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RESUMO 

 

Atualmente, a sociedade dispõe de vários mecanismos para a transparência da 

administração pública, o que auxilia na ratificação do Estado democrático de direito e na 

promoção da participação social. O presente estudo visa analisar a Ouvidoria da Secretaria 

Municipal de Saúde de Resende - Rio de Janeiro como dispositivo de participação social na 

gestão do SUS local.  Esta pesquisa representa um estudo de caso, do tipo exploratório, 

baseado na abordagem qualitativa e quantitativa. A coleta de dados resultou da entrevista 

semiestruturada com dez usuários que acessaram a Ouvidoria no período de agosto de 2010 a 

agosto de 2015 selecionados por meio de protocolos sorteados no sistema OuvidorSUS; de 

documentos como livro de registro e relatório gerencial da Ouvidoria, atas do Conselho 

Municipal de Saúde e das manifestações classificadas como solicitações, reclamações, 

denúncias, elogios, informações e sugestões, extraídas do banco de dados do sistema 

informatizado OuvidorSUS do Ministério da Saúde, no mesmo período. Para a análise de 

conteúdo do material obtido nas entrevistas e documentos, optou-se pela modalidade temática. 

A interpretação dos resultados ocorreu a partir de quatro categorias selecionadas: divulgação 

da Ouvidoria; conceito da Ouvidoria; a Saúde Pública Municipal na percepção dos 

participantes e a articulação da Ouvidoria com o Conselho Municipal de Saúde. A pesquisa 

evidenciou que a Ouvidoria de Saúde de Resende representa um espaço de participação social 

que não considera a sua dimensão política, em que o cidadão tem clareza de que a sua 

participação deve interferir no processo decisório das políticas públicas de saúde, haja vista 

que, cidadania e democracia reais além de estarem à disposição da população usuária dos 

serviços públicos, devem atender aos seus anseios. O tema Ouvidoria ainda é muito novo, 

sobretudo no setor público, onde a escassez de trabalhos produzidos e a incipiência de 

pesquisas científicas nesta área corrobora a necessidade deste estudo, que poderá contribuir 

para a ampliação e o aprimoramento da democracia por meio da participação social,  para a 

elaboração de políticas públicas voltadas para as necessidades da população, transformando a 

saúde deste município, no que refere-se a qualidade dos serviços prestados.                              

      

Palavras-chave: Ouvidoria do SUS; participação social; controle social; 

cidadania. 

 



ABSTRACT 

 

Nowadays, society has available several mechanisms to the transparency of the public 

administration, which helps in the ratification of the democratic State of law and in the 

promotion of social participation. The present study aims to examine the Ombudsman 

Municipal Department of Health in Resende - Rio de Janeiro, as a mean of the social 

participation in the local SUS management. This survey represents a study of case, 

exploratory, based on the qualitative and quantitative approach. The data collection was 

obtained through a semi structured interview among ten users who accessed the ombudsman 

in the period from August/2010 to August/2015 selected by randomly selected protocols 

OuvidorSUS system, documents such as the registration book and the ombudsman managing 

report, minutes of the Health City Council and manifestations classified as requests, 

complaints, accusations, compliments, information and suggestions extracted from the 

OuvidorSUS computerized system database of the Health Ministry in the same period. To 

analyze the content of the material obtained in the interviews and documents it was chosen the 

thematic category. The interpretation of the results occurred from four selected categories: 

ombudsman announcement, ombudsman concept, the Municipal Public Health according to 

the participants' understanding and the articulation of the Ombudsman Office with the Health 

City Council. The survey proved that the Health Ombudsman in Resende represents an space 

for social participation which does not consider its political dimension, and that the citizen be 

aware that their participation must interfere in the decisive process of the policies of public 

health, given that, real citizenship and democracy in addition to being available to the 

population that public services must meet their expectations.  The subject “ombudsman” is 

still recent, especially in the public sector, where the shortage of fulfilled work and the lack of 

knowledge about scientific researches in this area confirm the necessity of this study, which 

will be able to contribute to its expansion, and as well as to the improvement of democracy 

through the social participation, in order that the elaboration of the public policies can be 

focused on the needs of the population, changing the healthcare of this municipality 

concerning the quality of the provided services.    

                             

Keywords: SUS Ombudsman; social participation; social control; 

citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tudo que o homem não conhece não existe para ele. Por 

isso o mundo tem, para cada um, o tamanho que abrange o 

seu conhecimento.  

                                    Carlos Bernardo Gonzáles Pecotche  

 

O objetivo desta pesquisa é analisar a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Resende - Rio de Janeiro como dispositivo de participação social na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) local.   

O tema Ouvidoria ainda é muito novo no setor público. No Brasil, foi implantada em 

1986, na Prefeitura Municipal de Curitiba.  Atualmente, constam cerca de 1800 Ouvidorias 

públicas1 e uma escassez de trabalhos acadêmicos produzidos, especialmente sobre as 

especializadas, como a da Saúde, demonstrando serem incipientes as pesquisas científicas 

nesta área. Isso corrobora a necessidade deste estudo para uma maior ampliação e 

contribuição ao assunto abordado, além da sua relevância no sentido de intervir na construção 

do aprimoramento da democracia, considerando os atores envolvidos. 

 Para ratificar o Estado Democrático de Direito, mecanismos que ampliam a 

transparência, com divulgação de informações que promovem a participação social, 

principalmente, no que se refere a administração pública, são disponibilizados à sociedade. E 

a Ouvidoria representa um destes. 

Em seu conceito, a Ouvidoria da saúde é um dispositivo inserido de modo 

significativo na promoção do desenvolvimento e controle social, sendo o elo de comunicação 

entre o cidadão e os gestores do SUS. A importância desse espaço democrático é traduzida 

por meio das manifestações dos cidadãos (solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, 

elogios) realizadas pelos atendimentos presencial e telefônico, que mais do que buscar 

solução para si, identificam problemas de saúde pública, permitindo a realização de ações por 

parte dos gestores locais, a fim de aumentar a qualidade dos serviços prestados 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

A Ouvidoria deve contribuir para o empoderamento do cidadão, para que possa 

participar da elaboração das políticas públicas de saúde, através dos vários canais existentes, 

reforçando cada vez mais o seu papel de sujeito de direitos. Segundo Mendes (2008), o 

empoderamento dissemina o poder dentro da gestão compartilhada, e só pode ser entendida 

                                                      
1 Fonte: Portal Brasil – ANATEL – Publicado em 04/10/2102. Última modificação em 29/07/2014. 
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com base na “dialética consenso/conflito, competência profissional/sabedoria leiga, 

instituições hierárquicas/círculos comunitários. ”  Entretanto, pesquisar como isso acontece na 

prática, irá incidir nos possíveis entraves, que de alguma forma venham a impedir as 

demandas de serem processadas efetivamente. Coloca em evidência o funcionamento da 

Ouvidoria enquanto espaço democrático de participação social, que tem por finalidade 

contribuir com a promoção do controle social para o fortalecimento do SUS, ao ofertar 

serviços de qualidade, em consonância com o que é preconizado no sistema. Tais como 

acesso universal e igualitário, “prevenção, promoção e recuperação da saúde”, ou seja, 

respeitando seus princípios e diretrizes. Segundo Vismona (2012), as Ouvidorias favorecem 

que estes enunciados constitucionais se transformem em exercício prático e cotidiano de 

forma permanente.  

A participação e o controle social no SUS afirmam a transparência do bem público, 

gerando a necessidade da concretização do direito à saúde em direito à cidadania, ressaltando 

a saúde como uma conquista social, onde os protagonistas são sujeitos da ação e não meros 

complementos (SPOSATI e LOBO, 1992). 

 As ferramentas operativas que constituem a participação social podem ser entendidas 

em sua dimensão social e política, uma é vista a partir das classes e a outra como a 

intensidade do envolvimento na tomada de decisão. Bordenave (1987) distingue as 

participações entre simbólica e real. A simbólica tem influência mínima nas decisões, mas 

com a ilusão de que exerce o poder. Na participação real os membros influenciam em todos os 

processos da vida institucional. A qualidade da participação depende do aprendizado das 

pessoas adquirido com a práxis, onde o aprendiz consegue discernir a verdadeira participação 

da simples consulta ao povo. E, só se aprende a participar, participando.  

Torna-se relevante informar que a escolha pela realização deste estudo deveu-se ao 

fato da pesquisadora estar atuando na Ouvidoria da SMS de Resende, e a experiência 

profissional despertou algumas reflexões e inquietações em relação ao conceito de Ouvidoria 

e a compreensão na prática, tanto pelos cidadãos quanto pelos profissionais de saúde e gestão. 

A motivação para esta pesquisa também perpassa pela formação, como Assistente Social que 

trabalha em defesa da saúde como direito social, dever do Estado e garantia de cidadania. Isto  

posto, alguns questionamentos foram suscitados: os cidadãos têm conhecimento de que sua 

manifestação pode interferir/transformar o coletivo?  O gestor municipal entende a Ouvidoria 

como ferramenta para o aprimoramento institucional, aperfeiçoamento da qualidade e eficácia 

dos serviços prestados? Faz uso deste instrumento para elaboração das políticas públicas de 
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saúde, de forma efetiva? A rede pública de saúde tem clareza do papel desempenhado pela 

Ouvidoria? 

Cabe salientar que o maior desafio a ser enfrentado pela pesquisadora é o 

distanciamento, uma vez que se encontra imersa no objeto por ter acompanhado a Ouvidoria 

desde a sua implantação. Se, por um lado, este fato favorece, ao demonstrar envolvimento e 

identificação com o assunto abordado, por outro, pode causar dificuldade na pesquisa por 

correr o risco de não conseguir “estranhar o familiar”. Contudo, o aprendizado ocorreu 

simultaneamente, com as aulas teóricas, participação no GEGES, orientações e a inserção no 

campo, proporcionando o preparo necessário para não surpreender-se na pesquisa com um 

resultado inesperado. 

 De acordo com Merhy (2004), o problema configura-se em o pesquisador 

transformar-se em pesquisado, o analisador em analisado, sendo um sujeito militante que 

pretende ser epistêmico, ou seja, portador de teorias e métodos nos quais, no campo das 

ciências, o que está consagrado não dá conta de tal processo, sendo fundamental a separação 

entre o sujeito do conhecimento e o objeto de estudo. 

O meio acadêmico demanda produções de cunho científico em relação ao tema. Em 

virtude das poucas pesquisas realizadas, questões que ainda permeiam o Instituto Ouvidoria 

acabam não sendo aprofundadas e, em consequência, não são validadas cientificamente, 

deixando de contribuir com o fomento da democratização de conhecimentos de cunho tão 

relevante para a sociedade em geral.   

Pesquisar sobre a Ouvidoria do SUS como uma ferramenta, que represente a voz do 

cidadão, assegura os direitos de participação e controle social, cuja gestão seja de fato 

participativa, intervindo de forma efetiva para a transformação da saúde pública no âmbito 

municipal, no que tange a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Isso servirá de 

incentivo para que outras pesquisas sejam realizadas futuramente, uma vez que, como já dito, 

o tema Ouvidoria é relativamente novo e por isso não se esgota aqui.  

O presente trabalho inicia-se com o referencial teórico que discorre sobre a Ouvidoria 

pública no Brasil, Ouvidoria do SUS, participação social e controle social, sendo abordado o 

conceito, característica, análise histórica e contexto histórico, tendo como fontes alguns 

autores: Bordenave (1987); Demo (1993); Teixeira (1996); Valla (1998); Jacobi (2002); 

Côrtes (2002); Vázquez et al (2003); Gohn (2004); Lyra (2004); De Mario (2006); Labra 

(2006); Nassif (2009); Cardoso (2010), entre outros. 
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Em seguida são apresentados os objetivos da pesquisa, a metodologia, na qual informa 

o tipo de estudo e a abordagem utilizada. Os procedimentos metodológicos são expostos em 

subitens, apontando o caminho percorrido para alcançar os objetivos propostos. 

O momento posterior traz um breve histórico da Ouvidoria da SMS de Resende, 

contextualizando e situando o campo pesquisado.     

E, por último são realizadas análise e interpretação dos dados, chegando-se aos 

resultados. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Ouvidoria Pública no Brasil 

 

Historicamente, a Ouvidoria surgiu na Suécia em 1809 com o objetivo de fortalecer o 

Parlamento, através do ombudsman (homem representante). O modelo serviu de inspiração 

para que outros países o adotassem, sendo o pioneiro em estabelecer o seu conceito. Ao longo 

do século XX foi se constituindo nos países Europeus e mais tarde, na América Latina.  

 

Ombudsman, expressão de origem nórdica, resulta da junção da palavra ombuds, que 

significa “representante”, “procurador” com a palavra man – homem e não comporta 

variação (de número ou de gênero); portanto, é equivocado falar-se em 

ombudswoman. (Vismona, 2001, p. 11). 

 

No Brasil, entretanto, o ouvidor existe desde o período colonial. Em 1549, Tomé de 

Sousa estabeleceu o Governo-Geral e nomeou o primeiro Ouvidor-Geral, Pero Borges, que 

não representava os interesses dos cidadãos, zelava pelos interesses da Coroa portuguesa 

fortalecendo a centralização do poder. Em 1823, houve a primeira tentativa de se implantar a 

Ouvidoria nos moldes do ombudsman, com a denominação “Juiz do Povo”, contudo, na 

ocasião não foi aceita. Somente no século XXI, as Ouvidorias ressurgem no Brasil seguindo o 

modelo clássico, como forma de garantir os interesses da população perante o Estado. A 

primeira Ouvidoria pública implantada no Brasil, foi em 1986 na Prefeitura Municipal de 

Curitiba. A partir de então, vários acontecimentos relevantes ocorreram para ratificar a 

importância de legitimar os direitos da sociedade. Para destacar alguns, organizou-se 

cronologicamente o quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Histórico da construção de órgãos de defesa do cidadão e da Ouvidoria pública no 

Brasil 

ANOS                                     ACONTECIMENTOS 

1986 - Prefeitura de Curitiba/PR instala a 1ª Ouvidoria pública através do 

Decreto-Lei nº 215/1986. 

- Criada a Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão vinculada à 

Presidência da República contra abusos, erros e omissões na Administração 
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Pública Federal. 

 

1990 - Código de Defesa do Consumidor. 

1992 - Ouvidoria-Geral da República na estrutura do Ministério da Justiça (MJ). 

1995 - Fundada a Associação Brasileira de Ouvidorias (ABO). 

1998 - O Gabinete do Ministro da Justiça ganha competências para desenvolver 

as atividades de Ouvidoria-Geral da República. 

-  Ouvidoria do Ministério da Previdência e Assistência Social-MPAS (1ª 

da Administração Pública Federal). 

 

1999 - O usuário do serviço público do Estado de São Paulo ganha lei para sua 

proteção e defesa. 

 

2000 - O Secretário Nacional de Direitos Humanos do MJ recebe funções de 

Ouvidor-Geral da República. 

 

2001 - Institucionalizada a Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda (MF). 

- Corregedoria-Geral da União criada como parte da Presidência da 

República;  

- Implantação da Ouvidoria do TRT da 14ª Região, através do Ato 

GP/132/2001. 

 

2002 - Competências de Ouvidoria-Geral do MJ transferida para a Corregedoria, 

com exceção das relativas à de direitos humanos que permaneceram no MJ. 

- Ouvidoria-Geral da República criada na Corregedoria. 

 

2003 - A Corregedoria-Geral da União ganha status de Controladoria-Geral da 

União (CGU), mantendo dentre as suas competências as atividades de 

Ouvidoria-Geral. 

- Criada a Ouvidoria do Servidor Público Federal, em 28 de outubro de 

2003. 

 - Criação da Ouvidoria Geral do SUS a partir do Decreto Presidencial nº 

4.726 de 09 de junho de 2003, integrando a Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa do SUS (SGEP). 

Fonte: IPEA; DOGES 
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A expansão das Ouvidorias públicas aconteceu após a promulgação da Constituição 

Federal (CF) de 1988, e nesta nova ordem política brasileira o instituto deve possibilitar o 

controle da sociedade sobre a instituição, por meio das manifestações dos cidadãos, incluindo 

reclamações, denúncias, solicitações, sugestões, elogios e informações, na qual a participação 

é fortalecida para que as mudanças no sistema sejam feitas de acordo com as suas 

necessidades. Segundo Nassif (2009), a Ouvidoria instrumentaliza a administração pública na 

tomada de decisão, à medida que, recebe da sociedade suas preferências. Entretanto, são 

inúmeros os modelos de Ouvidorias nas três esferas de governo, que se diferenciam tanto pelo 

papel que desempenham quanto pela estrutura de funcionamento. De Mario (2006) enfatiza 

que, dentro da mesma esfera, exemplificando a municipal, são identificados tipos que se 

distinguem na organização do trabalho, nas leis sobre a criação do órgão e nas características 

do cargo de ouvidor. Cardoso (2010) afirma que, o conceito e as atribuições de uma 

Ouvidoria já alcançaram certo consenso, em virtude do processo de propagação, assim, o 

impasse atual refere-se a sua operacionalização. De acordo com Vismona (2011, p. 36), a 

resistência das instituições em relação a atuação da Ouvidoria deve-se ao fato de não 

compreenderem efetivamente sua missão, pois o foco do instituto é na percepção do cidadão, 

com isso, “(...) ao expor as críticas que lhe são apresentadas, sem a preocupação de só 

agradar, pode ser uma atitude antipática aos dirigentes, que assim agindo confundem o 

mensageiro com a mensagem” (VISMONA, 2011, p. 36).  

Corroborando, Lyra (2004) coloca que é comum a administração pública não se sentir 

à vontade com a ação da Ouvidoria, comprometendo o exercício da atividade à proporção que 

negligencia os prazos estabelecidos para as respostas. Estas questões exteriorizadas reforçam 

que, somente criar Ouvidorias públicas não é suficiente para alcançar o êxito dos serviços, 

sendo necessário um processo contínuo de amadurecimento de ambos, e assim, “[...] a 

Ouvidoria pública torna-se um lócus privilegiado para que a sociedade civil e o Estado 

possam agir em parceira, cada um facilitando a ação do outro, mas, também, exercendo um 

controle recíproco” (CARDOSO, 2010, p. 9). 

Apesar do reconhecimento constitucional, de uma democracia participativa na qual se 

insere a transparência das ações públicas, por meio do acesso da população aos canais de 

comunicação disponíveis, como é o caso das Ouvidorias públicas, é imprescindível avaliar a 

prática, onde a realidade se mostra e, a legalidade e legitimidade se confirmam. Um dos 

principais fatores que merece atenção na criação das Ouvidorias públicas diz respeito ao 

modo como são instituídos o ouvidor e a equipe. Por não existir cargo específico para as 
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categorias, em sua maioria a composição é feita por cargos comissionados, servidores 

públicos efetivos ou contratados, que, além da falta de segurança na continuidade do trabalho, 

por não possuírem vínculo empregatício, se sujeitam ao risco de ficarem desempregados, 

antes mesmo do término da gestão, bastando a contrariedade desta. Fato este facilitado no 

âmbito das Ouvidorias, a título de tudo que foi exposto até o momento. Acrescente-se ainda 

que os institutos são criados, estruturados e mantidos por aqueles a quem se devem cobrar, 

defendendo interesses que muitas vezes não representam a lógica da administração. 

Para que a Ouvidoria pública possa cumprir a sua função plenamente, constituindo o 

espaço democrático de exercício de cidadania, de mediação de conflitos e instrumento de 

gestão, é fundamental a autonomia funcional. Cardoso (2010) destaca a relação de poder entre 

o ouvidor e o titular da instituição como crítica ao sucesso de sua atribuição, defendendo a 

autonomia da Ouvidoria como ferramenta de mudança para que a participação do cidadão não 

seja reduzida. Ainda segundo o autor, a autonomia do ouvidor pode ser ampliada, “[...] com a 

constitucionalização das Ouvidorias públicas, por meio de emendas constitucionais no âmbito 

federal e estadual, dotando-as de garantias de autonomia e independência” (CARDOSO, 

2010, p. 223). De Mario (2006) coloca a autonomia da Ouvidoria como sendo o ideal para o 

bom desenvolvimento do trabalho. Em que seja designada uma lei institucionalizando a 

Ouvidoria, com estrutura financeira e um mandato para o ouvidor desvinculado do dirigente 

eleito. A autonomia também é vista por Lyra (2004) sob alguns aspectos: necessidade de 

mandato para o ouvidor; garantia do sigilo amparando o cidadão contra represálias; garantia 

das respostas às demandas de recursos materiais e humanos sob pena de responsabilidade; 

acesso às informações em regime de urgência; e orçamento próprio.  

