à junho de 2019. A 

pesquisa ainda se baseia em pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se 

de livros, artigos científicos, decretos e leis, com a intenção de se realizar um 

levantamento teórico acerca do tema. Quanto à abordagem da pesquisa, 

utilizou-se pesquisa quantitativa, onde são utilizadas técnicas estatísticas para 

explicar os fenômenos objeto de estudo, transformando-os em variáveis 

passíveis e interpretação por meio da análise da medição de sua ocorrência 

(FREGONEZE et al., 2014). Utilizou-se também análise de conteúdo para 

analisar os dados obtidos, onde 
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“A Análise de Conteúdo, como técnica de tratamento de dados, 
possui a mesma lógica das metodologias quantitativas, uma vez que 
busca a interpretação cifrada do material de caráter qualitativo” 
(MINAYO, 2014, p. 304). 
 
 

Os dados foram coletados e analisados no mês de junho e julho do 

corrente ano através do sistema denominado Intranet3, é que se realizou a 

coleta dos dados. Para tanto, este trabalho está dividido em três sessões: 

módulo introdutório, apresentação dos dados através de gráficos seguido de 

discussões e por fim, considerações finais.  

 

 

I OUVIDORIA DE SAÚDE ENQUANTO INSTRUMENTO DE 

TRANSPARÊNCIA SOCIAL 

A ouvidoria do SUS de Ponta Grossa funciona na sede da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa, está vinculada à Fundação Municipal de Saúde e 

dispõe de estrutura visando à escuta dos usuários e execuções das funções de 

ouvidoria. Dessa maneira, “a Ouvidoria do SUS deve ser instituída por lei ou 

norma do ente federativo, prevista como unidade administrativa da estrutura 

organizacional do órgão ou entidade pública.” (BRASIL, 2014, p.15).  

Para tanto no município de Ponta Grossa, foi criado o decreto nº 7227, 

de 09 de maio de 2013, que institui a Ouvidoria Municipal de Saúde de Ponta 

Grossa, o qual traz em seu art. 3º suas competências 

 

I - receber, analisar, encaminhar, acompanhar as reclamações, 
denúncias ou críticas, informações e sugestões apresentadas por 
cidadãos;  
II - formular e proceder às respostas aos usuários acerca das 
demandas;  
III - acompanhar o trâmite das demandas dentro do prazo 
estabelecido para resposta ao cidadão;  
IV - promover ações de informação e conhecimento acerca da 
Ouvidoria, junto à população em geral;  
V - apresentar e divulgar relatórios das atividades da Ouvidoria às 
Ouvidorias Regionais de Saúde;  
VI - receber denúncias de quaisquer violações de direitos individuais 
ou coletivos de atos legais, neles incluídos todos os contrários à 
saúde pública, bem como, ato de improbidade administrava praticada 
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por agentes ou servidores públicos de qualquer natureza, vinculados 
direta e indiretamente a Secretaria Municipal de Saúde;  
VII - promover as ações necessárias à apuração da veracidade das 
reclamações e denúncias e, sendo o caso, tomar as providências 
necessárias ao saneamento das irregularidades e ilegalidades 
constatadas; (Revogado pelo Decreto nº 14.023/2018); 
 VIII - identificar fatores que devam ser revistos e/ou melhorados, 
vinculados direta ou indiretamente a Secretaria Municipal de Saúde. 
(PONTA GROSSA, 2013, p. 02).  

 

Para que suas competências sejam sucedidas, os usuários apresentam 

as seguintes manifestações, que são classificadas e tipificadas com os 

seguintes prazos de resposta ao cidadão 

 

MANIFESTAÇÃO PERÍODO 

Denúncia 45 à 90 dias 

Reclamação 16 à 45 dias 

Solicitação 05 à 15 dias 

QUADRO I – Classificação e período de retorno das manifestações da ouvidoria municipal de 

saúde de Ponta Grossa 

Fonte: Ponta Grossa (2013); quadro sistematizado pelas autoras. 