As Ouvidorias públicas quando implantadas, devem ser pensadas a partir do Estado 

democrático, em que o cidadão é sujeito de direitos e deveres e, por isso, sua participação tem 

que ser considerada de essencial importância, pois estará contribuindo com mudanças na 

certeza de que faz parte de uma sociedade democrática. Segundo Vismona (2011), a época da 

colonização formou a sociedade e a cidadania teve que ser conquistada com dificuldade, uma 

vez que o serviço público foi sendo visto como um favor e não como um direito devido. 

 

 O sentimento de que o cidadão, ao pagar impostos, tem o direito de ser atendido e 

que todo o servidor público deve servir, não faz parte da nossa consciência coletiva. 

Muitos dirigentes se portam como se o serviço público fosse uma dádiva que deve 

ser agradecida (VISMONA, 2001, p. 31). 
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Os cidadãos que procuram a Ouvidoria depositam nela esperança no atendimento, pois 

já percorreram todos os serviços disponíveis, sendo o instituto a última instância, onde são 

compartilhados compromissos. Por isso, uma equipe qualificada é crucial para o acolhimento, 

análise e encaminhamento das demandas. O retorno da resposta dentro do prazo estipulado, 

ainda que não seja satisfatória, reforça o respeito ao usuário, a credibilidade da Ouvidoria e 

consequentemente da instituição. Segundo Cardoso, Alcantara e Lima Neto (2012) além da 

autonomia, a ideia de accountabilitty, palavra de língua inglesa, que no português pode ser 

interpretada como “responsabilidade com ética”, torna-se de grande relevância nas Ouvidorias 

públicas, pois remete à prestação de contas da administração aos destinatários dos serviços, 

fomentando a participação social.  

 

Viabilizando o acesso dos cidadãos à gestão pública e servindo como força indutora 

de mudanças em seu funcionamento, as Ouvidorias ajudam a equalizar relações 

sociais e a ampliar o controle e a fiscalização direta da sociedade sobre o poder 

público (CARDOSO, 2010, p. 223). 

 

De Mario (2006), analisando quatro Ouvidorias públicas municipais do Estado de São 

Paulo, verificou grandes variações em suas características e funcionamentos. Em relação a 

normativa legal, três contam com Lei Municipal e uma com Decreto o que permite a sua 

extinção a qualquer prazo. Uma Ouvidoria, dentre as pesquisadas, foi desenhada abarcando as 

necessidades do município, e por isso teve o apoio do governo. Contudo, não deixou de 

enfrentar dificuldades comuns às outras. A incidência das reclamações recaiu sobre a falta de 

qualidade dos serviços prestados em várias áreas e o maior índice referiu-se à Secretaria de 

Saúde. A autora atribuiu ao fato a peculiaridade da urgência que outras políticas públicas 

talvez não tenham: o limiar entre a vida e a morte. 

Diante das questões explicitadas, não existe um modelo de Ouvidoria pública, mas o 

conceito básico de estabelecer a interlocução entre o cidadão e o ente público a fim de 

aprimorar a democracia participativa, visando a correção de falhas da administração, numa 

demonstração de que todos são corresponsáveis é primordial incorporar. Destarte, as 

dificuldades apresentadas na implantação e implementação do instituto encontrarão 

argumentos de superação.      

 

1.2 Ouvidoria do SUS 
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Ao abordar a Ouvidoria especializada, neste caso da Saúde, cabe preceder uma 

pequena contextualização sobre o advento do SUS.   

A Reforma Sanitária Brasileira foi orientada a partir do conjunto de medidas propostas 

na VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986, a primeira a ser aberta à sociedade, tendo 

como ideário a universalização, a descentralização e a equidade, que constitui a essência do 

Sistema Único de Saúde. “[...] A reforma sanitária é simultaneamente bandeira específica e 

parte de uma totalidade de mudanças” (AROUCA, 1988, p. 3) . 

A CF de 1988 consagrou “a saúde como direito de todos e dever do Estado”. O SUS 

foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (LOS) 8.080/90, que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, tendo como princípios o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde; integralidade dos cuidados à saúde (compreendendo ações preventivas e 

curativas); participação das comunidades, entre outras. A participação popular na gestão do 

SUS ocorre por meio dos Conselhos de Saúde Nacional, Estadual e Municipal, instâncias de 

caráter permanente, e nas Conferências de Saúde, convocadas em intervalos de quatro anos, 

em que os interesses da coletividade são colocados e discutidos, sendo espaços de atuação da 

sociedade civil organizada. A Lei 8.142/90 dispõe sobre tais participações e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O SUS é 

constituído por uma rede de serviços com estrutura descentralizada, regionalizada e 

hierarquizada, com o controle social em seu gerenciamento. Como diretrizes, possui ações 

voltadas para a vigilância sanitária, que deve prevenir riscos à saúde, vigilância 

epidemiológica, que deve detectar fatores que interfiram na saúde individual ou coletiva, 

adotando medidas que controlem as doenças; saúde do trabalhador, que visa proteger os 

trabalhadores submetidos a riscos advindos das condições de trabalho; e assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica.  

Teixeira (1996) entende o sucesso da Reforma Sanitária pela legalidade da função 

pública à saúde, não mais atrelada à contribuição previdenciária. O acesso passou a ser para 

todos, e o do SUS como política pública que alterou o exercício de poder. Assim, 

 

[...] a tecnologia de descentralização do poder, construindo mecanismos de 

participação, controle social, concertação entre instâncias do poder público, aumento 

da base técnica e da capacidade de gestão ao nível local, etc. tem sido o instrumento 

mais eficaz de realização de reforma democrática do Estado do Brasil (TEIXEIRA, 

1996, p. 168). 
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A Ouvidoria Geral do SUS começou a ser pensada após uma pandemia da Síndrome 

de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), em 1996, quando o Ministério da Saúde (MS) se viu 

obrigado a criar uma linha de atendimento telefônico (Pergunte AIDS), para que os cidadãos 

pudessem ser esclarecidos quanto a AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST). Em virtude do elevado número de atendimentos, o serviço foi expandido e outras 

situações relacionadas a saúde começaram a ser aceitas, passando a constituir uma central 

única. O teleatendimento transformou-se em Disque Saúde, que se dividiu em: Disque Pare de 

Fumar, em 2001, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), e, em 2003, 

Disque Saúde da Mulher, Disque Denúncia e Disque Medicamentos. Em 09 de junho de 

2003, foi criado o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES), por meio do Decreto 

Presidencial n° 4.726, vinculado à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do SUS 

(SGEP). Em 13 de julho de 2006 o Decreto Presidencial nº 5.841 revogou o anterior e, em 27 

de maio de 2009 o Decreto Presidencial nº 6.860 revogou o de nº 5.841. 9 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). 

A SGEP, criada também em 2003, tem como missão principal o fortalecimento da 

gestão, do controle social e do SUS. A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa 

no SUS – ParticipaSUS (Portaria GM/MS nº. 3.027/2007) concebida pela SGEP tem a 

responsabilidade de acelerar e aperfeiçoar a implementação das práticas de gestão estratégica 

e participativa nas três esferas de gestão do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Ao DOGES compete, entre outras atribuições, propor, coordenar e implementar a 

Política Nacional de Ouvidoria em saúde no âmbito do SUS; estimular e apoiar a criação de 

estruturas descentralizadas de Ouvidorias em saúde; viabilizar e coordenar a realização de 

estudos e pesquisas visando à produção do conhecimento, no campo da Ouvidoria da saúde, 

para subsidiar a formulação de políticas de gestão do SUS. 

Como forma de estratégia de descentralização, foi disponibilizado pelo DOGES, o 

sistema informatizado OuvidorSUS, desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), com níveis de acesso I e II. Implantado em 2006, constitui atualmente a 

principal ferramenta de descentralização das Ouvidorias do SUS. Em 2007, o DOGES iniciou 

projetos pilotos no âmbito das Secretarias do Recife-PE, Guarulhos-SP e Bahia, utilizando o 

sistema nível I que permite inserir, encaminhar, receber e responder demandas, criar sub-redes 

próprias, produzir relatórios gerenciais estatísticos além de possibilitar a integração com 

outras Secretarias, constituindo uma experiência de sucesso. O sistema nível II representa a 
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sub-rede da Ouvidoria, onde as manifestações são recebidas e respondidas, facilitando o 

retorno em tempo hábil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

A Ouvidoria em saúde é um instrumento da gestão pública e do controle social para 

a defesa do direito à saúde e do aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das 

ações e serviços prestados pelo SUS. Desta forma, por meio do fortalecimento da 

gestão participativa com a escuta aos usuários e aos profissionais vinculados ao 

sistema da Ouvidoria poderá identificar os principais problemas, bem como captar 

as reais necessidades da sociedade (MS/SGEP, 2009). 

 

Para que o SUS seja consolidado é essencial que o cidadão tenha um espaço para se 

manifestar sobre as ações e serviços de saúde, registrando sugestões, elogios, solicitações, 

reclamações e denúncias, fornecendo elementos capazes de propiciar um retrato da saúde, em 

que transformações ocorram para a melhoria da qualidade no atendimento. A Ouvidoria 

representa este espaço democrático, de exercício de cidadania, mediação de conflitos e 

instrumento de gestão. É uma porta aberta, a participação do usuário é direta, pois à medida 

que é assistido na rede pública de saúde pode acessar o instituto reforçando o atendimento, no 

intuito de modificar ou manter as práticas dos serviços ofertados. 

 De acordo com Cunha e Silva Júnior (2014) a avaliação em saúde tem se direcionado 

à participação social, logo, as práticas avaliativas que consideram a participação como 

exercício de cidadania acabam se aproximando do ideário do SUS. Os autores colocam que o 

fato da gestão ser tradicionalmente exclusiva dos dirigentes, aponta para o desafio, a ser 

enfrentado pela avaliação em saúde, de transformar esta situação a partir da cogestão e da 

participação democrática. “Desafio que tem na explicitação dos valores do conjunto de 

participantes, no compartilhamento de informações, na autonomia, no empoderamento e na 

maior capacidade de defesa de direitos, uma importante dimensão ética. ” (CUNHA e SILVA 

JÚNIOR, 2014, p. 331) 

Segundo o DOGES (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), a Ouvidoria deve atuar em 

defesa do direito à saúde da população, estimulando a participação social e a sua inclusão no 

controle social, disseminando também informações da saúde. A I Conferência Livre das 

Ouvidorias do SUS de 2015 teve como diretriz assegurar tal atuação em defesa da democracia 

participativa (Anexo 3). Com a finalidade de ser alcançada e confirmada na prática é 

fundamental que o espaço democrático seja acolhedor, havendo um encontro entre o 

profissional e o cidadão que, em sua maioria procura a Ouvidoria fragilizado, ansioso, 

nervoso e exigindo solução para o seu problema, que, muitas vezes, não conseguiu resolver na 
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rede de saúde, por esta não o receber de forma adequada. A interação entre o profissional e o 

usuário é determinante para a qualidade da resposta assistencial e a área da saúde requer 

educação permanente (CECCIM e FEUERWERKER, 2004).  

Portanto, a insatisfação do cidadão, a princípio, refere-se à falta de acolhimento no 

atendimento. O ouvidor é o intermediário entre a sociedade e a administração pública, o que 

exige paciência, tolerância, tratamento isento, manutenção no sigilo das informações e fatos, 

congregando numa postura ética. De acordo com Bordenave (1987), a força para a 

participação está no diálogo, no sentido de se colocar no lugar do outro para a compreensão 

do seu ponto de vista. Almeida (2004), seguindo este entendimento, coloca que “a 

participação tem uma função educativa na medida em que o cidadão aprende a reconhecer que 

os interesses da coletividade estão acima de seus próprios interesses ou de grupos” 

(ALMEIDA, 2004, p. 27).  

A equipe que compõe a Ouvidoria deve ser qualificada, buscando se renovar 

constantemente, trabalhando de forma integrada, humanizada, comprometida com o respeito e 

a ética profissional, seguindo os princípios e diretrizes do SUS, evitando distorções em 

relação ao papel desempenhado. Desta forma, atuando pedagogicamente numa cultura do 

exercício pleno da cidadania, com tratamento equânime. De Mario (2006) entende que a 

legitimidade da Ouvidoria pública está na relação com o Estado e a sociedade, por isso, a 

postura assumida pelos ouvidores e sua equipe, deve pautar-se nos princípios constitucionais.  

Estudos realizados por Antunes (2008), em dez Ouvidorias do Rio de Janeiro, 

indicaram que a baixa procura pela Ouvidoria está associada ao conceito equivocado, 

contribuindo para sua fragilidade, à falta de credibilidade e também ao desconhecimento do 

ouvidor acerca do instituto. É preciso que a equipe esteja esclarecida quanto a definição da 

Ouvidoria no contato com os usuários e a rede pública de saúde, desmistificando alguns 

conceitos que lhes são atribuídos, tais como: serviço de atendimento ao consumidor (SAC) 

que possui padrões de atendimento e soluções predefinidas, assessoria de comunicação social, 

assessoria jurídica, corregedoria, auditoria, entre outras. Tal relevância traduz, tanto para o 

cidadão quanto para a rede de saúde, que o objetivo vai além do atendimento individual, pois 

uma demanda pode transformar todo o coletivo, demonstrando ainda que o relacionamento 

intersetorial é capaz de solucionar problemas fundamentais para que o serviço de saúde 

funcione com eficácia. A Ouvidoria é a voz do cidadão dentro do sistema público de saúde e, 

como já frisado, representa a última instância, por isso se diferencia dos outros espaços. O 

instituto torna-se um termômetro para a ação dos Conselhos de Saúde, as instâncias 
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intergestoras, as corregedorias e os sistemas de auditoria. No serviço público a pessoa é vista 

como cidadão-usuário e não como cliente-consumidor.  

As Ouvidorias se respaldam em alguns instrumentos legais e normativos, sendo 

pertinente mencionar:  

Constituição Federal de 1988 

Artigo 37, parágrafo 3º, inciso I ‒ Prevê a existência de uma lei que discipline as 

formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta e que regule as 

reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas à manutenção 

de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade 

dos serviços.  

Artigo 196 a 200 ‒ Definição da saúde como direito de todos e dever do Estado e 

instituição do SUS, que tem, como um de seus princípios, a participação da comunidade 

(citado no início deste capítulo). A implantação de Ouvidorias é uma forma de consolidar este 

princípio.  

Pacto de Gestão do SUS (Portaria GM/MS nº. 399/2006) Eixo 7, tópico 7:1, alínea “e” ‒ 

Prevê o apoio à implantação de Ouvidorias nos municípios e estados como ação de 

fortalecimento para o processo de participação social no SUS. 

Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Portaria GM/MS nº. 1820/2009) ‒ Contém 

dispositivo que garante aos cidadãos o direito de se expressar e ser ouvido nas suas queixas, 

denúncias, necessidades e outras manifestações por meio de Ouvidorias, urnas e qualquer 

outro mecanismo existente, sendo sempre respeitado na privacidade, sigilo e 

confidencialidade. 

Decreto nº 7.508/2011, Art. 37. Contrato Organizativo da Ação Pública (COAP) –  

compromete-se a implantar e implementar serviços de Ouvidoria, mantendo o Poder Público 

em permanente contato com o cidadão, sendo estes serviços facilitadores na intermediação 

para a resolução de problemas da população, na avaliação dos serviços de saúde, no acesso à 

informação e disseminação da informação em saúde. 

Portaria nº 2.416, de 7 de novembro de 2014 ‒ estabelece diretrizes para a organização e 

funcionamento dos serviços de Ouvidoria do SUS e suas atribuições. Em seu artigo sexto 

reforça a Ouvidoria como instrumento de gestão, e no artigo sétimo a preservação da 

cidadania, atuando em parceria com instituições ligadas a defesa dos direitos do cidadão.  
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A sociedade necessita de regras para a convivência. As leis surgem como forma de 

reforço e garantia do cumprimento dos ditames, diante da pluralidade existente.  Muito 

embora, em algumas situações sejam instituídas e não cumpridas, em virtude do próprio 

desconhecimento da sociedade quanto aos seus direitos, acaba por continuar apenas no papel. 

A Ouvidoria da Saúde, ao estimular a participação social, coloca o cidadão informado, 

protagonizando sua história, fortalecendo o coletivo para transformações na saúde pública. 

Fleury (1997) coloca que “[...] não se cria igualdade por lei, mas não se pode consolidar 

igualdade sem lei” (apud ACIOLE, 2007, p. 423). 

Recentemente, foi criado o Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, sobre a Política 

Nacional de Participação Social, que não foi reconhecido pelo Congresso Nacional devido às 

várias críticas feitas em veículos de imprensa, inclusive de ser inconstitucional e de mudança 

de regime, constituindo motivo de debate. O Decreto previa a Ouvidoria como um dos 

mecanismos de participação social, entre outros. A professora de ciências sociais e 

pesquisadora sênior Thamy Pogrebinschi, do WZB Social Science Center, em Berlim, na 

Alemanha, publicou um artigo no site da revista Carta Capital com o nome “Novo decreto: 

Não há representação sem participação”. As considerações da pesquisadora a respeito estão 

relacionadas à sua pesquisa em Berlim e no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IESP/UERJ), que desenvolve desde 2009. Em 

entrevista ao Diário do Centro do Mundo (DCM), em 24/7/2014, a pesquisadora coloca que a 

CF/88 tem como base a democracia mais participativa, logo, o Decreto não cria nada de novo, 

apenas busca sistematizar e organizar o que já existe, fazendo valer a diretriz da participação 

da comunidade. Segundo a pesquisadora, não há representação sem participação e vice-versa, 

portanto o antagonismo entre ambos não existe, mas sim interdependência, reforçando que 

atualmente é encontrada ampliação das duas formas.  

A participação popular representa uma força indispensável para fazer sair do papel o 

que foi conquistado pelo movimento da Reforma Sanitária. E o controle social no SUS 

garantido pela CF/88 contribui para a ampliação da cidadania, pois os usuários são 

reconhecidos como parte de uma sociedade organizada com direitos e deveres em que “[...] a 

ampla maioria da sociedade organizada e do mundo político, mesmo aqueles setores que 

valorizam os instrumentos de controle social, não têm conhecimento do potencial 

transformador das ouvidorias públicas” (LYRA, 2014, p. 18). 

Segundo Teixeira (1996), os rumores quanto a desmontagem do SUS estarão sempre 

presentes neste sistema, razão pela qual a garantia da participação popular é tão necessária. O 

http://www.cartacapital.com.br/politica/novo-decreto-nao-ha-representacao-sem-participacao-9169.html
http://www.cartacapital.com.br/politica/novo-decreto-nao-ha-representacao-sem-participacao-9169.html
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exercício de busca pelo direito à saúde permite que a sociedade fique mais forte na luta 

contínua para que o SUS funcione plenamente para todos independentemente das condições 

de classe, raça ou gênero e, a Ouvidoria contribui efetivamente para o aperfeiçoamento 

gradual e constante dos serviços públicos de saúde, incentivando a participação popular e a 

inclusão do cidadão no controle social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

1.3 Participação Social e Controle Social 

 

A palavra participação, nos dicionários de língua portuguesa, significa “ação ou efeito 

de participar”, que, por sua vez, é tomar parte, intervir, compartilhar, comunicar, ser parte de. 

Na Sociologia, participação social é um princípio de integração dos indivíduos nos diversos 

núcleos organizacionais da sociedade. Stotz (2009) esclarece no verbete sobre participação 

social para o dicionário da educação em saúde, os dois sentidos conceituados na Sociologia. O 

primeiro é mais amplo e refere-se à integração, que representa a incorporação do indivíduo na 

organização da sociedade. Pode ser entendido como coesão social e também como mudança 

social, variando de acordo com a sociedade em cada contexto histórico. O segundo é de 

caráter político, pois significa a inclusão dos cidadãos nos processos decisórios, consolidando 

a luta de longos períodos históricos. 

Corroborando, Bordenave (1987) enfatiza que existe a participação ativa e a 

participação passiva, em uma o cidadão é inerte e, na outra, é engajado. Ou seja, é possível 

fazer parte sem tomar parte. Existem diversas formas de participação, em família, no trabalho, 

na reunião escolar, na comunidade, no lazer, etc. De acordo com Faleiros (1997), todos os 

caminhos são permeados pela participação da sociedade civil, dos aparelhos estatais e da vida 

cotidiana. A participação remonta ao começo da humanidade, sendo uma necessidade básica 

do ser humano. Na democracia grega, a participação na pólis (cidade) era vista pelos gregos 

como uma exigência, aquele que não participava era “idiota” (STOTZ, 2009). Nessa época, na 

Grécia antiga, a participação era entendida como tomar parte das decisões políticas, onde o 

povo tinha participação direta na vida pública, não sendo concebido a ideia de representação 

(ALMEIDA, 2004).  