 

Disponibiliza tais meios de acesso para manifestações: contato 

telefônico, presencialmente e endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Ponta Grossa. Além desses meios, são registradas manifestações 

provenientes do sistema 1564. Para tanto, a ouvidoria municipal de saúde 

segue um fluxo de atendimento ao usuário, o qual segue 

 

ETAPA PROCEDIMENTO 

 
 

1º Recebimento 

As demandas são recebidas na Ouvidoria por meio 

de atendimento presencial, endereço eletrônico no 

site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 

telefone e sistema 156, como já acima supracitado. 

 
 
 
 
 

O período de análise é compreendido como a 

etapa pela qual a Ouvidoria deverá analisar o teor 

da manifestação, verificar se há dados suficientes 
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2º Análise 

para dar continuidade ao processo e para qual o 

local deverá ser encaminhada dentro da Fundação 

Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária, 

Epidemiologia, Atenção Primária ou Secundária, 

TFD, entre outros) ou para externos – incluem-se 

demais hospitais do município, UPA 24 horas, 

regional de saúde, entre outros.  

 
 
 

3º Encaminhamento 

Após a análise, as demandas são encaminhadas 

para a área responsável pela sua resolução. É 

importante que o cidadão tenha conhecimento do 

encaminhamento dado a sua manifestação. 

 
 
 
 
 
 

4º Acompanhamento 

A Ouvidoria deve acompanhar o trâmite da 

demanda para agilizar e intermediar as ações. 

Cabe à ouvidoria oficio de cobrança ao órgão 

competente, caso não haja resposta no prazo 

estabelecido.  Deve também, avaliar a resposta do 

setor, órgão ou entidade e, se o usuário afirmar 

que resposta não foi satisfatória, procurar a 

instância novamente para nova avaliação. 

 
 
 
 
 

5º Resposta ao cidadão 

Manter o cidadão informado sobre o trâmite da sua 

demanda, considerando sua resolução dentro dos 

princípios legais e diretrizes do SUS. O usuário, 

quando não satisfeito com o seu devido retorno, 

pode solicitar à ouvidoria o reencaminhamento da 

demanda ou pode retirar uma cópia do processo 

junto à ouvidoria e levar em instância superior 

(Ministério Público).  

 
 
 
 
 
 

6 º Fechamento 

Uma demanda só pode ser fechada mediante uma 

resposta satisfatória. Ressalte-se que não 

necessariamente a resposta satisfatória significa 

atendimento. A ouvidoria entra em contato 

telefônico com o usuário e repassa o retorno e 

posteriormente, a depender do usuário, arquiva.  

QUADRO II – Fluxo de atendimento da ouvidoria municipal de saúde de Ponta Grossa 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2014).  

Nota: Quadro organizado pelas autoras a partir das informações extraídas da realidade local. 

 

Dessa forma, as demandas apresentadas pelos cidadãos na forma de 

manifestações se constituem em indicadores de que algo pode e/ou deve ser 

adotado, mantido, informado, orientado, melhorado/modificado e/ou abolido 

nos sistemas e serviços de saúde. Nessa medida, o gráfico abaixo demonstra 



 

os atendimentos realizados pela ouvidoria desde março de 20135 à junho do 

2019.  

 

 

GRÁFICO I – Manifestações acolhidas pela ouvidoria municipal de saúde 

Fonte: quadro sistematizado pelas autoras a partir dos dados coletados.  

 

          Na abordagem quantitativa foram analisados os tipos de manifestações 

que chegaram à ouvidoria em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e primeiro 

semestre de 2019.  As demandas foram obtidas através do banco de dados do 

próprio setor. 

 

É essencial que a Ouvidoria do SUS disponha de um banco de dados 
que reúna e proteja as suas principais informações, garantindo a 
confidencialidade, integridade, disponibilidade e a autenticidade 
dessas informações. Esse banco de dados não precisa ser, 
necessariamente informatizado, muito embora os novos recursos 
tecnológicos facilitem, em muito, a organização e a disponibilização 
dos dados ao gestor e sua comunicação com o(a) cidadão(ã). 
(BRASIL, 2014).  
 

 

Constatou-se uma evolução de atendimentos na medida em que se 

prosseguiram os anos. Porém, em 2018 houve uma queda nas manifestações 

devido o fato da ouvidoria permanecer responsável por verificar posição em fila 

de espera para médicos especialistas. Porém esses registros não eram 

realizados, somente informados, determinação essa advinda da gestão 
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municipal de saúde. Para além das manifestações (reclamação, solicitação e 

denúncia), há os pré-atendimentos realizados na ouvidoria no período já 

supracitado. Enquadram-se nos pré-atendimentos: orientações gerais em 

serviços de saúde; fluxo das judicializações – de medicamentos, exames e 

procedimentos, priorizações em fila espera, orientação para auferir órtese e 

prótese, entre outros. Os pré-atendimentos ainda são atendimentos de 

resposta imediata para o usuário. Por isso, eles podem ser registrados e 

finalizados no mesmo dia.  

 

 

GRÁFICO II – Pré-atendimentos da ouvidoria municipal de saúde.  

Fonte: quadro sistematizado pelas autoras a partir dos dados coletados. 

 

Observou-se ainda que desses atendimentos e das manifestações, as 

solicitações do sexo feminino equivalem à 80%  dos atendimentos da ouvidoria, 

totalizando 28.320 manifestações advindas de mulheres. No que tange as 

manifestações colhidas, as mesmas ainda seguem 03 tipos de identificação do 

manifestante: identificada, anônima e sigilosa. Na manifestação identificada, o 

usuário deve repassar todos os dados solicitados: Nome completo, filiação, 
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data de nascimento, endereço, telefone, unidade de saúde de referência e 

cartão nacional do sus6 e o relato do manifestante.  

Na manifestação anônima, não se obtém nenhum dado pessoal do 

manifestante. Somente sua manifestação. Porém, o usuário não obtém retorno 

devido o teor de a manifestação ser anônima.  

Na manifestação sigilosa, são solicitados todos os dados acima, 

porém, os mesmos não são enviados juntos com o processo para o órgão 

competente dentro da rede de saúde. Dessa forma, “demandas sigilosas ou 

anônimas devem observar para não conterem identificação do (a) cidadão (ã) 

no registro”. (BRASIL, 2014, p. 62).  

Isto posto, de todos os meios já elencados para registrar uma 

manifestação, prevalece os atendimentos através do telefone. Esse motivo 

deve-se a gratuidade da ligação, efetuada pelo 0800 do município. Além de 

que, os atendimentos sigilosos e anônimos são em sua maioria advindos por 

contato telefônico também, garantindo dessa forma o anonimato total. 

Dessa maneira, a obtenção dos dados quantitativos no fornece uma 

visão panorâmica, facilitando reconhecer, grosso modo, as necessidades do 

usuário da ouvidoria (Silveira e col., 2009).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Grubba (2006) coloca como necessário o fortalecimento da autonomia 

dos usuários, mas também como um dos desafios a ser enfrentado pelas 

instituições prestadoras de serviços de saúde, e aconselha construir com o 

usuário vínculos de confiança.  

Em vista disso, observa-se que a visão dos usuários sobre os serviços 

da ouvidoria de saúde parece estar associada à solução de seus problemas e à 

crença de que se trata de um “setor superior” ou que tem poder de decisão. A 

solução do problema, quando ocorre, principalmente se é com brevidade, leva 

à satisfação desse usuário, enquanto que o oposto costuma levar à 

insatisfação e à desconfiança da efetividade do setor e dos que nele trabalham. 

(PEIXOTO; MARSIGLIA; MORRONE, 2013).  
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Ademais, identificou-se que a partir das demandas da ouvidoria houve 

sindicâncias abertas devido à denúncia dos usuários e funcionários foram 

demitidos devido às improbidades administrativas. Há ainda a parceria com o 

Ministério Público, no que tange ao acesso de informações dos usuários e de 

servidores. Ainda nessa conjuntura, a ouvidoria presta contas à população, 

seja por meio do Conselho Municipal de Saúde (ouvidoria pede pauta enquanto 

órgão de saúde e apresenta os dados obtidos), seja na Câmara Municipal de 

Saúde (apresentação de dados enquanto prestação de contas junto com outros 

setores da fundação municipal de saúde) e na 3º regional de saúde 

(apresentando os relatórios quadrimestrais).  

A ouvidoria representa um instrumento para estimular e promover o 

exercício da cidadania. Portanto, é de fundamental importância que ela atue 

em parceria com as instâncias colegiadas do SUS, visto que essas são 

espaços representativos dos segmentos da sociedade, que fortalecem o 

controle social.  
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