Segundo Bordenave (1987), as participações podem ser denominadas como: 

participação de fato, acontece no seio familiar; espontânea, quando se cria grupos; impostas, 

quando se é obrigado a fazer parte; e, a voluntária, em que o grupo define a organização. As 

forças que operam na dinâmica da participação requerem dos envolvidos domínio e 
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compreensão, sendo que “[...] a participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa” 

(BORDENAVE, 1987, p. 46). Ainda segundo o autor, não existe participação sem 

comunicação, e esta engloba dois processos: a informação e o diálogo. A democracia 

participativa baseia-se em canais institucionais que têm de ser visíveis, de fácil acesso e com 

limites definidos claramente. “[...] [U]m governo democrático aberto à participação é aquele 

que informa corretamente, ouve cuidadosamente e consulta ativamente a população” 

(BORDENAVE, 1987, p. 69). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pode ser considerada o 

primeiro documento de participação social. Foi proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas como demonstração de consenso entre as pessoas. No campo da saúde, a I 

Conferência Internacional sobre cuidados primários fundamentou a Declaração Alma-Ata, em 

1978, que nos anos posteriores, serviu para reforçar entre outras questões, o direito à saúde e a 

ideia de territorialidade, onde a atenção primária foi colocada como porta de entrada do 

sistema de saúde (NUNES, 2006). 

No Brasil, de acordo com Nunes (2006), a década de 1970 também representou um 

marco para a saúde, inclusive para o meio acadêmico, onde diversos seminários e congressos 

ocorreram. Nessa ocasião, discutiu-se a visão social da doença e, entre alguns trabalhos 

divulgados encontravam-se o de Sergio Arouca e de Cecília Donnângelo que, mais tarde, 

tiveram influência para o Movimento da Reforma Sanitária, com lutas e mobilização dos 

profissionais da saúde e movimentos sociais, culminando na VIII Conferência Nacional de 

Saúde, de 1986, com a participação de quase cinco mil pessoas, dentre elas usuários, 

assinalando a história da formulação de políticas de saúde (SANTOS, NEVES, SANNA, 

2014).  

Como já explicitado, as propostas da VIII Conferência orientaram a Reforma Sanitária 

Brasileira, que foi essencial para a sua contemplação no texto da CF/88 e nas LOS (8.080/90 e 

8.142/90) que regulamentaram o SUS e que dispuseram sobre a participação popular na 

gestão deste. A partir de tais conquistas, torna-se crucial assegurá-las na prática. Sposati e 

Lobo (1992) colocam que as políticas de saúde estão amparadas nas leis que defendem os 

direitos sociais, mas para que sejam aplicadas, a população necessita do próprio 

reconhecimento e da efetivação desses direitos. Com isso, a luta deve ser travada 

cotidianamente. E, 

 

 [...] a participação popular na política e nos serviços de saúde começa, na condição 

virtual de usuário/cidadão, em participar de uma ideia-projeto para atender a uma ou 

mais necessidades, na medida em que a necessidade em saúde, como as demais 
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necessidades humanas, é historicamente determinada (SPOSATI; LOBO, 1992, p. 

370). 

 

Gohn (2004) assinala que a participação da sociedade constitui a luta para que o 

Estado cumpra o seu dever, democratizando a gestão do que é público, numa forma de 

inverter as prioridades das administrações. Vázquez et al (2003) colocam que a participação 

social na gestão do sistema de saúde depende dos interesses dos principais envolvidos, que 

nem sempre são considerados, pois “[...] pensar em gestão participativa do sistema de saúde 

implica a existência de canais de participação desobstruídos e fluxo constante de 

informações” (VÁZQUEZ et al, 2003, p. 587). Segundo Demo (1993, p. 61), somente terá 

efeito a consignação de direitos garantidos no papel, quando os interessados exigirem na 

teoria e na prática, e isto requer a noção de sujeito social e “[...] direito é algo 

incondicionalmente devido; porém só se efetiva, se conquistado” ” (DEMO, 1993, p. 61).  

Para Jacobi (1999), a participação institucionaliza as relações para que sejam mais 

diretas, flexíveis e transparentes, numa cidadania ativa que reconheça os direitos dos 

cidadãos, em que a ordem estabelecida possa ser questionada de forma permanente. Côrtes 

(2012) reconhece que a participação necessita de espaços públicos institucionalizados para o 

envolvimento dos participantes, entretanto, não é garantia da participação de fato, ou seja, de 

tomar parte no processo de decisão.  

 

[...] se os canais abertos funcionam regularmente, e os participantes escolherem se 

envolver em suas atividades, a constância desse envolvimento vai depender do nível 

de organização dos setores sociais dos quais esses participantes são oriundos 

(CÔRTES, 2012, p. 127). 

 

A participação social e o controle social no SUS, constitucionalmente conquistado 

pela Reforma Sanitária, podem ser evidenciados pela democracia participativa, representados 

pelos Conselhos e Conferências de Saúde. Cotta, Cazal e Rodrigues (2009) pontuam que 

ambos conferem transparência ao bem público, a participação direta da sociedade civil 

formou o controle social. Sendo que “[...] a aquisição desses espaços de participação foi 

primordial na organização de uma institucionalidade democrática, por meio da qual o direito à 

saúde não poderia concretizar-se em direito à cidadania” (COTTA, CAZAL e RODRIGUES, 

2009, p. 421). 

De acordo com Mendes (2008), o exercício de cidadania por meio do controle social, 

transcende a ação estatal, pois comporta interesses de diversos seguimentos sociais, exigindo 

canais de acesso à informação e de democratização das decisões, numa perspectiva de 

compartilhamento em que “[...] a gestão de saúde deve ser realizada ’com‘ e não ’para‘: ’co-
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operativa‘, de ’co-responsabilidade‘, de ’co-gestão‘” (MENDES, 2008, p. 165). A autora 

identifica que na área da saúde os gestores são vários, desde o ministro e o secretário até os 

diretores, coordenadores, supervisores e gerentes das unidades de saúde, ou seja, os 

responsáveis por implementar a política no território. 

Para Marshall (1967), a cidadania é um status. No século XX, a fonte dos direitos 

sociais era constituída pela participação nas comunidades locais e associações, e tais direitos 

se entrelaçavam com os direitos políticos, uma vez que 

 

 [...] o método normal de assegurar direitos sociais é o exercício do poder político, 

pois os direitos sociais pressupõem um direito absoluto a um determinado padrão de 

civilização que depende apenas do cumprimento das obrigações gerais da cidadania  

(MARSHALL, 1967, p. 86). 

 

Teixeira (2003) sinaliza que a cidadania pressupõe autonomia, com cidadãos ativos e 

conscientes dos seus direitos e deveres, por isso a sua construção é um processo histórico de 

cada sociedade. A cultura patrimonialista, predominante numa sociedade, se apropria dos 

recursos públicos e devolve em forma de barganha. Lembrando o antropólogo Roberto da 

Matta (1983), a autora cita a pergunta recorrente na cultura brasileira “Você sabe com quem 

está falando?”, em que a igualdade na lei está para as relações de hierarquia e dominação. 

Jacobi (1999) enfatiza que a participação cria condições de romper com práticas 

tradicionais como o populismo, autoritarismo, assistencialismo, clientelismo, mandonismo e 

patrimonialismo. Em que “[...] a participação na gestão da coisa pública, enquanto corretivo 

das limitações da democracia representativa, possibilitam, pelo menos em tese, o engajamento 

da sociedade civil na formulação de políticas públicas e no controle das ações governamentais 

e dos negócios públicos” (JACOBI, 1999, p. 38). 

A CF/88 tem por princípio que, “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”. Tanto a democracia representativa quanto a 

democracia participativa estão contidas nesta frase. A escolha do representante para exercer o 

poder ocorre pelo voto. Contudo, para que a democracia seja estendida para além das eleições, 

também são efetivados instrumentos de participação nos processos de tomada de decisão com 

o controle social. Segundo Almeida (2004, p. 29), a representação significa 

 

[...] delegação de autoridade ao representante, que agirá a partir do consentimento 

obtido da multidão como se fosse ela própria, pois o representante é um e nesse 

sentido suas ações comprometem a todos, e as consequências de seus atos são de 

responsabilidade de todos os pactuantes.  
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Labra (2006) situa o representante e o representado no Conselho de Saúde, 

evidenciando a problemática existente como difícil de se resolver na prática, já que se torna 

recorrente. Os critérios de escolha do representante não são conhecidos e como não se segue a 

composição de paridade, muitas vezes o mesmo conselheiro representa segmentos opostos. Os 

prestadores privados não participam resolvendo sua situação diretamente com o gestor, os 

usuários têm interesses difusos e preferem resolver suas demandas nas associações de 

moradores, que predominam no Conselho entre os representantes destes. No interior das 

associações são reproduzidos o clientelismo, a falta de transparência nas prestações de contas 

e a baixa participação da comunidade. Com isso, não ocorre a renovação dos dirigentes, 

repercutindo na recondução e escolha da mesma pessoa como representante no Conselho. 

Sendo assim,  

 

[...] os representantes dos usuários terminam se constituindo em uma elite 

profissional reforçada por certos privilégios de status como indicação sistemática 

como delegado a conferências e outras representações, acesso direto a políticos, 

facilidades para receber atenção nos serviços de saúde e/ou encaminhar parentes ou 

conhecidos, etc. (LABRA, 2006, p. 215).   

 

Ainda de acordo com a autora, em cada reunião mensal do Conselho, o tempo é gasto 

com assuntos internos e os debates concernentes aos temas essenciais ao coletivo passam a ser 

raridade. A discussão do Plano de Saúde, Orçamento e Relatório de Gestão é convertida em 

um ritual de aprovação em que os conselheiros não possuem papel relevante. Quanto à 

divulgação das decisões do Conselho, esta se restringe a notícias breves nas dependências dos 

serviços de saúde, não sendo conhecidos pela maioria da população, com exceção dos 

municípios pequenos. Ademais, a autora ressalta que, nos Conselhos Municipais de Saúde, 

uma pesquisa do MS, com dados preliminares, mostrou que cerca de 90% eram presididos 

pelo secretário de Saúde (MS/SGP, 2004b). Os Conselhos possuem poucos conteúdos para se 

constituírem canais efetivos de controle social, contudo, representam espaços privilegiados de 

participação social que “[...] marcam as lutas pelo direito a ter direitos, pela cidadania plena” 

(LABRA, 2006, p. 219). 

Segundo Demo (1993), a participação não é dádiva, não pode ser tutelada onde o 

espaço permitido é delimitado. 

 

[...] Dizemos que participação é conquista para significar um processo, no sentido 

legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo. Assim, 

participação é em essência autopromoção e existe enquanto conquista processual. 

Não existe participação suficiente, nem acabada. Participação que se imagina 

completa, nisto mesmo começa a regredir (DEMO, 1993, p. 18). 

 



37 
 

Silva, Cruz e Melo (2007) relatam que para exercer o controle social é fundamental a 

informação em saúde, pois a participação depende do grau de informação que os sujeitos 

políticos absorvem, sendo sinônimo de emancipação. Nos Conselhos de Saúde, as decisões 

relacionadas à informação em saúde têm baixa adesão, e a disseminação é feita numa 

linguagem técnica não adequada à população e aos conselheiros. A democratização das 

informações e a qualidade da sua transmissão auxilia no avanço do SUS. “O acesso à 

informação amplia a capacidade de argumentação dos sujeitos políticos coletivos nos 

processos decisórios, ou seja, na construção do Pacto pela Democratização e Qualidade da 

Comunicação e Informação em Saúde” (SILVA; CRUZ; MELO, 2007, p. 686). 

O âmbito do Conselho de Saúde, em sua maioria, é transformado numa arena com a 

presença de vários segmentos representados e interesses diversos, ocasionando tensões e 

conflitos, que para serem superados necessitam de uma prática pedagógica, desencadeada no 

exercício do controle público sobre a ação dos governos (ACIOLE, 2007). 

 

Os conselhos de saúde são fóruns que reúnem representações de usuários, 

trabalhadores e gestores e prestadores de serviços no setor. Com esta composição, se 

constituem em espaço de mediação dos conflitos decorrentes dos interesses em 

disputa no setor, disputas que podem ser superadas pela construção de um pacto, um 

acordo, em que preponderem manifestadamente os interesses públicos. (ACIOLE, 

2007, p. 412). 

 

Para o direito pleno à saúde, o cidadão necessita apropriar-se de conhecimentos que 

inclui desde a relação médico-paciente até a socialização dos serviços e política de saúde. 

“[...] [A] luta pela participação popular é, e deve ser essencialmente, a luta política de 

construção de sujeitos”  (ACIOLE, 2007, p. 417). 

Segundo Jacobi, a cultura tradicional no Brasil obstaculiza a extensão da cidadania 

para a superação de barreiras.  

 

A nova dimensão da cidadania inclui, de um lado, a constituição de cidadãos no 

papel de sujeitos sociais ativos, e, de outro lado, para a sociedade como um todo, um 

aprendizado de convivência com esses cidadãos emergentes que recusam 

permanecer nos lugares que lhes foram definidos social e culturalmente (JACOBI, 

2002, p. 446). 

 

Dando continuidade ao pensamento do autor, as práticas participativas causam 

impacto sempre que são identificadas questões como controle e fiscalização pelos usuários. 

Fazendo alusão a experiência de São Paulo, Jacobi menciona que 

 

[n]a gestão de saúde, o grande desafio que se impunha era de fazer com que os 

funcionários superassem o medo da participação popular, do fato de seu serviço ser 
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fiscalizado e da população estar mais presente no seu cotidiano, notadamente nos 

problemas de recursos humanos. A significativa falta de entendimentos pelos 

funcionários sobre o alcance da abertura de canais tem como consequência o seu 

desconhecimento acerca de direitos e deveres (JACOBI, 2002, p. 449). 

 

Para Valla (1998), a participação social está associada à distribuição da verba pública 

e às necessidades da população, onde as relações governantes e sociedade necessitam de 

negociações. A participação popular surgiu para distinguir as concepções daqueles que detém 

o conhecimento e recursos, acreditando que precisam ditar o caminho a seguir. O 

distanciamento dos profissionais com as classes populares ocorre por não compreenderem a 

realidade por eles vivida, visto que  

 

[...] os saberes da população são elaborados sobre a experiência concreta, sobre 

vivências, distintas daquelas do profissional. O profissional oferece o seu saber 

porque julga o da população ineficiente, e, por esta razão, inferior, quando na 

realidade, é apenas diferente (VALLA, 1998, p. 14). 

 

O autor reforça que a desqualificação do saber popular serve para culpabilizar a 

vítima, pois quando a urgência e emergência suscitam de informação sobre prevenção 

acelerada e contínua e não há o cumprimento desta, a responsabilidade recai sobre a 

população. E cita como exemplo o caso da dengue (VALLA, 1998). 

Cunha e Silva Júnior (2014) sinalizam a dificuldade contida nas práticas avaliativas 

referente a visão do usuário em relação a política de saúde, visto que, sua participação quando 

acontece é por meio de representante em espaços como Conselhos de Saúde, onde os debates 

ocorrem balizados em relatórios de indicadores.  

 

Os usuários reais, em seus cotidianos, percebem os problemas e suas soluções de 

maneira muitas vezes diferente da visão dos gestores e as formas de vocalizar estas 

visões ainda são precárias ou “filtradas” pelo “olhar técnico (CUNHA e SILVA 

JÚNIOR, 2014, p. 340). 

 

Retomando o Conselho de Saúde, Côrtes (2002) comenta que a estrutura institucional 

criada, mais a organização da sociedade civil, incentiva a necessidade de participação. A 

habilitação do Conselho tendo em sua composição representantes do governo, prestadores de 

saúde, profissionais de saúde e usuários, pode se valer de recursos financeiros federais. 

Complementando, Gohn (2011) acrescenta que, desde 1996, a legislação brasileira prevê 

recursos financeiros para as áreas sociais, a partir da criação de conselhos pelos municípios, o 

que explica o surgimento de vários após esta vigência. 
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A consolidação da participação potencializa as práticas comunitárias. Contudo, o 

maior desafio na participação ampliada é manter os critérios de representação, impedindo a 

manipulação que visa interesses individuais (JACOBI, 1999). 

Estudos realizados por Pereira Neto (2012) sobre Conselhos Municipais de Saúde em 

três cidades do país (Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife), com foco nos representantes dos 

usuários, objetivou conhecer como foram eleitos, o papel e função desempenhados e os 

valores e cultura política que regem sua atuação. Foram identificados: troca de favores; 

necessidades particulares sobrepondo o coletivo; cooptação recíproca entre cidadão, político e 

usuário sendo naturalizada, sugestivo de práticas patrimonialistas parecendo não se restringir 

às elites do país. 

Uma reportagem da Revista Época (24/10/2007) sobre passividade nacional com o 

título “Por que o brasileiro não reclama? ”, teve como conclusão as falas do antropólogo 

Roberto da Matta que diz não poder dissociar o comportamento omisso da prática do “jeitinho 

brasileiro”; do sociólogo Pedro Demo que atribui os índices baixos de organização da 

sociedade civil, aos também baixos índices educacionais, sinalizando que, o brasileiro até se 

mobiliza, porém, não dá continuidade e não se aprofunda; e da historiadora e cientista política 

Isabel Lustosa que diz existir uma espécie de fadiga em relação aos resultados das 

reclamações, especialmente em relação à política, em que a população de baixa renda é a que 

mais sofre. A deterioração dos serviços de educação e saúde faz com que o povo fique sem 

voz, e por residir distante dos serviços que são pulverizados, a mobilização também se 

pulveriza. Estas situações podem ser vistas como limites da participação. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  
 

 Analisar a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Resende como dispositivo 

de participação social na gestão do SUS local.  

2.2  Objetivos específicos  
 

 Conhecer as percepções dos cidadãos em relação à Ouvidoria; 

 Analisar o perfil dos usuários e a demanda apresentada à Ouvidoria; 

 Analisar os efeitos desta demanda na gestão da política local de saúde; 

 Analisar como a Ouvidoria se relaciona com as demais instâncias de participação popular na 

saúde.  
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3 METODOLOGIA  
  

              O objeto desta pesquisa refere-se ao estudo de caso do tipo exploratório que, nas 

ciências sociais representa uma organização ou comunidade e não um indivíduo (BECKER, 

1997). Entendendo a Ouvidoria como um instituto a ser investigado aprofundadamente na 

construção da realidade, considera-se apropriado sua definição enquanto estudo de caso. Por 

ser profundo e exaustivo, amplia e detalha o conhecimento (GIL, 2002). 

De acordo com Pope e Mays (2009), o estudo de caso “[...] permite que o pesquisador 

estime a confiança tanto na validade interna como externa dos achados e que comente com a 

adequada segurança ou reservas” (POPE; MAYS, 2009, p. 133). Ainda segundo os autores, 

pode-se utilizar uma variedade de métodos qualitativos como iniciativas de mudanças em 

serviços de saúde ou combinar os métodos qualitativos e quantitativos. “O estudo quantitativo 

pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente e vice-versa” (MINAYO e 

SANCHES, 1993, p. 247). 

Gil (2002) argumenta que na coleta de dados, o estudo de caso tem como princípio 

básico a utilização de mais de uma técnica, o que garante a qualidade dos resultados obtidos. 

Corroborando, Pope e Mays (2009) relatam que tal uso objetiva assegurar a abrangência dos 

achados, fortalecendo sua validade.  

Nesta pesquisa, o estudo foi baseado em uma abordagem quantitativo-qualitativa, 

permitindo a obtenção de mais informações, a fim de ampliar os resultados da investigação, 

contribuindo para uma maior proximidade com o conhecimento da realidade. Haja vista que 

os dados qualitativos fornecem a compreensão dos significados das relações humanas e os 

dados quantitativos traduzem estatisticamente, por meio dos números. “O conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois, a realidade 

abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. ” (MINAYO et al, 

1994, p. 22)  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Nas buscas de artigos por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando o 

método integrado, com os descritores Ouvidoria do SUS, Participação Social, Controle Social 

e Cidadania se confirmou a escassez de trabalhos nesta área. Com o cruzamento dos 

descritores acima mencionados, não foram encontrados documentos para a pesquisa. Ao 

retirar-se o descritor Cidadania, ainda assim não se obteve qualquer material. Para um melhor 

refinamento, com o cruzamento Ouvidoria do SUS X Participação Social conseguiu-se na 

BVS o resultado de 5 artigos, 2 na base de dados LILACS, 1 Coleciona SUS, 1 CidSaúde e 1 

BDENF. Inexistindo artigos na base de dados SciELO e na MEDLINE. 

Ao realizar a leitura dos 5 artigos, apenas 3 discutem a Ouvidoria como participação 

social e somente um destes três a percebe numa articulação com o Conselho de Saúde, outro 

espaço de participação popular, para uma transformação efetiva na saúde pública. Os dois 

restantes, versam sobre o Pacto pela Saúde e a ParticipaSUS no sentido amplo, dando enfoque 

ao processo de cooperação intergestores e, sobre a reestruturação da Ouvidoria hospitalar 

buscando a qualificação da estrutura existente, definindo sua sustentação legal. 

A caracterização do estudo, demonstrando o percurso realizado, é descrita nos subitens 

a seguir: unidade de pesquisa, participantes da pesquisa, técnicas e instrumentos de coleta de 

dados, análise dos dados e aspectos éticos da pesquisa.  

 

4.1 Unidade de Pesquisa 

 

A Ouvidoria da SMS de Resende-Rio de Janeiro foi escolhida como campo de estudo 

por ter sido a pioneira da Região do Médio-Paraíba na implantação do sistema informatizado 

OuvidorSUS, nível I, do DOGES/MS. A identificação da pesquisadora com o tema, por 

encontrar-se como ouvidora deste instituto desde a sua implantação, conforme explicitado 

anteriormente, no início deste trabalho, também contribuiu para essa escolha.   Cabe ressaltar  

que o envolvimento com o assunto também significou um aprendizado durante todo o 

processo da pesquisa, uma vez que tornou-se necessário o distanciamento entre profissional-

ouvidora e pesquisadora para que o sujeito interessado não se transformasse em sujeito 

implicado, ocasionando o surgimento de viés e impossibilitando a fidedignidade dos achados. 

Com o intuito de proporcionar melhor compreensão da unidade pesquisada, alguns 

aspectos relevantes foram elencados, tais como localização, funcionamento e público alvo. A 
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Ouvidoria da SMS Resende está localizada no Centro Administrativo da PMR, nas 

dependências da SMS, e em espaço privativo. Possui uma equipe composta por 4 servidoras, 

sendo 2 efetivas (assistente social e graduanda de Serviço Social) e 2 em cargo comissionado 

(assistente social e graduanda em Gestão Pública). O funcionamento é de segunda-feira à 

sexta-feira, de 08:00h às 17:00h. O atendimento ao público acontece das 09:00h às 16:00h, 

sem agendamento, as duas horas restantes são para o trabalho interno, o horário do almoço é 

de uma hora, revezado pelas servidoras para que o atendimento não seja interrompido. Os 

canais de acesso disponíveis compreendem: telefone, carta e presencial.  A partir do mês de 

abril de 2015, todo o Centro Administrativo da PMR passou a funcionar com horário reduzido 

em duas horas, de 12:00h às 18:00h com previsão de normalização no próximo ano. A 

Ouvidoria dentro deste novo horário manteve o atendimento ao público de 12:00h às 16:00h, 

permanecendo com o trabalho interno.  

Saliente-se que os cidadãos que procuram o instituto são usuários dos serviços 

públicos de saúde que obtiveram conhecimento da sua existência pelos vários canais de 

divulgação, dentre eles: banners afixados nas unidades de saúde, vizinhos que já utilizaram e 

tornam-se multiplicadores, profissionais de saúde, Conselho de Saúde, mídia local, Ouvidoria 

itinerante e a própria SMS. 

 

4.2 Participantes da Pesquisa 

 

Para a seleção dos participantes foi realizado um sorteio a partir dos números de 

protocolos das manifestações com status concluído classificadas como solicitação, reclamação 

e denúncia contidas no sistema informatizado OuvidorSUS do MS, no período de agosto de 

2010 a agosto de 2015, sendo selecionados 10 usuários dos serviços públicos de saúde. O 

período escolhido deve-se ao fato de o sistema ter sido implantado somente em agosto de 

2010.    

A fim de que o número de participantes fosse confirmado e aceito por eles, optou-se 

pelo sorteio de 20 protocolos. Na sequência foram identificados os nomes e telefones 

possibilitando o convite para participar da pesquisa. Dentre os 10 primeiros contatos 

telefônicos realizados, em 4 deles o número fornecido não pertencia mais as pessoas e 1 não 

aceitou participar. 
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Cabe destacar ainda que, posteriormente, foi necessário novo contato a partir dos 

protocolos “reservas” pois 1 participante apesar da sua confirmação, não compareceu. Dos 10 

selecionados para a pesquisa constam 7 mulheres e 3 homens. 

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados  

 

Como técnica de pesquisa qualitativa foram utilizadas entrevista semiestruturada com 

roteiro a ser seguido (Anexo 1) e consulta a documentos: livro de registro e relatórios 

gerenciais da Ouvidoria e atas de reuniões do Conselho de Saúde, onde puderam ser 

identificadas questões relacionadas à participação social e à relação da Ouvidoria com outro 

espaço que é de controle social. Na entrevista o pesquisador busca significados na fala 

(MINAYO et al. 1994) e nos documentos a interpretação dos dados, que constituem fontes 

estáveis e ricas, pois permanecem ao longo do tempo (GIL, 2002).   

Cabe sinalizar que, apesar da Secretaria Municipal de Relações Comunitárias e 

Cidadania disponibilizar os contatos de 12 Associações de Moradores que continuam 

atuantes, estas não foram inseridas nesta pesquisa, uma vez que não possuíam atas de reuniões 

com a participação da população. Algumas somente apresentam relatos das eleições e outras 

não dispõem de qualquer documento. Em visita à Associação considerada a mais antiga, 

fundada em 08/03/1984, pela Resolução nº 2122 de 24/09/87 e Estatuto Social de acordo com 

a Lei 10.496/02, que possui espaço próprio, a comunidade realizava cursos oferecidos 

gratuitamente e outros pagos com valor mais acessível que o de mercado. Porém, também não 

aconteciam reuniões, os casos eram solucionados pelo representante da Associação a partir da 

procura individual, inclusive em sua residência, em horário muitas vezes matinal. Nesta 

Associação, encontrava-se afixado no armário da sala do representante um imã com 

informações da Ouvidoria da Saúde, entretanto, não se pode afirmar que este canal seja 

divulgado para a população. 

As entrevistas realizadas com os usuários, convidados por telefone a participar, 

ocorreram na Ouvidoria da SMS em horário e dia por eles estipulados. A maioria deu-se no 

turno da manhã, com a autorização do Secretário de Saúde, visto que o funcionamento do 

Centro Administrativo iniciava-se às 12:00h. Este fato permitiu que os participantes 

permanecessem mais concentrados em seus relatos, sem interrupções e dispersões, pois, 

apesar de o espaço ser privativo, em horário de atendimento o movimento na SMS é 
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constante, e, em virtude da Ouvidoria apresentar-se em forma de “aquário” percebe-se todo o 

fluxo. Ressalte-se que todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. “[...] 

[A] pesquisa, como ato de conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, de um lado, os 

pesquisadores profissionais; de outro, os grupos populares e, como objeto a ser desvelado, a 

realidade concreta” (FREIRE, 1981, p. 35). 

A consulta aos documentos da Ouvidoria também ocorreu em horário alternado ao 

atendimento. Em relação ao Conselho de Saúde, o acesso não aconteceu de imediato. Um 

manuscrito com informações sobre a pesquisa para ser colocado em reunião foi solicitado. 

Contudo, mesmo tendo se cumprido a exigência, não houve retorno. Após novo contato 

telefônico, desta vez com a presidência, a situação foi esclarecida, reforçando-se que as atas 

são de domínio público. Na semana seguinte, ocorreu eleição no Conselho e somente a partir 

de então dias e horários para iniciar a pesquisa documental foram agendados.   

Na abordagem quantitativa, o banco de dados do sistema informatizado OuvidorSUS 

do DOGES/MS foi utilizado, dele extraiu-se o quantitativo de demandas inseridas no período 

a ser pesquisado. Para a mensuração e quantificação é necessário um instrumento adequado 

para manipulá-las (MINAYO e SANCHES, 1993). 

 

4.4 Análise dos dados  

 

Para análise dos dados qualitativos, obtidos através das técnicas de entrevista e dos 

documentos, utilizou-se a análise de conteúdo na modalidade temática, categorizadas e 

interpretadas por intermédio do referencial teórico que norteou a pesquisa.  

“Identificar os referenciais teóricos que subsidiam as pesquisas qualitativas é 

fundamental para se entender a pesquisa qualitativa como campo” (GUERRIERO, 2008, p. 

460). 

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo busca nas mensagens a descoberta de 

outras realidades, sendo um conjunto de técnicas de análise das comunicações. A autora 

destaca ser esse um leque de apetrechos, ou seja, adaptado a um campo vasto de aplicação.  

A análise de conteúdo é definida, resumidamente, por Bardin (2011, p. 48), como: 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

  

A análise por categorias é a mais utilizada na prática, e também a mais antiga, dentre 

as possibilidades apresentadas. A análise categorial temática é rápida e eficaz (BARDIN, 

2011). Na procura pela interpretação, a análise de conteúdo move-se entre o objetivo e o 

subjetivo. “Absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não 

aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem” (BARDIN, 

2011, p. 15). 

A organização da análise de conteúdo abrange três fases: a pré-análise, a exploração 

do material e o tratamento e a interpretação dos resultados (MINAYO et al, 1994; BARDIN, 

2011). Na pré-análise o material é organizado, formando o corpus. “Corpus é o conjunto dos 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 

2011, p. 126). Nesta fase os documentos para análise são invadidos por impressões, é 

chamada de leitura “flutuante”. A fase da exploração do material é a mais longa, pois consiste 

em operacionalizar o que foi previamente formulado. E a terceira e última fase constitui o 

tratamento e a interpretação dos resultados. Deve-se recorrer ao referencial teórico como 

forma de validação. Quanto aos resultados fiéis, pode-se propor inferências, com novas 

descobertas (BARDIM, 2011; MINAYO et al, 1994). 

Seguindo as fases contidas na análise de conteúdo, inicialmente realizou-se a 

transcrição na íntegra de todo o material obtido nas entrevistas. Após as releituras, inclusive 

dos documentos, conseguiu-se perceber os temas frequentes e analisar seus significados. A 

partir desta análise foi possível a categorização analítica das informações, estabelecendo-se 

quatro eixos temáticos que foram representados no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Eixo categorial temático para análise 

Divulgação da Ouvidoria 

 

Informações sobre a Ouvidoria, de forma 

ampliada, possibilitando sua utilização 

Conceito de Ouvidoria 

 

O papel exercido pela Ouvidoria, seu 

significado e competência 
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A Saúde Pública Municipal na 

percepção dos participantes 

 

Transformação da Saúde Pública 

Municipal em relação à qualidade dos 

serviços prestados, a partir da Ouvidoria 

Articulação da Ouvidoria com o 

Conselho Municipal de Saúde 

 

 

Fortalecimento dos canais de participação 

social, estabelecendo as distintas 

atuações em prol do mesmo objetivo  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para análise quantitativa dos dados obtidos por meio do método estatístico, extraído do 

sistema informatizado OuvidorSUS do Ministério da Saúde, foram considerados: os números 

de manifestações registradas, de demandas vencidas, com prazo de resposta expirado, de tipos 

de atendimentos, assuntos, de demandas encaminhadas, concluídas, fechadas e arquivadas e 

do perfil dos usuários sob o aspecto de cinco variáveis (sexo, faixa etária, grau de 

escolaridade, estado civil e profissão). De acordo com Gil (2002) e Bardin (2011), a análise 

quantitativa é mais simples e menos formal, mais objetiva e exata. 

 

4.5 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Em consonância com as diretrizes e regulamentações previstas na Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que envolve seres humanos, esta pesquisa seguiu 

todos as determinações éticas nela definidas. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense (UFF), aprovado em 28 de abril de 2015 

pelo parecer número 1.039.542 e CAAE 40182414.0.0000.5243.  

Os participantes foram orientados sobre os objetivos da pesquisa e informados que as 

entrevistas seriam gravadas para posterior transcrição e análise, reforçando a participação 

voluntária sem benefício direto. Após a leitura do Termo de Consentimento Livre-Esclarecido 

(TCLE) (Anexo 2), os sujeitos da pesquisa assinaram o documento junto com a pesquisadora 

e receberam uma cópia. 
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Cabe ressaltar que a identidade dos participantes foi preservada como forma de 

garantir o anonimato, assegurando a confidencialidade. Assim, nos dados obtidos na pesquisa, 

não constam a identificação dos voluntários, em “[...] que o respeito ao outro é uma questão 

ética, mas também metodológica, e faz parte da natureza do estudo” (GUERRIERO e 

MINAYO, 2013, p. 771). 
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5 OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

RESENDE 

 

5.1 Breve histórico 

 

Resende integra os doze municípios localizados no Médio Vale Paraíba, na Região Sul 

Fluminense do Rio de Janeiro, com uma população estimada de 124.316 habitantes, segundo 

o IBGE (2014), estando situado entre as três principais metrópoles do país, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Belo Horizonte. 

A Ouvidoria da Saúde em Resende tem seus antecedentes ligados à Lei Municipal nº 

2439, de 30/12/2003, que criou a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).   

Na atual gestão da saúde, a Ouvidoria teve seu processo de reestruturação iniciado em 

14 de outubro de 2009, com a adesão à ParticipaSUS por meio do Ofício nº 455 de 

29/10/2009 e com a efetiva utilização do sistema informatizado OuvidorSUS do MS, nível I, a 

partir de agosto de 2010. Foi inserida formalmente na estrutura da SMS de Resende por meio 

da Lei Municipal nº 2725, de 21/12/2009, estando vinculada, no organograma administrativo, 

à Superintendência de Controle, Avaliação e Regulação (SCAR)2 que na época foi o único 

setor dentro da SMS a defender sua criação, com a conquista de um espaço físico, 

posteriormente à sua regulamentação. O que garantiu um atendimento mais adequado e 

privativo, bem como a ampliação dos recursos humanos, haja vista que, na sua implantação, 

constava apenas com uma servidora na função de ouvidora.  

Somente a partir da estruturação, a Ouvidoria da SMS pôde ser divulgada em reuniões 

nas unidades básicas de saúde e banners afixados em todos os serviços. A Ouvidoria Geral da 

Prefeitura Municipal de Resende (PMR), implantada no mesmo ano, porém alguns meses 

antes, também informava os cidadãos e encaminhava aqueles que apresentavam demanda 

específica para a saúde. 

A Ouvidoria Geral da PMR recebe manifestações da parte dos cidadãos relacionadas a 

todos os setores da Prefeitura, que possui como canal de acesso a VIA CALL, empresa 

terceirizada com teleatendentes que respondem pelos 0800, registrando as demandas e 

encaminhando via-sistema, sendo este também utilizado pelos funcionários da Ouvidoria 

                                                      
2 Processo tramitando para desvincular a Ouvidoria da Superintendência e inseri-la no Gabinete do Secretário 

Municipal de Saúde e regulamentar o seu Regimento Interno. 
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Geral, uma vez que não possui sistema informatizado próprio. Esta dispõe de estrutura física e 

recursos humanos, que atendem presencialmente ao cidadão. Contudo, o canal de acesso mais 

utilizado refere-se aos 0800. O ouvidor-geral3 mantinha boa articulação com as secretarias, 

com os serviços oferecidos por elas, e também, com a Ouvidoria da SMS, na qual teve grande 

influência para que o setor fosse implantado, acolhendo as demandas relacionadas à saúde e 

orientando o cidadão/usuário quanto à existência deste espaço específico para receber as 

manifestações advindas do atendimento no SUS. Desta forma, contribuiu para a divulgação 

do setor, onde os usuários passaram a ser multiplicadores, possibilitando um melhor 

tratamento, encaminhamento e fechamento dos casos. 

 Enfatiza-se que, durante o período de espera para a habilitação do sistema 

OuvidorSUS e do espaço físico próprio, a Ouvidoria Geral disponibilizou a VIA-CALL, por 

meio da qual todas as demandas da saúde eram inseridas neste sistema, com uma sala para 

atendimento presencial em suas dependências, cujo funcionamento se dava do lado oposto da 

SMS, necessitando do deslocamento tanto da profissional-ouvidora quanto do usuário a fim 

de assegurar a qualidade da abordagem. 

 Conforme mencionado anteriormente, a maior demanda da Ouvidoria Geral é 

recebida através dos 0800, diferenciando-se da Ouvidoria da SMS que tem o atendimento 

presencial como o mais procurado. Isso possibilita uma escuta mais qualificada devido ao 

contato direto com o cidadão, que facilita o acolhimento e uma melhor sondagem das 

situações apresentadas, além de proporcionar aos profissionais um maior conhecimento do 

funcionamento dos serviços de saúde. 

 Todavia, os impasses que ocorrem na Ouvidoria da SMS, devido ao prazo de 

resposta, ao conceito equivocado dos setores em relação ao papel exercido pela Ouvidoria e 

do usuário que receia sofrer retaliação é estendido à Ouvidoria Geral. Entretanto, sem a 

conotação que é dada a saúde, que é considerada pelo cidadão como prioridade. Segundo De 

Mario (2006), a demora por parte da administração na resposta às demandas refere-se à 

percepção da sociedade sobre cidadania e à organização do Estado brasileiro, em que os 

gestores públicos não estão habituados a cobranças por parte dos usuários e os direitos são 

percebidos como doação, além do funcionamento da máquina pública, de forma lenta e 

burocrática.   

                                                      
3 Atualmente possui outro profissional no papel de ouvidor. 
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No ano de 2011, visando o fortalecimento da Ouvidoria como espaço de participação 

social, colocou-se em prática a Ouvidoria itinerante, facilitando o acesso ao cidadão. E, para 

manter atuante este dispositivo de Ouvidoria ativa, posteriormente houve a aquisição de um 

veículo próprio com identificação do setor. Todos os equipamentos (computadores, cadeiras, 

mesas e impressoras) fornecidos pelo DOGES mediante o plano de ação e adesão ao sistema 

informatizado OuvidorSUS puderam ser usados. A verba recebida da ParticipaSUS 

proporcionou a confecção de materiais de divulgação, capacitação da equipe e a realização de 

eventos pela Ouvidoria da SMS para os trabalhadores da saúde, entre eles, Seminários e 

Fóruns. Como canais de acesso, a Ouvidoria dispõe do atendimento presencial, por carta e 

telefônico com duas linhas, sendo uma específica para recebimento das manifestações com o 

uso de “headset” e a outra para transmitir a resposta aos cidadãos, por meio de aparelho sem 

fio.  

Em 2013, foram implantadas sub-redes do sistema informatizado OuvidorSUS, nível 

II, em 36 unidades de saúde (Unidade de Saúde da Família - USF, Policlínicas, Hospitais 

filantrópicos e programas). O hospital municipal de Resende (HME) e uma unidade básica de 

saúde tornaram-se referência para os demais serviços, pois desde 2011 operam o sistema nível 

II, com o objetivo de proporcionar resposta mais ágil às demandas dos usuários, uma vez que 

a maior dificuldade encontrada pela Ouvidoria da SMS refere-se ao prazo expirado das 

respostas aos cidadãos, ainda que, constantemente, seja reforçada para a rede de serviços a 

relevância deste retorno para que a Ouvidoria possa desempenhar o seu papel como 

instrumento de controle social, sem perder a credibilidade.  

A Ouvidoria dá voz ao cidadão comum que muitas vezes desconhece os seus direitos 

de cidadania, estimulando a organização da representação social para que sua manifestação se 

transforme em bem para a coletividade e este retorno, coloca a Ouvidoria como ferramenta de 

avaliação da gestão pública para a população.   

Ter assegurado em Lei o prazo de resposta que na falta incorra em processo 

administrativo, solucionaria o problema?  E para a gestão municipal, a Ouvidoria é entendida 

como ferramenta para o aprimoramento institucional, fortalecendo a concepção de gestão 

participativa, aperfeiçoando a qualidade e eficácia dos serviços prestados? De acordo com 

Lyra (2004, p. 3), o cidadão comum, “[...] através da ouvidoria, ganha voz ativa, na medida 

em que suas críticas, denúncias ou sugestões são acolhidas pela administração, contribuindo, 

destarte, para a correção e o aprimoramento dos atos de governo” (LYRA, 2004, p. 3).  
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Por não ficar claro o importante papel desempenhado pela Ouvidoria, a rede pública 

de saúde é impactada por repercutir negativamente, inclusive, para os usuários que receiam 

não obter atendimento após utilizarem o instituto.   

[,,,] a eficácia da ação da ouvidoria e, portanto, a efetividade da ação pública 

depende, em grande medida, do processo de aprofundamento da democracia e de 

uma reforma do Estado orientada para a mudança nas suas relações com a sociedade 

(COSTA, 1998, p. 169). 

 

 A relação intersetorial faz-se necessária para que as sub-redes de Ouvidoria 

implantadas possam contribuir para o aumento da participação popular na avaliação e 

fiscalização da qualidade dos serviços de saúde, demonstrando cada vez mais que na 

Ouvidoria o cidadão é protagonista. Além de desconstruir conceitos a respeito da figura do 

ouvidor que aparece muitas vezes para a rede pública de saúde como “dedo duro”, “x nove” e 

numa fala mais suavizada “o leva e traz do bem”. Cardoso (2010) entende que, “[...] a 

ouvidoria pública deve ser capaz de estabelecer vínculo orgânico entre a administração 

pública e os diversos atores sociais com os quais ela interage” (CARDOSO, 2010a, p. 216). 

A Ouvidoria não possui poder de resolubilidade, não é “resolvedoria” no sentido de 

burlar normas e regras institucionais para facilitar o acesso aos serviços daqueles que a 

utilizam, como alguns profissionais e usuários insistem em interpretar, aguardando uma 

solução imediata. Segundo Antunes (2008), a Ouvidoria da saúde não é vista de forma 

semelhante por usuários, trabalhadores e gestores da saúde. E isso pode comprometer a 

eficiência do instituto, “[...] quando a Ouvidoria acolhe o cidadão e encaminha a sua 

manifestação ao órgão responsável pela resolução do caso, acompanhando o processo, ela não 

possui poder de resolutividade” (ANTUNES, 2008, p. 240).  O que compete ao instituto é 

acolher as manifestações dos usuários do SUS após acessarem a rede de saúde, analisar, dar 

tratamento a todas as demandas registradas, encaminhando-as para os órgãos competentes, 

reforçando a necessidade do cumprimento do prazo de resposta e que esta seja qualificada, dar 

retorno ao cidadão, disseminar informações a respeito da saúde ressaltando o direito de 

cidadania, estimular a participação social esclarecendo a função da Ouvidoria, atender 

humanizadamente, buscando ainda, pelo acolhimento, a redução de angústias que possam 

estar relacionadas a sua demanda. A Cartilha da Política Nacional de Humanização (PNH) diz 

que o acolhimento é uma ação tecnoassistencial que pressupõe a mudança da relação 

profissional/usuário e sua rede social. Lidar com a diversidade é fundamental no atendimento, 

pois há várias formas de comunicação e diferentes realidades socioeconômicas. A figura 
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abaixo apresenta o processo de trabalho da Ouvidoria da SMS, encontrando-se afixada no 

setor.  

 

Figura 1 – Fluxograma descritor da Ouvidoria da SMS de Resende 

 

Fonte: Ouvidoria da SMS Resende 

 

O aumento de resolubilidade das demandas encaminhadas em decorrência de uma rede 

sensibilizada depende do reconhecimento da Ouvidoria como legítimo canal democrático de 

escuta ao cidadão e mediadora de conflitos. Algumas questões trazidas pelos cidadãos que 

solicitam solução, causam entraves ao permanecerem no aguardo da administração 

burocrática. “[...] enquanto a administração burocrática em geral é impessoal e universalista, a 

ouvidoria é parcial e casuística, sem perder de vista, evidentemente, o princípio da isonomia” 

(COSTA, 1998, p. 164). 

Em reunião ordinária com a gestão, a Ouvidoria da SMS fornece diagnóstico 

situacional da saúde por meio de relatório gerencial estatístico, discutindo sobre os problemas 

apresentados (oriundos das manifestações dos cidadãos) e sugerindo transformações que 
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visem sempre à melhoria da qualidade dos serviços prestados à população-usuária. Costa 

(1998) pontua que o instituto como canal de defesa dos direitos dos cidadãos tem como base 

de suas ações intervir no problema comunicacional existente entre os que provem e os que 

utilizam os serviços, pois “a ouvidoria é a instância capaz de escutar a demanda, entender a 

natureza do pleito e explicá-lo ao provedor para que possa ser atendido ou para que possa 

justificar a impossibilidade de atendimento” (COSTA, 1998, p. 165). 

Diante de questões que aguardam a tomada de decisão, questionam-se alguns fatos 

como: a existência de correlação de forças impede providências imediatas? A Ouvidoria 

cumpre o seu papel de mediador procurando integrar a administração pública e os usuários do 

SUS? A participação social por meio do instituto é entendida pelo cidadão como uma 

intervenção para que as políticas públicas sejam elaboradas atendendo as necessidades do 

coletivo? Segundo Costa, a Ouvidoria,  

 

[ ] para funcionar adequadamente, deve ser suficientemente ágil e forte para poder 

atravessar toda a administração burocrática, do guichê de atendimento à autoridade 

máxima do serviço, e assegurar um direito ou reparar uma injustiça, na minúcia da 

especificidade do caso, em total comprometimento com o pleito individual (COSTA, 

1998, p. 164). 

 

Desde a sua implantação, a maior dificuldade da Ouvidoria da SMS está centrada na 

falta de retorno das respostas por parte dos órgãos competentes. Reflete na democracia 

participativa que deve ter como ator principal o cidadão e passa a não ser real, pois como 

participação social a Ouvidoria precisa ser utilizada pelo usuário do SUS influenciando na 

tomada de decisão da gestão, para que a população se sinta satisfeita com os serviços 

ofertados. Entretanto, se o cidadão que procura o instituto, exercendo a sua cidadania, sequer 

obtém retorno de sua manifestação, como poderá transformar a saúde pública?  Nassif (2009) 

coloca que o cidadão que recorre à Ouvidoria fortalece o conceito de Estado democrático, 

criado e sujeito aos interesses da sociedade, e procura a efetivação dos seus direitos, uma vez 

que “[...] as Ouvidorias Públicas instrumentalizam a conexão entre soberania popular e 

direitos fundamentais, pois a um só tempo viabilizam o discurso e a efetividade desses 

direitos” (NASSIF, 2009, p. 57). 

A Ouvidoria é um espaço à disposição do cidadão, que prima pela qualidade da saúde 

por meio da sua participação, pois este conhece a realidade por utilizar os serviços públicos e 

aponta para o que precisa ser melhorado. Quando não é reconhecido o direito de resposta pela 
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sua legítima participação no sistema, o cidadão acaba recorrendo a outras instâncias, como o 

judiciário, que determina prazos que devem ser cumpridos sob a argumentação de punição, 

acarretando um aumento da judicialização da saúde em detrimento do coletivo, conforme 

exposto na figura demonstrada anteriormente.  

 

6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS 

   
Neste capítulo, serão expostos os resultados obtidos por meio dos dados coletados nas 

entrevistas, documentos da Ouvidoria e CMS e de informações extraídas do banco de dados 

do sistema informatizado OuvidorSUS. De acordo com Gil (2002), no estudo de caso a 

validade dos resultados é conferida sem subordiná-la à subjetividade do pesquisador.  “Os 

resultados obtidos no estudo de caso devem ser provenientes da convergência ou da 

divergência das observações obtidas de diferentes procedimentos” (GIL, 2002, p. 141).  

A princípio, serão analisados os dados referentes às entrevistas e aos documentos e, 

posteriormente, os dados quantitativos. “O mais importante na análise e interpretação de 

dados no estudo de caso é a preservação da totalidade da unidade social” (Gil, 2002, p. 141). 

 

6.1 A Ouvidoria na percepção dos participantes 

 

Para garantir o anonimato dos participantes da pesquisa, utilizou-se a letra inicial dos 

seus nomes, a fim de preservar suas identidades. E, para uma melhor assimilação do perfil 

destes pela pesquisa, elaborou-se um quadro sinóptico. (Quadro 3) 

 Durante as abordagens, constatou-se que a existência de vários canais de informações 

sobre a Ouvidoria favorece a sua utilização. Entretanto, a participação dependerá do grau de 

entendimento sobre o exercício de cidadania, o que se exige um elo diferente com a 

participação objetivando o bem comum, em que o desenvolvimento é estimulado tanto para 

adquirir direitos quanto para gozá-los quando adquiridos (MARSHALL,1967).  

Observou-se nos relatos as divergências quanto ao papel exercido por este instituto, 

culminando na visão reducionista, não considerando a participação social na dimensão 

política, em que o cidadão tem clareza sobre o direito e a importância de sua inserção como 

sujeito que contribui para a transformação da saúde pública, à medida que participa e fornece 

elementos capazes de interferir na elaboração das políticas públicas para que estas sejam 

voltadas para a real necessidade da população. Demo (1993) e Faleiros (1997) entendem 
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participação como conquista e não somente como uma questão de acesso e associação. 

Recorrendo ao eixo categorial temático referente à divulgação da Ouvidoria, as entrevistas 

demonstraram unanimidade em relação à socialização deste instituto de diferentes formas (A, 

S, C, J, I, JF, T, Z, P e W).  

 

Quadro 3 – Perfil dos Participantes da Pesquisa 

 

Participantes Sexo Idade Estado 

Civil 

Escolaridade Ocupação 

A Feminino 40 anos Casada Ensino médio 

completo 

Do lar 

S Feminino 42 anos Casada Ensino 

fundamental 

incompleto 

Do lar 

C Feminino 64 anos Casada Ensino 

fundamental 

completo 

Mercado 

informal 

J Masculino 83 anos União 

estável 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Aposentado 

I Feminino 47 anos Solteira Ensino médio 

completo 

Do lar 

JF Masculino 57 anos Casado Ensino 

fundamental 

completo 

Aposentado 

T Feminino 65 anos Viúva Analfabeta Mercado 

informal 

Z Feminino 57 anos Casada Ensino médio 

completo 

Aposentada 

P Feminino 28 anos Casada Ensino 

superior 

completo 

Servidora 

pública 

municipal 

W Masculino 43 anos Casado Ensino médio 

completo 

Eletromecânico 

em auxílio 

doença 

Fonte: Elaborado pela autora por meio das entrevistas realizadas 

    
Fiquei sabendo da Ouvidoria através do Posto de Saúde Vicentina (A, 40 anos, 

casada, ensino médio completo, do lar). 

                                                

                         Pelos Postos de Saúde através do Banner, em vários Postos têm esse    Banner (C, 64 

anos, casada, ensino fundamental completo, mercado informal). 

 

Soube pela minha neta que trabalha na Ouvidoria Geral há algum tempo. E eu 

também tenho os cartõezinhos da Ouvidoria da Saúde (J, 83 anos, união estável, 

ensino fundamental incompleto, aposentado).  

 

Soube da Ouvidoria pelos funcionários do Hospital e do Posto de Saúde (I, 47 anos, 

solteira, ensino médio completo, do lar). 
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Fiquei sabendo através do meio de comunicação, da rádio, e também na Câmara dos 

Vereadores (JF, 57 anos, casado, ensino fundamental completo, aposentado). 

 

Percebe-se nos relatos que a Ouvidoria da Saúde se encontra bem difundida no 

município, fato este que facilita a promoção da participação social, pois ratifica a existência 

de um espaço para o cidadão se manifestar, reforçando a sua importância como usuário do 

serviço público que necessita comunicar-se, legitimando as suas demandas.  

 
A vizinha falou pra mim sobre a Ouvidoria (T, 65 anos, viúva, analfabeta, mercado 

informal). 

 

                                                         Meu filho teve problema no colégio com a professora que o agrediu    verbalmente e 

o deixou sentado num banco. A Secretaria de Educação perguntou se queria registrar 

na Delegacia e depois pediu que procurasse a Ouvidoria Geral. Mas, a primeira vez 

que tive contato com a Ouvidoria da Saúde foi quando meu filho foi atendido na 

UPA. A médica era muito jovem fez exames dizendo que poderia ser infecção nos 

rins ou urinária, mas os exames hormonais estavam alterados. Eu não sou médica, 

mas sou mãe e como mãe eu sei quando está bom e quando não está. Perguntei à 

médica e ela disse: “quer saber mais do que eu que sou médica? Pode sair. ” E me 

deu a receita. Fiquei nervosa, pois acho que não deve tratar ninguém com grosseria. 

Então, a enfermeira falou que as pessoas têm reclamado do atendimento dela e me 

encaminhou para o Serviço Social que orientou a registrar na Ouvidoria. No dia 

seguinte, levei meu filho à unidade do meu bairro e o médico encaminhou meu filho 

para cirurgia no Hospital de Emergência devido apendicite, ele também foi avaliado 

pelo cirurgião. Tanto o cirurgião quanto o médico do meu bairro disseram que se 

demorasse mais um pouco poderia estourar e as 14:00h meu filho já havia operado. 

Os médicos disseram que se fosse examinado melhor pela colega poderia ter sido 

realizada a cirurgia ontem mesmo. O médico do meu bairro é um anjo pra gente (S, 

42 anos, casada, ensino fundamental incompleto, do lar). 

  

Pelo Banner nas unidades, aí comecei a ligar para fazer reclamação e também 

elogios sobre os motoristas que nos pegam (Z, 57 anos, casada, ensino médio 

completo, aposentada). 

 

Trabalho na saúde e por isto eu tenho conhecimento da Ouvidoria (P, 28 anos, 

casada, ensino superior completo, servidora pública municipal). 

 

Não lembro, minha memória é muito ruim, não sei se foi na Prefeitura ou no 

Conselho de Saúde, foi em algum destes locais, pois eu participo para tentar 

melhorar (W, 43 anos, casado, ensino médio completo, eletromecânico em auxílio-

doença). 

 

A disseminação do instituto é o princípio básico para que a democracia participativa e 

cidadania aconteçam. Recobrando a fala de S, que teve conhecimento da Ouvidoria pelos 

profissionais da própria unidade na qual era assistida, em virtude do mau atendimento 

prestado pela médica, tal situação reporta-se ao pensamento de Teixeira (2003), para quem as 

atitudes de alguns profissionais no atendimento realizado reforçam a reprodução de poder nas 

relações com os usuários. E para se promover a cidadania, assegurando o direito à saúde, são 

necessários o investimento e o comprometimento das pessoas com as políticas públicas, a 
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começar com a relação médico e paciente que “[...] termina por ser uma prática que 

desqualifica o conhecimento popular do paciente, nega-lhe o direito ao conhecimento sobre 

sua condição, nega-lhe, às vezes, até mesmo o direito a ter um nome” (TEIXEIRA, 2003, p. 

5). Ainda segundo Teixeira (2003), o espaço de reprodução das relações dominantes pode vir 

a impulsionar o fomento da consciência cidadã capaz de transformar a saúde pública. 

Observa-se que somente W verbalizou que sua participação não se restringe a Ouvidoria da 

SMS, mencionando o CMS, acreditando ter sido um dos locais de divulgação do instituto. 

O segundo eixo temático que versa sobre o conceito da Ouvidoria apresentou várias 

interpretações, desde solucionar os problemas do SUS, do indivíduo, do acesso a uma escuta, 

a auxiliar o município na busca do melhor caminho.  

 

A Ouvidoria serve para ajudar a resolver os problemas do SUS (A).  

 

Ela é importante, pois está sempre atenta pro que está certo e o que não está certo e 

corrige (J). 

 

Ajudar a comunidade, pra obter coisas pra você, não só uma rua estragada, mas um 

médico que não está atendendo, tudo isso (JF). 

 

A Ouvidoria é pra fazer reclamações e também elogios, é pra realizar melhoria (Z). 

 

A Ouvidoria pretende ajudar a gente no sistema de saúde (T). 

 

Observa-se que a Ouvidoria é vista positivamente por todos os entrevistados. Contudo, 

alguns atribuem função que não é diretamente ligada ao instituto, tais como: solucionar 

problemas no SUS, corrigir falhas e obter benefício próprio (A, J, JF, T). Segundo as 

literaturas, a Ouvidoria é propositiva, logo, não possui poder decisório. Acolhe 

individualmente, mas com o foco no coletivo, sem infringir normas para beneficiar o 

indivíduo que recorreu a este canal.   

 

 Uma vez, na unidade, um funcionário da Ouvidoria estava lá e falou     sobre o 

papel da Ouvidoria, que é uma ponte entre a gente e o profissional (S). 

 

Ajuda o município a encontrar o caminho melhor, papel importante, é o caminho 

mais fácil para a população poder ser ouvida, pois para você chegar até o Secretário 

de Saúde ou até alguma pessoa responsável é muito complicado, pela 

disponibilidade de tempo, pelas demandas que eles têm e, a Ouvidoria vai receber e 

repassar. E depois de um determinado período retorna com a resposta, mas acho que 

a população ainda não tomou noção deste recurso que a gente tem para falar bem e 

pedir melhoria (W). 

 

 Têm algumas lojas que possuem este serviço e eu sempre quis que um dia aqui 

viesse a ter. Por ser coordenadora de uma unidade de saúde eu sei como funciona. O 

papel da Ouvidoria é ouvir o cidadão e passar para os órgãos competentes (P). 
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A Ouvidoria, os funcionários, nos atende muito bem, a gente é ouvida e tem retorno, 

eles nos ligam e passam a resposta e explicam como está caminhando o processo, de 

todas eu tive retorno (C). 

 

Pra ajudar a saúde a ser melhor (I). 

 

No relato de S é sinalizado que teve conhecimento do conceito de Ouvidoria pelo 

funcionário que se encontrava na unidade, reforçando mais uma forma de divulgação que é a 

itinerante, esclarecendo um dos papéis desempenhado pelo instituto que é o da interlocução 

entre a administração e a sociedade, também colocada por W e P. O acolhimento e o 

tratamento humanizado realizado pela Ouvidoria mostrou-se presente na fala de C, assim 

como o retorno da resposta a suas demandas, que são fatores fundamentais para a 

credibilidade do setor.  

I, Z e W ressaltaram que a Ouvidoria contribui para a melhoria na saúde, o que pode 

ser entendido como sendo vital a participação do cidadão neste processo. Porém, W verbaliza 

que a população não tem a concepção de que a Ouvidoria representa a sua voz, no sentido de 

ser utilizada como recurso para obter mudanças na saúde.   

 

6.2 A Saúde Pública Municipal na percepção dos participantes 

 

Constatou-se neste terceiro eixo categorial temático que, apesar de a maioria dos 

entrevistados considerar a Saúde Pública de Resende como satisfatória, esta ainda encontra-se 

distante do esperado.  

 

Não está tão ruim a saúde, tem lugar que precisa pegar senha para   conseguir 

remédio, mas os profissionais são muito grosseiros, estão do outro lado e se colocam 

como diferentes, não parecem ser humanos (A).  

 

A saúde do município de uma forma geral está boa, mas meu filho tem um exame de 

coluna desde outubro para fazer e o setor diz que está na mesa do médico e este não 

dá retorno. Agendei quatro vezes para o médico e não fui atendida. Fiquei sabendo 

que por meu filho ser menor de idade tem direito e que precisava de detalhamento 

no pedido do exame, e foi feito e continua até hoje no aguardo. Procurei a Ouvidoria 

há uma semana e registrei, está dentro do prazo a resposta. Então, acho que é uma 

forma de mostrar como a saúde está para melhorar. Agora teve uma epidemia de 

dengue, as pessoas reclamaram da demora no atendimento, mas todos estavam 

sendo atendidos. Tirando esta pendência de exame, a saúde no geral está boa (S).   

 
Acho que a saúde daqui é perfeita, não tem o que desejar pelo que a gente vê aí fora. 

Pode existir algumas coisinhas, como a minha esposa... para marcar cirurgia da 

vista... mas até agora não deram retorno (J). 

 

 A saúde está péssima... pros idosos está meio brabo, a consulta está demorando, 

estou com a vista ruim e tenho que esperar muito (T). 
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Numa parte está boa, mas em outra parte tem que melhorar. O atendimento... a 

espera está muito grande pros médicos, tem que melhorar um pouquinho (Z). 

 

O mau atendimento atribuído aos profissionais de saúde relatado por A, a demora na 

autorização de exame e o descaso em relação ao retorno do médico que não atendeu S, a falta 

de previsão quanto a cirurgia da esposa de J, o aguardo constante por uma consulta médica de 

T e Z contradizem os relatos de uma saúde contemplada. E também colocam em questão a 

atuação da Ouvidoria quanto à capacidade de intervir para a mudança da realidade social. Ou 

seja, o seu funcionamento como instrumento de gestão que prima pela efetividade dos 

serviços prestados.  

 

A saúde pode ser melhorada, ainda não é o que a gente sonha não, muitos pontos 

podem ser melhorados, e a ferramenta fundamental para melhorar a saúde é a 

Ouvidoria que através de gráficos pode mostrar os pontos a ser melhorado (P). 

 

No âmbito estadual está boa, então, a gente está no meio, procurando comparar o 

que está bom e o que está ruim em alguns municípios a gente está muito bem. Na 

nossa microrregião, Volta Redonda está melhor que Resende. E o que é que falta? 

Vontade política? É recurso? Tem que avaliar estas questões para ver que caminho 

tomar (W). 

  

No Rio está ruim, em todo lugar, mas aqui não. Já esteve ruim demais e quando as 

pessoas reclamam da saúde, eu digo: que vocês não têm memória, pois já teve época 

de não ter uma agulha, eu sou diabética, dependente de insulina, eu moro aqui há 40 

anos vai fazer, eu vim para Resende e fiquei. Depois deste Prefeito a saúde 

melhorou bem, tudo está bom pra mim (C). 

  

É.... a saúde está um pouco precária, precisa melhorar mais (I). 

 

Hoje considero como boa, pelo menos estou sendo atendido (JF). 

 

A Ouvidoria foi mencionada como um espaço de participação social para 

transformação da Saúde Pública Municipal somente pelos participantes S e P. 

Num determinado momento da entrevista, dentro do roteiro a ser seguido, foi indagado 

sobre o retorno das manifestações registradas na Ouvidoria e todos os participantes 

confirmaram ter recebido as respostas. Porém, houve demora para T, e I algumas vezes 

contatou solicitando, o que pode ser interpretado como atraso do instituto na transmissão ou 

do setor competente que, não considerando o prazo de conclusão para o tratamento da 

demanda, deixou de encaminhar a resposta. JF informou que não foi atendido em sua 

manifestação, mas reconhece não ser responsabilidade da Ouvidoria. Esta situação pode ser 

entendida como a inviabilidade ter uma justificativa plausível, não havendo mesmo condições 

de solução ou que a Ouvidoria serviu apenas para o amortecimento do reclame.   
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6.3 A Articulação da Ouvidoria com o Conselho Municipal de Saúde   

 

O quarto eixo categorial temático foi analisado e interpretado a partir da pesquisa 

documental advinda das atas do CMS e do livro de registro e relatório gerencial da Ouvidoria 

da SMS, no período de agosto de 2010 a agosto de 2015. Revelou-se que, em todos os anos, a 

Ouvidoria constou em ata do CMS. Em 2010, o instituto convidou os conselheiros a participar 

de palestra esclarecendo o seu papel como espaço de participação social diferenciado do 

Conselho por não ser deliberativo. Alguns conselheiros e usuários desconheciam sua 

existência. Também foi apresentado o primeiro relatório gerencial estatístico da Ouvidoria 

com elogio dos presentes, sendo sugerido pela SMS a implantação da sub-rede de Ouvidoria 

no HME.  

No ano de 2011, o Secretário de Saúde argumentou sobre a necessidade de os 

problemas imediatos serem registrados na Ouvidoria e os conselheiros participaram de uma 

capacitação sobre o papel desempenhado por esta.   

Em 2012, foi pauta de reunião uma manifestação registrada na Ouvidoria por um 

conselheiro, cujo retorno da resposta ocorreu com a mediação do instituto, esclarecendo ainda 

mais sobre a sua atuação.  

No ano de 2013, novamente o Secretário de Saúde menciona a Ouvidoria orientando o 

usuário a encaminhar suas demandas. O conselheiro informa ter registrado manifestação na 

Ouvidoria sobre falta de manutenção do bebedouro da UPA. E, na VIII Conferência 

Municipal de Saúde, ocorrida neste mesmo ano, o Prefeito cita a Ouvidoria como uma 

estrutura que tomou grande proporção, sendo aprovadas as seguintes propostas do grupo de 

trabalho, controle social e gestão do SUS: assegurar o pleno funcionamento da Ouvidoria da 

Saúde mediante a inclusão de dotação no orçamento anual da saúde; ampliar e fortalecer a 

parceria da Ouvidoria da Saúde com o CMS em relação ao acompanhamento e 

monitoramento das demandas apresentadas pelos usuários do SUS.  

No ano de 2014, indagou-se sobre o valor da verba do orçamento destinado a 

Ouvidoria. A Ouvidoria itinerante destacou-se recebendo o Prêmio Cecília Donnângelo de 

Ouvidoria do SUS. Um debate ocasionado entre usuário e conselheiros culminou no  

encaminhamento do assunto para a Ouvidoria, questionando-se o papel dos conselheiros. Um 

representante do Conselho Estadual de Saúde reforçou que as queixas levadas ao Conselho 

devem ser encaminhadas para a Ouvidoria e o relatório desta deve ser cobrado mensalmente. 

A Ouvidoria da SMS realizou apresentação para o CMS esclarecendo sua função e um 
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conselheiro enfatizou o excelente atendimento prestado pelo instituto, informando tê-lo 

utilizado várias vezes, ressaltando o espaço físico inadequado.  

Em 2015, discutiu-se no CMS a demanda de uma usuária, após registro na Ouvidoria 

juntamente com abaixo-assinado. A cidadã contestou a resposta, alegando que a funcionária 

da USF Vicentina foi remanejada da recepção para realizar trabalho interno na unidade após 

sua manifestação na Ouvidoria. Contudo, solicitou a sua saída do local. O Ouvidor Geral da 

PMR questionou a não permissão de sua participação no grupo do CMS nas redes sociais.  

Informou-se a ele que o fato deveu-se ao seu descaso em relação aos munícipes, o que 

reforçou a não autorização quanto a sua participação e discordância total quanto a sua postura. 

Na IX Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu neste mesmo ano, no eixo VI - 

Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS, a proposta de implantar Ouvidoria 

da Saúde interna foi aprovada. A Ouvidoria da SMS realizou apresentação para o CMS. 

Constata-se que a Ouvidoria, em diversos momentos, esteve presente no CMS para 

esclarecer o seu papel. Apesar disso, situações individuais foram colocadas em pauta de 

discussões, necessitando de interferências, inclusive do Conselho Estadual e do Secretário de 

Saúde, para que a Ouvidoria da SMS fosse acessada, cumprindo a sua função de acolhimento 

de demandas individuais, e gerando relatórios que servirão de subsídio para o próprio CMS 

atuar, uma vez que a Ouvidoria o complementa, sendo propositiva e não deliberativa.  

Tal fato remete ao pensamento de Labra (2006) em relação à predominância de 

reinvindicações específicas no Conselho, justificando-se o aproveitamento do espaço pelos 

conselheiros, em virtude de os serviços de saúde continuarem apresentando deficiências no 

acesso e atendimento. A importância da articulação de ambos teve a aprovação na 

Conferência Municipal de Saúde e foi reforçada a necessidade de parceria entre estes dois 

espaços de participação social distintos, mas com objetivo em comum: a saúde pública de 

qualidade. No entanto, evidencia-se que tal articulação encontra-se em processo de 

desenvolvimento. 

 Silva, Pedroso e Zucchi (2014) ao realizarem estudos em um município de Minas 

Gerais, mostraram que a Ouvidoria e o CMS, apesar de contribuírem na fiscalização da 

administração pública, não estão articulados, necessitando da elaboração de relatórios e ainda 

de reforço quanto ao papel desempenhado, uma vez que o Conselho atribuiu a Ouvidoria 

caráter executivo na qual esta não abriga, neste sentido se difere do instituto de Resende.  

A verba própria para a Ouvidoria da SMS também foi aprovada na Conferência, sendo 

pauta no CMS o valor destinado para o seu funcionamento e a sinalização do espaço físico do 

instituto como inadequado para o atendimento, que é realizado por uma equipe qualificada. A 



63 
 

postura do atual Ouvidor Geral em relação aos cidadãos foi questionada, sendo motivo de 

desaprovação do CMS quanto à sua participação/inclusão em seu grupo nas redes sociais.  

A necessidade e importância da implantação da Ouvidoria da Saúde interna teve 

aprovação na última Conferência Municipal de Saúde. A Ouvidoria da SMS é externa, pois 

atende o cidadão, já a interna atende os funcionários da saúde. A Ouvidoria da SMS será 

responsável por estes dois públicos e iniciou o atendimento aos servidores. Contudo, ainda 

não pôde ser divulgada, uma vez que não dispõe de recursos humanos suficientes e local 

apropriado para tal. Na visão de Sposati e Lobo (1992), não é suficiente indagar se o controle 

social melhora os serviços de saúde, mas sim, qual o grau de apropriação popular das políticas 

e ações de saúde a partir do controle social.  

Na pesquisa documental relacionada à Ouvidoria da SMS, verificou- se que no ano de 

2010 foi realizado o primeiro Seminário sobre Ouvidoria com o apoio da Ouvidoria Geral. 

Destinou-se a um público que abrangia coordenadores de unidades de saúde, de setores da 

PMR, conselheiros de saúde e profissionais de Ouvidorias dos municípios adjacentes que 

compõem a região. Participaram do evento 100 pessoas. Mais que o esperado. Atingindo-se a 

proposta de divulgar a Ouvidoria da SMS de Resende, recém-implantada. Os palestrantes 

eram representantes das Ouvidorias de Saúde das três esferas de governo. Eles reforçaram a 

importância deste instituto tanto para a sociedade quanto para a gestão, esclarecendo o seu 

conceito. Neste mesmo ano, o CMS de Resende deixou de atuar no espaço físico da SMS, que 

foi disponibilizado para a Ouvidoria, com a autorização do Secretário de Saúde. Com isso, 

pode-se ampliar ainda mais a sua divulgação. O relatório do instituto passou a ser elaborado 

trimestralmente e encaminhado para o CMS.  

A partir da repercussão do Seminário colocou-se no Plano de Ação para a SMS que 

eventos sobre Ouvidoria deveriam acontecer a cada dois anos. No ano de 2011, a Ouvidoria 

da SMS promoveu uma reunião com a promotoria do Ministério Público (MP) de Resende, 

esclarecendo o seu papel, objetivando parceria. O instituto teve a equipe ampliada com a 

chegada de dois profissionais. Isso possibilitou colocar em prática a Ouvidoria itinerante 

promovendo o fomento da participação social. Implantou-se sub-redes do sistema 

OuvidorSUS no HME e numa unidade básica de saúde. Após dificuldade apresentada pela 

Atenção Básica em manter o horário do transporte a ser utilizado em conjunto com a 

Ouvidoria viabilizando o serviço itinerante, foi feita a compra de um veículo específico. 

Ainda neste ano, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

(COSEMS) publicou entrevista sobre a Ouvidoria da SMS de Resende na 14ª edição 

(nov/dez) e realizou-se palestra sobre mediação de conflitos para os coordenadores das 
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unidades e superintendentes da SMS, ministrada pela Ouvidora da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). A reunião com o Secretário de Saúde foi formalizada, ocorrendo em 

seu gabinete mensalmente. O relatório gerencial apontou para diversas situações, tais como:  

 

 demora no atendimento médico; dificuldade de acesso às consultas;  

 suspensão de cirurgias vasculares na Santa Casa;  

 não cumprimento ao Estatuto do Idoso em relação a prioridade no atendimento, 

assim como, dos deficientes;  

 informações incorretas prestadas pelos recepcionistas;  

 horário de distribuição de senhas nas unidades de saúde não cumprido, 

ocasionando formação de filas de madrugada; marcação de consultas atrelada 

ao cartão SUS, recém-implantado, postergando o acesso aos que não possuíam;  

 solicitação de pediatra nas USF em virtude do clínico não atender criança e não 

encaminhar ao especialista;  

 mau atendimento de recepcionista no dispensário de medicamentos;  

 má conservação dos veículos que assistem os usuários;  

 falta de vagas para atendimento no Programa Antitabagismo;  

 demora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);  

 má conservação dos veículos;  

 postura inadequada do profissional de saúde bucal;  

 má conservação de alimentos em supermercados;  

 infestação de animais sinantrópicos em residências;  

 solicitação de aparelho auditivo.  

 

Em 2012, consta nos registros de reuniões ordinárias com o Secretário a necessidade 

de ampliação do espaço físico da Ouvidoria — em decorrência da extensa procura dos 

cidadãos, que permanecem no aguardo do término de cada manifestante, para que seja 

assegurada a privacidade do atendimento devido ao espaço ser compacto.  

A participação da equipe em eventos do DOGES e da Ouvidoria da Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, proporcionou diversas discussões: sobre a 

mudança no organograma administrativo, desvinculando a Ouvidoria da SMS da SCAR e 

vinculando-a diretamente à gestão; da necessidade de concurso público específico para 

garantir a permanência do papel desempenhado por uma equipe comprometida, que se 

identifica com o trabalho e tem conhecimento do instituto, para que a qualidade do 



65 
 

atendimento ao usuário seja mantida; e ainda possibilitou a distribuição de materiais 

referentes a Lei de Acesso à Informação (LAI), recebida pelo DOGES em Seminário 

específico. A Ouvidoria Geral, neste mesmo ano, implantou o Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) em suas dependências. O sistema informatizado OuvidorSUS do MS, 

habilitado em agosto/2010 para recebimento das manifestações dos usuários começou a 

apresentar falhas, dificultando o acesso. Os cidadãos foram encaminhados pelo MP para 

atendimento na Ouvidoria da SMS. E, em conformidade com o Plano de Ação, Resende 

sediou o I Fórum Regional de Ouvidoria da Saúde que contou com 160 participantes, com a 

presença de trabalhadores e coordenadores das unidades de saúde de Resende, ouvidores e 

equipe técnica dos municípios da Região do Médio-Paraíba. No relatório gerencial, algumas 

questões referentes às manifestações dos cidadãos foram suscitadas, entre elas:  

 

 demora para consulta com especialistas;  

 mal atendimento dos médicos; necessidade do aumento de visitas 

domiciliares pelos médicos do Programa do Idoso;  

 abordagem inadequada dos profissionais de saúde aos usuários que 

acessaram a Ouvidoria;  

 questionamento quanto a carga horária dos médicos, sinalizando o 

critério de tolerância para o atraso dos usuários;  

 solicitação de espaço adequado para a fisioterapia;  

 não repasse dos elogios para os servidores;  

 respostas evasivas do HME;  

 condições precárias do transporte municipal;  

 demora na classificação de risco do HME sem prestar explicações; 

 bebedouro da UPA precisando de manutenção;  

 higiene nas unidades de saúde demandando limpeza no local, assim 

como, o uso de trajes e materiais apropriados para o atendimento; 

  demora no atendimento da Ouvidoria da SMS;  

 falta de medicamentos no dispensário municipal e postura inadequada 

dos profissionais do setor;  

 demora no atendimento médico na UPA, HME, Hospital de Criança e 

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Resende 

(APMIR);  
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 atraso dos motoristas para conduzir os usuários e má conservação dos 

veículos; 

  dificuldade de acesso ao serviço de saúde bucal;  

 infestação de animais sinantrópicos em residências;  

 alimentos com prazo de validade vencido em supermercado; 

  quantitativo de fralda geriátrica na Farmácia Popular inferior às 

necessidades dos usuários;  

 mau atendimento dos profissionais recepcionistas em diversos 

programas de saúde;  

 solicitação de suplemento alimentar;  

 dificuldade de acesso as consultas pela falta do cartão do SUS.   

 

No ano de 2013, o aumento da procura de trabalhadores da saúde por uma escuta foi 

pauta de reunião com o gestor, sugerindo a implantação de educação permanente (EP) e de 

Ouvidoria interna, reforçando a necessidade de ampliação dos recursos humanos do instituto, 

devido às demandas crescentes e de concurso público específico. Em virtude desta situação, a 

Ouvidoria itinerante diária foi suspensa. Esta modalidade de Ouvidoria ativa rendeu a 

Resende o 8º lugar no Prêmio Cecília Donnângelo de Ouvidoria do SUS. Ainda no mesmo 

ano, a Ouvidoria da SMS foi objeto de reportagem na rádio local e na TV Rio Sul, gerando 

maior visibilidade.  

Ainda em 2013, a Ouvidoria participou da reunião de coordenações de unidades de 

saúde do município para sensibilização quanto a importância das respostas. Também 

participou do Seminário em Porto Alegre para troca de experiências e, no Seminário Estadual 

de Ouvidoria da Saúde, explanou sobre o trabalho desenvolvido em Resende, representando a 

Região Médio-Paraíba. Além disso, foram implantadas sub-redes do sistema OuvidorSUS nas 

USFs, hospitais filantrópicos, UPA e alguns programas. Os responsáveis foram os gerentes, 

ouvidores e coordenadores, respectivamente, e o DOGES disponibilizou um link para a 

Ouvidoria da SMS que, se viabilizado, permitiria ao cidadão registrar sua manifestação, que 

seria enviada diretamente ao sistema OuvidorSUS, além de representar mais um canal de 

acesso. A defensoria pública encaminhou cidadãos para atendimento na Ouvidoria, com 

abertura de processo administrativo após denúncias de condutas indevidas da parte de 

profissionais. Constatou-se no relatório recorrências de demandas e o surgimento de novas 

situações, tais como:  
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 respostas evasivas da UPA e do HME acrescentando falta de retorno das 

manifestações anônimas e em sigilo, além dos servidores citados não tomarem 

ciência;  

 falta de médico em determinada unidade de saúde da família, com o 

deslocamento de profissional de outra unidade para atendimento uma vez por 

semana;  

 más condições dos transportes e imprudência dos motoristas;  

 demora na troca de plantão médico na UPA;  

 desativação do SAMU;  

 mau atendimento da equipe de enfermagem e condições inadequadas do centro 

cirúrgico da Santa Casa;  

 solicitações de abrigo para animais; 

 retorno de fonoaudiólogo e psicólogo para a antiga unidade;  

 funcionamento de uma unidade específica aos domingos para realizar 

curativos;  

 auditoria nos hospitais e central de veículos; capacitação dos trabalhadores de 

saúde, sobretudo recepcionistas;  

 aumento do efetivo de pediatras para tornar possível o acompanhamento de 

pacientes;  

 contratação de hematologista;  

 dificuldade de marcação de exames no Centro Diagnóstico de Imagem (CDI) e 

de acesso ao Programa antitabagismo;  

 cobrança indevida de procedimento cirúrgico na Santa Casa verificada  na 

Carta SUS;  

 acesso de conselheiros nas enfermarias do HME em horário impróprio, 

valendo-se do cargo;  

 aumento de demandas em sigilo e anonimato em decorrência da abordagem de 

servidores aos usuários intimidando-os por manifestarem-se na Ouvidoria; 

 dificuldade de acesso a fábrica de óculos; e,  

 incidência de alcoolismo entre os profissionais.  

 

No ano de 2014, o relatório mostrou demanda crescente sobre: 

 

 a relação interpessoal dos servidores;  
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 dificuldade de marcação para consulta de retorno;  

 sistema de internet das unidades de saúde sem funcionar;  

 uso indevido do transporte público;  

 receio dos usuários que aguardam o transporte para tratamento fora do 

município (TFD), de madrugada, em local sem segurança;  

 falta de assistência da equipe de enfermagem no HME;  

 ausência de profissional para conduzir caso de agressão de usuário da Saúde 

Mental a outro internado no HME e demora na contenção;  

 reincidência sobre postura inadequada da pediatra do Hospital da Criança sem 

retorno de respostas;  

 demora no resultado de exames laboratoriais;  

 reiterada falta do médico regulador com demandas pendentes;  

 abordagem questionadora dos profissionais aos usuários que utilizaram a 

Ouvidoria;  

 solicitação de um polo de atendimento oncológico em Resende devido à 

interrupção do tratamento na Radiclin, em Volta Redonda, pela falta de 

equipamento de radioterapia e quimioterapia;  

 abordagem nas dependências do HME de funcionários da funerária às famílias 

dos usuários internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI);  

 qualidade dos exames e condições estruturais ruins da Clínica Central de Nova 

Iguaçu de Oftalmologia, conveniada com o SUS;  

 mau atendimento dos motoristas do TFD; 

 solicitação de compra de equipamento para realização de cirurgia bariátrica; 

  falta de vagas na enfermaria do HME e a permanência de usuários 

aguardando internação no repouso;  

 falta de medicamentos no dispensário municipal;  

 solicitação de contratação de hepatologista; demora dos médicos em dar 

acompanhamento aos usuários nos leitos do HME;  

 perda de resultado de exame no HME;  

 dificuldade de marcação de consulta para neurologista, ortopedista, 

nefrologista, cirurgião pediátrico, urologista e homeopata;  

 falta de comunicação recorrente das unidades com os usuários, informando 

ausência dos médicos ao trabalho, acarretando deslocamento desnecessário 

destes;  
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 precariedade na higiene dos banheiros das enfermarias do HME;  

 conduta inadequada dos profissionais da residência terapêutica;  

 falta de ética dos agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem 

quanto aos comentários sobre resultados de exames, expondo os usuários; 

  solicitação de cadeiras e ar condicionado na sala de enfermagem e uniformes 

para funcionários da limpeza numa unidade de saúde;  

 dificuldade de acesso ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 

 cirurgias suspensas na Santa Casa, reiteradas vezes, sob alegação de falta de 

anestesiologista em determinada equipe;  

 cobrança indevida de procedimentos cirúrgicos na APMIR, informada pela 

Carta SUS;  

 solicitação de aplicação de inseticida na cidade pelo carro fumacê.  

 

No livro de registro da Ouvidoria constam algumas situações referentes ao setor: o 

documento solicitando a vinculação da Ouvidoria da SMS à gestão, no organograma 

administrativo, foi encaminhado para o setor jurídico juntamente com o seu Regimento 

Interno. Os fluxogramas descritores da Ouvidoria da SMS e do HME foram elaborados e 

afixados nos locais, a fim de evidenciar o processo de trabalho; a oficina de Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), ministrada por servidora da educação fonoaudióloga e intérprete, teve 

início após sugestão do cidadão registrada na Ouvidoria, sendo oferecida aos recepcionistas 

das unidades de saúde uma vez por semana no horário de trabalho, com duração de um ano; a 

Ouvidoria participou da II Mostra Nacional de Experiências em Gestão Estratégica e 

Participativa do SUS (EXPOGEP) para recebimento do Prêmio Cecília Donnângelo de 

Ouvidoria do SUS e apresentação do trabalho; a equipe foi ampliada com a chegada de mais 

um componente; houve planejamento para a elaboração do projeto Unidade Nota Mil, a ser 

colocado em prática no ano seguinte, premiando a unidade de saúde e o servidor que tiveram 

melhor desempenho no ano anterior ao corrente, com um selo e uma placa de homenagem. Os 

critérios para escolha partiriam das manifestações dos usuários registradas na Ouvidoria, 

fomentando a participação social e melhoria da relação intersetorial; acordado com o setor de 

auditoria o encaminhamento de todas as demandas referentes à denúncia, para apuração; 

marcação de reunião de profissionais para compor o grupo de EP para, no início do trabalho, 

avaliar o relatório da Ouvidoria; Criação da Lei nº 3098 de 30/05/2014 onde prevê que seja 

afixado em todos os veículos da saúde o número de telefone da Ouvidoria da SMS; 

acolhimento da Ouvidoria aos cidadãos encaminhados pela Delegacia do município; 
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demandas sobre possível criadouro do mosquito Aedes Aegypti passaram a ser informadas ao 

Disque Dengue, canal criado especificamente para este atendimento devido a incidência da 

doença no município; envio do relatório da Ouvidoria ao CMS passou a ser quadrimestral; 

definição dos papéis da Ouvidoria da SMS e da Ouvidoria Geral com o Secretário de Saúde, 

após sua solicitação de parceria, sendo informado que apesar do instituto ter conceito único, 

ambos diferenciam-se no trabalho que desenvolvem, pois a Ouvidoria Geral atua como 

primeira instância, não apresenta imparcialidade, além do Ouvidor possuir vínculo político 

partidário.  

No ano de 2015, encontra-se em livro de registro: 

 

 que o II Fórum Regional de Ouvidoria da Saúde promovido pela Ouvidoria da 

SMS teve 120 participantes. Entre eles, servidores, coordenadores, 

superintendentes e ouvidores e técnicos dos municípios da região;  

 o projeto Unidade Nota Mil seria realizado no mês de dezembro;  

 o trabalho elaborado pela Ouvidoria da SMS sobre a oficina de LIBRAS foi 

selecionado para apresentação no Seminário de Ouvidorias Públicas na 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);  

 retomada da Ouvidoria itinerante, porém, com mudança na programação 

anterior, acontecendo semanalmente;  

 participação da equipe no 10º Fórum de Ouvidoria do SUS promovida pela 

Ouvidoria da SES, a nível regional, para o fortalecimento do instituto no 

Médio-Paraíba, sendo este o último do ano no qual a Ouvidoria de Resende 

esteve presente em todos;  

 parceria com o CMS esclarecendo ao cidadão acolhido na Ouvidoria o papel de 

ambos os espaços, com o fornecimento e divulgação das datas das reuniões do 

CMS;  

 mudança do período do relatório enviado ao CMS passando a ser mensal;  

 reunião bimestral dos profissionais de saúde em suas unidades para discutir 

processo de trabalho;  

 o grupo de EP começou sua atuação, em conformidade com aprovação na IX 

Conferência Municipal de Saúde de 2015;  

 que a Ouvidoria interna ainda não foi oficializada, apesar de ter sido aprovada 

na mesma  Conferência;  
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 solicitação do MP relativas às manifestações referentes a uma unidade de 

saúde; 

 jornal local publicou nota elogiando o trabalho da equipe da Ouvidoria da 

SMS. (Anexo 4) 

Observou-se ainda nos relatórios manifestações dos cidadãos relacionadas: 

 

 ao espaço físico da Ouvidoria como inadequado;  

 à falta de acolhimento e de informações corretas nas unidades de saúde; 

  à reincidência de reclamações em relação ao atendimento dos cardiologistas e 

ortopedistas;  

 aos usuários desassistidos pela falta de médicos alergologistas, no município e 

fora dele;  

 às demandas sem respostas do médico regulador;  

 à mudança do fluxo de exame laboratorial acarretando peregrinação dos 

usuários por falta de informação e dificuldade de acesso, devido à redução do 

serviço;  

 à falta de vacinas no setor de imunização;  

 à solicitação de retorno do serviço de mensagens telefônicas da SMS; 

 às manifestações acolhidas com documento anexado (abaixo-assinado) 

solicitando recontratação da fisioterapeuta demitida de uma USF e saída de 

recepcionista de outra. 

 

Percebe-se que a Ouvidoria da SMS possui equipe qualificada, que investe na busca 

por aprendizado contínuo, em eventos específicos, a fim de melhor atender à população e 

encontra-se bem divulgada no município. Desde a sua implantação, a Ouvidoria da SMS 

procurou aproximação com o CMS, com a rede pública de saúde e com o MP.  

Retomando Labra (2007), o somatório de mecanismos de controle social e a 

intervenção do MP para que as leis se cumpram e os direitos do cidadão sejam respeitados, se 

configuram num verdadeiro sistema de accountability (prestação de contas). O relatório 

gerencial é elaborado e discutido com a gestão, subsidiando suas ações nas tomadas de 

decisões. O CMS tem acesso a esse relatório, para ciência das questões que ocorrem no 

município sob o olhar do cidadão.  
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Contudo, identifica-se a reincidência de manifestações que parecem não ser alvo da 

fiscalização direta do CMS e pauta de reuniões, havendo um descompasso do controle social 

sobre a formulação das políticas públicas (LABRA, 2006).  

Quanto à gestão municipal, o enorme esforço participativo tem escassa ou nenhuma 

incidência nesta (LABRA, 2007), corroborado pelo entendimento de Mendes (2008) de que 

existem inúmeras contradições em relação à participação dos cidadãos na gestão e na 

condução do poder público. Observa-se que a Ouvidoria Geral da PMR atua de forma 

diferenciada da Ouvidoria da SMS, comprometendo o seu conceito de forma global, uma vez 

que o cidadão é assistido pelas duas. Esta situação é confirmada por De Mario (2006) que 

demonstrou o funcionamento, completamente distinto, de quatro Ouvidorias municipais.  

Entretanto, Resende ainda possui um agravante, o fato de ambas fazerem parte de um 

mesmo município. Quanto à estrutura física do instituto e à necessidade de recursos humanos 

— inclusive, para atuar atendendo às manifestações dos servidores, constantemente abordada 

com a gestão e questionada pelo CMS —, entende-se que as questões estruturais da 

administração pública, tais como falta de verba e recursos humanos, são fatores 

condicionantes para a sua resolução ou que a Ouvidoria da SMS não está sendo vista como 

prioridade.    

Condensando-se a interpretação da articulação da Ouvidoria da SMS com o CMS,  

verifica-se vários pontos considerados relevantes para a transformação do SUS local. 

Entretanto, continuam protelados incorrendo em reincidências que demonstram a necessidade 

de uma maior participação popular neste espaço de controle social, onde o conceito de 

cogestão possa ser constantemente evidenciado, à medida que todos os envolvidos passem a 

compreender o papel desempenhado por ambos.             

    

6.4 Demandas registradas na Ouvidoria 

 

A partir dos elementos quantitativos obtidos no banco de dados do sistema 

informatizado OuvidorSUS, pôde-se constatar quais assuntos pertinentes à saúde são os mais 

recorrentes. Cabe reforçar que, no período pesquisado, compreendido entre agosto de 2010 e 

agosto de 2015, as manifestações registradas foram analisadas e interpretadas em relação a 

cinco aspectos: tipo de atendimento, classificação, demandas vencidas, status e tipificação.   

Para melhor demonstração empregou-se tabelas, com dados anualmente representados abaixo, 

a fim de facilitar a visualização e a comparação quanto a sua evolução. 
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Verifica-se neste período, o registro de 930 manifestações. O canal de acesso mais 

utilizado é o presencial com o percentual de 69,57% e a via telefônica com 30,43%. Justifica-

se maior incidência deste tipo de atendimento devido à Ouvidoria Geral da PMR realizar os 

encaminhamentos e ter iniciado a Ouvidoria itinerante da SMS. Quanto à classificação, o 

maior índice refere-se à reclamação com 56,34%, seguido do elogio com o segundo maior 

percentual de 19,14% e por último, o item informação com 0,65%.  

Observa-se que o menor percentual está relacionado à informação, evidenciando o 

desempenho peculiar da Ouvidoria em disseminar informações da saúde, municiando o 

cidadão para que as suas dúvidas sejam reduzidas, embora sem destoar do seu papel, pois o 

instituto não é central de informações. No que tange às demandas vencidas, constam 38 em 

atraso, o que poderia ser interpretado como interrupção no tratamento ou que as demandas 

estão sendo analisadas, porém, sem resposta via sistema. Quanto ao status, 95,81% das 

demandas foram arquivadas automaticamente pelo sistema. Ou seja, passaram por todas as 

etapas, desde os encaminhamentos até as respostas aos cidadãos, sendo 3,76% encaminhadas 

sem retorno da rede de saúde, 0,32% reencaminhada por apresentar insatisfação com as 

respostas, permanecendo no aguardo e 0,11% com status novo que significa falha no sistema. 

Ainda que o percentual indique um enorme índice de respostas às demandas, as que não 

foram tratadas tornam-se preocupantes, pois retrata o não reconhecimento pela rede pública 

do cidadão como sujeito de direitos e da Ouvidoria da SMS como canal legítimo de acesso 

para as suas manifestações. 

Para a identificação dos assuntos relacionados às classificações, estes foram expostos 

separadamente, distribuídos dentro do quantitativo informado na tabela.  
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Portanto, as reclamações têm como assuntos:  

 assistência à saúde (10) 

 assistência farmacêutica (7)  

 assistência odontológica (2) 

 cartão SUS (24) 

 Estratégia de Saúde da Família (ESF) (119) 

 gestão (318) 

 Programa de Controle de Tabagismo (3) 

 SAMU (1) 

 transporte (25) 

 vigilância em saúde (10) 

 vigilância sanitária (5).  

As solicitações apresentadas foram quanto a (o):  

 assistência à saúde (37) 

 assistência farmacêutica (9) 

 assistência odontológica (2) 

 cartão SUS (1) 

 comunicação (1) 

 ESF (44) 

 gestão (45)  

 transporte (10) 

 vigilância em saúde (8) 

 

Os elogios apontaram para: 

 ESF (74) 

 gestão (101) 

 Ouvidoria da SMS (2)  

 transporte (1) 

 

Enquanto que as denúncias foram relativas a (o): 

 assistência odontológica (1) 

 ESF (7) 
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 gestão (15) 

 vigilância sanitária (2) 

 

Informação:  

 gestão (6)  

 

Sugestão: 

 cartão SUS (2) 

 ESF (16) 

 gestão (20)  

 transporte (2).  

Percebe-se que em todas as classificações o assunto gestão lidera, seguido da ESF. 

Somente na categoria informação não constaram os demais, apenas gestão. Entende-se que a 

ESF refere-se a todas as USFs e a gestão a outros programas de saúde, serviços de terceiros e 

aos hospitais, incluindo a UPA, por isso o fato de permanecerem nesta posição.  

 

 

 

O quantitativo de manifestações acolhidas e registradas foi de 1.806, indicando um 

crescimento significativo em relação ao período anterior. O tipo de atendimento mais 

procurado continua o presencial com 59,97%, o telefone com 39,70% e acesso por mais dois 

canais: formulário web encaminhado pelo DOGES com 0,28% e carta com 0,06%. Na 
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classificação, a reclamação ainda tem destaque sobre as demais, com 52,93%, permanecendo 

o elogio em segundo lugar com 26,80% e o restante mantendo-se na mesma sequência.  

Em relação às demandas vencidas, estão em atraso 199, segue-se a interpretação do 

período anterior com o agravante do aumento destas, assim como, o status com 88,70% 

arquivadas. Entretanto, identificou-se 0,06% concluído relativo ao retorno da resposta para a 

Ouvidoria, mas que não foi fechado no sistema em virtude de o instituto não a ter transmitido 

ao cidadão ou por ter sido encaminhada pelo DOGES ou pela SES, que ficaram responsáveis 

pelo fechamento destas demandas. As classificações tiveram seus quantitativos distribuídos 

por tipificações e foram identificadas separadamente:  

 

Reclamações  

 assistência à saúde (16) 

 assistência farmacêutica (12) 

 assistência odontológica (16) 

 cartão SUS (33) 

 ESF (193) 

 gestão (222) 

 Ouvidoria da SMS (1) 

 Programa de Controle de Tabagismo (3) 

 Programa Farmácia Popular do Brasil (1) 

 Programa DST/AIDS (1) 

 transporte (49) 

 vigilância em saúde (8 

 vigilância sanitária (1) 

 

Solicitações  

 assistência à saúde (41) 

 assistência farmacêutica (15) 

 assistência odontológica (3) 

 cartão SUS (1) 

 ESF (75) 

 gestão (93) 

 produtos para a saúde/correlatos (1) 
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 Programa de Controle de Tabagismo (1) 

 transporte (12) 

 vigilância em saúde (22).  

 

Elogios 

 assistência odontológica (7) 

 ESF (131) 

 gestão (333) 

 Ouvidoria da SMS (10) 

 transporte (2)  

 vigilância em saúde (1) 

 

Denúncias 

 assistência odontológica (4) 

 ESF (15) 

 gestão (28) 

 transporte (7) 

 vigilância em saúde (1)  

 vigilância sanitária (2) 

 

Sugestões 

 assistência odontológica (1) 

 ESF (7) 

 gestão (18)  

 transporte (9)  

 

Informações  

 assistência odontológica (1) 

 ESF (1) 

 Gestão (7)  

 Programa de Controle de Tabagismo (1).  
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Quanto aos assuntos, se mantém gestão, seguido da ESF que na informação 

apresentou o mesmo quantitativo de assistência odontológica e Programa de Controle de 

Tabagismo, tendo sido citada a Ouvidoria na classificação reclamação. 

 

 

 

Constata-se 1.821 registros, um aumento mínimo comparado com o período anterior. 

Os quatro tipos de atendimentos foram novamente utilizados. Contudo, houve mudança em 

relação aos percentuais. A maior ocorrência foi por via telefônica, com 52,61%, seguida da 

presencial com 47,12%, da carta com 0,16% e do formulário web com 0,11%. O fato do 

maior percentual referir-se ao atendimento por telefone explica-se pela interrupção temporária 

do serviço de Ouvidoria itinerante. Na classificação, percebe-se a permanência da ordem 

ocorrida em outros períodos, a reclamação despontando com 48,49% e em seguida o elogio 

com 23,17%.  

As demandas vencidas representam 280 do total. O status mostrou 84,24% arquivadas, 

0,05% fechada. E isso não apareceu nos outros períodos, significando que neste status as 

demandas atingiram o objetivo de repasse das respostas, aguardando apenas o sistema 

arquivar automaticamente. O restante 0,60% em análise sinaliza que a rede pública de saúde 

apenas iniciou o tratamento da demanda, não dando prosseguimento, 11,75% 

encaminhado,0,38% reencaminhado e 1,70% concluído, cuja, interpretação coincide com o 

período anterior.  

Percebe-se ainda que na tipificação quanto às reclamações a maioria se manteve: 

assistência à saúde (2), assistência farmacêutica (19), assistência odontológica (5), cartão SUS 
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(5), ESF (193), gestão (594), produtos para a saúde/correlatos (1), Programa DST/AIDS (2), 

Programa de Controle de Tabagismo (2), SAMU (2), transporte (42) e vigilância em saúde 

(16).  

As solicitações também demonstraram a repetição dos assuntos: alimento (1), 

assistência à saúde (35), assistência farmacêutica (42), assistência odontológica (5), cartão 

SUS (2), ESF (51), gestão (171), produtos para a saúde/correlatos (7), Programa DST/AIDS 

(1), Programa Farmácia Popular do Brasil (1), Programa de Controle de Tabagismo (2), 

transporte (5), vigilância em saúde (5).  

Na denúncia foi acrescido o CMS aos outros assuntos: carta SUS (2), Conselho de 

Saúde (1), ESF (13), gestão (72), Programa de Controle de Tabagismo (3), transporte (5) e 

vigilância em saúde (1).  

Os elogios foram: assistência odontológica (2), gestão (332), ESF (73), Ouvidoria da 

SMS (10), transporte (3), SAMU (1) e vigilância em saúde (1).  

As sugestões foram as seguintes: cartão SUS (1), ESF (17), gestão (55), transporte (4) 

e vigilância em saúde (4).  

E informações relativas a: assistência farmacêutica (1), assistência odontológica (1), 

ESF (4) e gestão (4).  

Identifica-se neste período, o acréscimo de mais assuntos nas manifestações. Com 

isso, entende-se que todos os serviços disponíveis na rede pública da saúde são utilizados, o 

que garante um conhecimento abrangente dos usuários em relação ao que é ofertado. Em 

relação ao assunto na classificação informação, gestão e ESF conseguiram a mesma posição, 

e nos restantes segue a dos períodos anteriores. 
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Este período teve o maior número de registros com 2.100 manifestações acolhidas. O 

tipo de atendimento retomou o presencial como sendo o de percentual maior, com 63,48%, o 

telefone com 36,05%, o formulário web com 0,24% e a carta com 0,24%. O aumento do 

quantitativo de demandas foi ocasionado pela incidência de reclamações e solicitações da 

vigilância em saúde, quanto aos terrenos baldios e possível proliferação do mosquito Aedes 

Aegypti, repercutindo neste período suspeita do acometimento de dengue em várias pessoas, 

recaindo as reclamações para a gestão que teve o seu quantitativo intensificado.  

Observa-se a preferência dos usuários pelo comparecimento à Ouvidoria, pois mesmo 

com a Ouvidoria itinerante ainda suspensa o índice por este canal de acesso cresceu, mas 

também existe a possibilidade do acesso telefônico permanecer congestionado pela existência 

de uma única linha disponível ao cidadão.  

As classificações refletem as semelhanças dos outros períodos, à frente a reclamação 

com 44,38%, seguida pelo elogio com 29,38% e as demais acompanhando ordenadamente. 

Entre as demandas vencidas constam 738, um diferencial em relação aos períodos anteriores, 

pois foi acrescentada a categoria informação nas pendências, completando as classificações 

com percentual de atraso. O status informa que 64,67% das demandas foram arquivadas, 

10,95% concluídas sem a garantia de que a resposta tenha sido transmitida ao usuário, 0,05% 

já encontra-se fechada aguardando o arquivamento automático pelo sistema, 10,00% continua 

em análise, visualizada pela rede de saúde, porém não assegurado o tratamento para a 

resposta, 13,48% foram encaminhadas, sem qualquer evolução, 0,52% foi reencaminhada e 

ainda aguarda retorno e 0,33% consta como nova por falha no sistema.  
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Quanto aos assuntos referidos, relaciona-se em seguida que demandas foram 

apresentadas por classificação: 

 

Reclamações  

 assistência à saúde (3) 

 assistência farmacêutica (30) 

 assistência odontológica (7) 

 cartão SUS (2) 

 carta SUS (1) 

 ESF (129) 

 gestão (696) 

 Programa Controle de Tabagismo (23) 

 Programa Farmácia Popular do Brasil (1) 

 transporte (23) 

 vigilância em saúde (15) 

 vigilância sanitária (2).  

 

Solicitações (reforçam os mesmos assuntos)  

 alimento (1) 

 assistência à saúde (19) 

 assistência farmacêutica (26) 

 assistência odontológica (17) 

 cartão SUS (2) 

 ESF (46) 

 Gestão (306) 

 Produtos para a saúde/correlatos (15) 

 Programa Controle de Tabagismo (5) 

 transporte (5) 

 vigilância em saúde (6) 

 

Elogios 

 assistência à saúde (1),  
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 assistência odontológica (8) 

 ESF (70) 

 gestão (524) 

 Ouvidoria do SUS (13) 

  

Denúncias 

 ESF (7) 

 gestão (27) 

 Programa Controle de Tabagismo (5)  

 transporte (5) 

 vigilância em saúde (1)  

 vigilância sanitária (3) 

 

Sugestões 

 ESF (4) 

 gestão (41) 

 Programa Controle de Tabagismo (1)  

 transporte (1) 

 

Informações 

 assistência à saúde (1) 

 assistência odontológica (1)  

 gestão (4).  

Neste período, a ESF não aparece como assunto na informação, a assistência à saúde e 

a assistência odontológica, encontram-se após gestão, ambas com o mesmo quantitativo. 
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Este período apresenta um total de 1.573 registros de manifestações, evidenciando 

uma queda no quantitativo em relação aos três últimos períodos. Considera-se um fator para 

esta redução, a criação do Disque Dengue que passou a receber demandas específicas. No tipo 

de atendimento, o presencial continua liderando com 75,84%, seguido pelo telefônico com 

23,39%, o formulário web com 0,64% e a carta com 0,13%.  

A classificação reclamação manteve o maior percentual, com 46,98%, o elogio com 

25,24% permanece em segundo, assim como, as seguintes que ocupam a mesma posição.  

Quanto às demandas vencidas, o número foi o mais expressivo de todos os períodos, 

com 1.263 manifestações em atraso, abrangendo todas as classificações, inclusive 

informações, conforme o período que antecede este.  

O status também se diferenciou dos demais. Haja vista que o quantitativo arquivado 

encontrava-se sempre com o maior percentual em períodos anteriores e neste passou a ocupar 

o terceiro lugar com 19,07%, estando à frente o concluído com 37,83%. Ou seja, nem todas as 

fases se completaram para o encerramento das demandas. Todavia, apesar da comprovação 

dos dados, sem considerar o status em análise, existe a possibilidade de as demandas terem 

sido finalizadas e não inseridas no sistema. Observa-se que alguns assuntos se repetem em 

todas as classificações e períodos. Dentre os assuntos relacionados à reclamação, estão: 

assistência à saúde (1), assistência farmacêutica (14), assistência odontológica (8), cartão SUS 

(2), ESF (86), gestão (586), transporte (7), vigilância em saúde (31) e vigilância sanitária (4).  

Acompanhando alguns destes assuntos e acrescentando outros, está a solicitação de: 

alimento (3), assistência à saúde (24), assistência farmacêutica (16), assistência odontológica 
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(11), ESF (35), gestão (228), Ouvidoria do SUS (2), produtos para a saúde/correlatos (11), 

Programa de Controle de Tabagismo (1), transporte (7), vigilância em saúde (4).  

O elogio refere-se a(o): assistência odontológica (14), ESF (37), gestão (332), 

Ouvidoria do SUS (12) e transporte (2).  

A denúncia indica: carta SUS (1), ESF (6) gestão (29), transporte (4) e vigilância 

sanitária (3).  

A sugestão aborda: assistência odontológica (2), ESF (5) e gestão (38).  

E informação compreende: ESF (1), gestão (3), Programa de Controle de Tabagismo 

(1) e vigilância em saúde (2).  

Neste período, verifica-se que em todas as classificações os assuntos gestão surgem 

em primeiro lugar e ESF apenas na informação empata com o Programa de Controle de 

Tabagismo, dividindo o segundo lugar. 

Traduz-se na pesquisa que a participação dos usuários na Ouvidoria da SMS foi 

progressiva. Até mesmo no último período, que apontou um declínio, os atendimentos 

mantiveram-se com um quantitativo acima de 1.500.  

Outros fatores relevantes observados referem-se aos elogios, que também 

apresentaram evolução, permanecendo com o segundo maior percentual em todos os períodos 

analisados; a Ouvidoria da SMS que foi mencionada sequencialmente nesta classificação; a 

repetição dos assuntos direcionados às reclamações não constituiu impeditivo para que os 

cidadãos continuassem se manifestando, inclusive sobre o próprio instituto no que diz respeito 

à solicitação de ampliação do espaço físico e de reclamação quanto à demora no atendimento, 

conforme verificado nos documentos. 

O percentual mínimo em todos os períodos referente à denúncia, que significa 

irregularidade, em comparativo com a solicitação, que é um requerimento, e reclamação, que 

engloba o teor de insatisfação, por meio do canal presencial, o mais utilizado e que exprime 

maior fator de confiança na Ouvidoria. Haja vista que o usuário é identificado e o anonimato 

dificultado.  

De acordo com Labra (2007), mais participação não significa mais democracia, já que 

pode reforçar padrões de exclusão social. Para a efetiva execução da participação e do 

controle social falta o componente principal: a vontade política dos governantes, sobretudo 

dos que chegaram ao poder calcados no discurso da participação e da inclusão social. 

Evidencia-se que a falta de retorno das respostas às manifestações pela rede pública de saúde 
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pode estar associada ao não entendimento do conceito de Ouvidoria, tendo como apontamento 

que a equipe do instituto não conseguiu alcançar a verdadeira relação de intersetorialidade, 

como também, recordando Jacobi (2002), pelos profissionais de saúde não aceitarem a 

participação social por desconhecerem as Leis que regem o SUS, incluindo o receio do seu 

trabalho permanecer em destaque como alvo de críticas, à medida que o usuário está cada vez 

mais próximo no cotidiano das ações.  

Concernente ao prazo de resposta, enfatiza-se que o DOGES indica tempos diferentes 

para cada classificação a ser inserida no sistema OuvidorSUS, são eles: 15 dias para sugestão, 

elogio e informação; 30 dias para solicitação; 60 dias para reclamação e 90 dias para 

denúncia. Apesar dos prazos estipulados serem considerados suficientes, observa-se o não 

cumprimento, à proporção que o aumento das demandas vencidas no sistema é visualizado. 

Independentemente de prazo, a rede pública de saúde deveria colocar como prioridade o 

atendimento ao usuário, considerando-se que por detrás do documento registrado pela 

Ouvidoria existe um cidadão cujos direitos são legítimos e devem ser respeitados.  

Após análise e interpretação deste subitem, mostrou-se relevante a demonstração do 

maior percentual dos dados anualmente apresentados no período pesquisado de forma 

agregada, representados no quadro abaixo. 

 

Quadro 4 – Dados estatísticos dos cinco aspectos das manifestações registradas  

 no período de agosto de 2010 a agosto de 2015  

Agosto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Manifestações  930 1.806 1.821 2.100 1.573 

Tipo de 

Atendimento 

 69,57% 

Presencial 

59,97% 

Presencial 

52,61% 

Telefone 

63,48% 

Presencial 

75,84% 

Presencial 

Classificação 56,34% 

Reclamação 

52,93% 

Reclamação 

48,49% 

Reclamação 

44,38% 

Reclamação 

46,98% 

Reclamação 

Demandas 

vencidas 

 38 

Todas as 

classificações 

199 

Todas as 

classificações 

280 

Todas as 

classificações 

738 

Todas as 

classificações 

1.263 

Todas as 

classificações 

Status  95,81% 

Arquivado 

88,70% 

Arquivado 

84,24% 

Arquivado 

64,67% 

Arquivado 

37,83% 

Concluído 

Tipificação Gestão Gestão Gestão Gestão Gestão 

Fonte: Sistema OuvidorSUS 
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6.5 Perfil dos usuários que acessaram a Ouvidoria 

 

O sistema informatizado OuvidorSUS forneceu elementos que permitiu conhecer qual 

o público que utiliza a Ouvidoria. No período pesquisado, agosto de 2010 a agosto de 2015, 

levou-se em conta para análise e interpretação do perfil dos usuários cinco variáveis: sexo, 

faixa etária, grau de escolaridade, estado civil e profissão. Os dados foram representados 

anualmente por meio de gráficos.  

Verifica-se que o perfil dos usuários não acompanha em quantidade as manifestações 

acolhidas. Tal situação deve-se ao período prolongado em que o sistema OuvidorSUS 

permaneceu indisponível e com intermitências para este tipo de registro, e em virtude de a 

equipe da Ouvidoria, em alguns momentos, não ter inserido os dados quando disponibilizado 

o sistema. O OuvidorSUS tem apresentado sucessivas falhas, necessitando ser revisto, uma 

vez que, devido a sua expansão a nível nacional, não está mais comportando o que foi 

previsto na época em que foi desenvolvido. Entretanto, acredita-se ter sido suficiente para se 

obter uma visão panorâmica do nível sociocultural dos usuários que procuram a Ouvidoria da 

SMS. 
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O número de manifestações relacionadas ao perfil é de 808, uma diferença de 122 em 

relação ao total de demandas neste período. Sinaliza-se que as demandas podem corresponder 

a mais de um acesso feito pelo mesmo usuário. Observa-se que usuários do sexo feminino 

representam o maior percentual, com 73,9%, o masculino com 24,9%, o anônimo com 1,11% 

e o sigilo com o menor percentual, 0,12%. Os dois últimos sem condições de identificação.  

Ressalta-se que para a classificação de denúncia que incorre em irregularidade, a 

manifestação é sempre colocada em sigilo como forma de preservar o cidadão. Já a 

reclamação, por tratar-se de insatisfação, como dito anteriormente, somente recebe o caráter 

de sigilo quando solicitado pelo usuário. As demais não são aceitas em sigilo.  

Quanto ao estado civil, lidera o casado com 49,9%, seguido do solteiro com 25,7%, 

sendo o menor percentual o anônimo com 1,11%. A escolaridade aponta para o ensino médio 

completo na liderança com 32,3%, em seguida o ensino fundamental incompleto com 30% e 

por último com o mesmo percentual de 0,25% o ensino médio completo-normal magistério e 
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especialização/residência. A faixa etária, o maior percentual é de 40 à 49 anos, com 23%, o 

segundo é de 50 à 59 anos com 21,2% e o último com 0,5% para os usuários com 80 anos ou 

mais. Em relação a ocupação/trabalho o maior percentual está para não informado com 

32,8%, seguido de outros com 31,9% referentes a diarista, do lar, mercado informal, 

beneficiário do INSS e com o menor índice o anônimo com 1,11%. 
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A diferença do número de manifestações deste período em relação ao perfil que 

demonstra 1.691 é de 115. Destes, o sexo feminino apresenta o maior percentual, com 73,9%, 

seguido pelo masculino com 25,1% e o menor percentual o sigilo com 0,47%.  Percebe-se que 

o feminino continua liderando. O estado civil tem o maior percentual entre os casados, com 

50%, seguido dos solteiros com 25,4% e por último o anônimo com 0,53%, mantendo-se a 

ordem do período anterior. Quanto à escolaridade, lidera o ensino médio completo, com 

32,9%, seguido pelo ensino fundamental incompleto com 28,8% e com o menor percentual de 

0,06% o pós-doutorado.  

Observa-se que o primeiro e segundo lugares permanecem como no período anterior. 

Com o diferencial de que todos os níveis de escolaridade acessaram a Ouvidoria em maior ou 

menor percentual. O que comprova o canal democrático de atendimento do instituto ao 

pautar-se nos princípios e diretrizes do SUS, reforçando o direito de todos à saúde pública.  

A faixa etária mostrou que o índice maior é de 40 à 49 anos, com 24,2%, seguido da 

faixa de 50 à 59 anos com 23,7% e por último a de 80 anos ou mais com 0,35%. Quanto à 

ocupação/trabalho, o percentual maior indica “outros”, com 34,1%, seguido de “não 

informado” com 27,1% e por último o anônimo com 0,53%. Observa-se que em relação ao 

período anterior a posição foi invertida entre a liderança e o segundo lugar. 
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O quantitativo de manifestações quanto ao perfil indica o total de 1.220, com uma 

diferença expressiva de 601 em comparação às demandas registradas neste período.  
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O maior percentual na variável sexo é o feminino, com 71%, seguido do masculino 

com 28% e o sigilo em menor percentual com 0,2%.  

No estado civil, o casado tem o maior índice, com 52%, seguido do solteiro com 24% 

e por último o anônimo com 0,7%, acompanhando a posição dos períodos anteriores.  

Quanto à escolaridade, o ensino médio completo lidera, com 37%, seguido pelo ensino 

fundamental incompleto com 21% e com menor percentual o doutorado com 0,1%.  

A faixa etária indica o maior percentual dentre os de 40 à 49 anos, com 27%, seguido 

pelos de 50 à 59 anos com 23% e por último com o mesmo percentual de 0,7% o anônimo e a 

faixa dos de 80 anos ou mais.  

A ocupação aponta para “não informado” o maior percentual, com 28%, seguido pelo 

setor privado com 22% e por último o anônimo com 0,7%. Neste período o setor privado 

surge nesta posição pela primeira vez.  
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As manifestações relacionadas ao perfil são de 1.554, tendo um diferencial de 546 

quanto às demandas registradas neste período. Também bastante expressivo. O sexo feminino 

tem o maior percentual, com 73,5%, e o masculino 23,3%. O menor índice é o do sigilo com 

0,39%.  

Para o estado civil, com maior índice, estão os casados, com 43%, seguido pelos 

solteiros com 29%. O menor percentual é o de 1,8% para o “não informado”.  

Quanto à escolaridade, o maior índice é para os usuários com ensino médio completo, 

33%, seguido pelos que tem ensino fundamental incompleto, 19%. E o menor percentual com 

0,1% para o mestrado.  

A faixa etária mostra o maior percentual entre os usuários de 50 à 59 anos, com 

24,3%, seguidos pelos de 40 à 49 anos com 21,4%. E o menor percentual,  0,64%, para os 
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cidadãos com 80 anos ou mais. Percebe-se que ocorreu a inversão de posição entre o segundo 

e a liderança em relação aos outros períodos.  

Quanto à ocupação/trabalho, o setor privado assume a liderança, com 29%, seguido 

pela categoria “não informado” com 25%. E o de menor percentual, com 2,2%, é representado 

pelo desempregado, que ultrapassou o anônimo, presente em todos os períodos. 
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Neste período, as manifestações referentes ao perfil indicam 1.028, cuja diferença 

representa 545 das demandas registradas. O sexo feminino continua com o maior percentual, 

70%, o masculino com 28% e o menor percentual o sigilo com 0,4%.  

O estado civil indica o maior índice entre os casados, com 42%, seguido dos solteiros 

com 27% e por último o anônimo com 1,6%.  

Quanto à escolaridade, o ensino médio completo lidera com 36%, seguido pelo ensino 

fundamental incompleto com 23% e o menor percentual, 0,1%, é representado pelo mestrado.  

A faixa etária demonstra que o maior percentual se encontra entre os usuários com 

idade entre 50 a 59 anos, 24%, seguido pelos de 40 a 49 anos com 22% e o menor percentual 

dentre os que estão com 80 anos ou mais, correspondendo a 1%. Há semelhança com o 

período anterior.  

Na variável ocupação/trabalho, o maior percentual é do setor privado, com 27%, 

seguido do “não informado” com 24,2%. O menor percentual de 1,56%, fica entre os usuários 

anônimos, acompanhando o período anterior quanto a posição de liderança e o segundo lugar.    

No perfil analisado, revela-se que o sexo feminino representa o maior percentual em 

todos os períodos, ou seja, aquele que mais acessa a Ouvidoria por utilizar o serviço público 

de saúde. Justifica-se este fator pelo papel preponderante da mulher no cuidado com a saúde, 

sobretudo no âmbito familiar, pois a maioria é que acompanha os filhos aos serviços de saúde, 

ficando responsáveis pelo tratamento de todos (PEREIRA, 2002). Outra explicação diz 

respeito às barreiras socioculturais e institucionais, na qual existe o estereótipo de gênero, em 

que o homem advém de uma sociedade patriarcal. Ele é considerado forte, e a doença 
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representa fragilidade. Além de os serviços de saúde privilegiarem ações de saúde voltadas 

para criança e adolescente, mulher e idoso4.  

Quanto ao estado civil, a liderança em todos os períodos aponta para casado, 

reforçando o papel da mulher na atenção à saúde dos membros da família.  

Quanto à escolaridade, comprova-se que o acesso se deu em todos os níveis. Contudo, 

o maior índice referido nos períodos foi o ensino médio completo, expressando que a 

prevalência das mulheres entre as mais escolarizadas ocorre a partir do nível médio.  

Na categoria faixa etária, por três períodos consecutivos o maior percentual 

compreendeu os usuários de 40 à 49 anos, e, nos dois últimos, os de 50 à 59 anos. Entende-se 

que a procura por direitos ocorre a partir da idade madura. 

A ocupação/trabalho, mostra no primeiro período o maior índice como sendo o “não 

informado” e no período seguinte outros (mercado informal, diarista, do lar, beneficiário do 

INSS), retornando para “não informado” no terceiro período. Nos dois últimos, o maior 

percentual indica o setor privado. Observa-se oscilação em três períodos e a permanência no 

setor privado como o maior índice nos períodos posteriores. Interpreta-se que, mesmo com a 

opção de um plano de saúde privado oferecido pelas empresas, a escolha pelo SUS de 

Resende predominou. 

Assim como no subitem anterior, os dados estatísticos do perfil dos usuários com o 

maior percentual, também apresentados anualmente no período pesquisado, foram agregados 

e expostos no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Dados estatísticos das cinco variáveis do perfil dos usuários no período de agosto 

de 2010 a agosto de 2015 

Agosto 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Perfil 808 (-122) 1.691 (-115) 1.220 (-601) 1.554 (-546) 1.028 (-545) 

Sexo 73,9% 

Feminino 

73,9% 

Feminino 

71% 

Feminino 

73,5% 

Feminino 

70% 

Feminino 

Faixa etária 23%  

 (40 à 49 

24,2%  

 (40 à 49 

27%   

(40 à 49 

24,3%  

 (50 à 59 

24%  

(50 à 59 

                                                      
4 Ver Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (BRASIL, 2008) 
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anos) anos) anos) anos) anos) 

Grau de 

escolaridade 

32,3% 

Ensino 

médio 

completo 

32,9% 

Ensino 

médio 

completo 

37% 

Ensino 

médio 

completo 

33% 

Ensino 

médio 

completo 

36% 

Ensino 

médio 

completo 

Estado civil 49,9% 

Casado 

50% 

Casado 

52% 

Casado 

43% 

Casado 

42% 

Casado 

Profissão 32,8% 

Não 

informado 

34,1% 

Outros 

28% 

Não 

informado 

29% 

Setor privado 

27% 

Setor privado 

Fonte: Sistema OuvidorSUS 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O elemento popular “sente”, mas nem sempre compreende 

ou sabe, o elemento intelectual “sabe”, mas nem sempre 

compreende e, especialmente “sente”. O erro do 

intelectual consiste em crer que se possa saber sem 

compreender e, principalmente sem sentir e estar 

apaixonado.  

Antônio Gramsci 

 

 

Nesta pesquisa, buscou-se analisar a Ouvidoria do SUS do município de Resende 

como dispositivo de participação social. Sendo este estudo de caso desenvolvido por meio da 

abordagem qualitativa-quantitativa. Para tanto, a Ouvidoria Pública foi contextualizada num 

breve resgate histórico quanto ao seu surgimento na Suécia e no Brasil, sinalizando os 

conceitos distintos na época e a sua expansão no Brasil após a CF/88, assim como, o advento 

do SUS e a posterior criação da Ouvidoria do SUS.  

Com o propósito de responder à questão principal da pesquisa, procurou-se evidenciar 

a definição de participação social, com enfoque na democracia participativa também 

representada pelo Conselho de Saúde, que exerce o controle social.  

Quanto às indagações iniciais levantadas: os cidadãos têm conhecimento de que sua 

manifestação pode interferir/transformar o coletivo? A rede pública de saúde tem clareza do 

papel desempenhado pela Ouvidoria? O gestor municipal entende a Ouvidoria como 

ferramenta para o aprimoramento institucional, aperfeiçoamento da qualidade e eficácia dos 

serviços prestados? Faz uso deste instrumento para elaboração das políticas públicas de saúde, 

de forma efetiva?  Puderam ser respondidas com o término do estudo.   

A pesquisa mostrou que a Ouvidoria da SMS de Resende representa um espaço de 

participação social no que se refere à integração, fazer parte. No entanto, em seu sentido 

estrito, que coloca a participação popular no cenário político, tomar parte, em que realmente a 

sociedade contribui com a elaboração das políticas públicas de saúde, a Ouvidoria ainda tem 

um longo caminho a percorrer. É preciso fazer com que os usuários dos serviços públicos de 

saúde se reconheçam como cidadãos, sujeitos de direitos, e que por meio de sua participação, 

sejam capazes de intervir na transformação da saúde para o coletivo, ratificando aquilo que 

lhe foi garantido constitucionalmente: “saúde como direito de todos e dever do Estado”, 
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visando a equidade, universalidade, qualidade no atendimento e a participação da comunidade 

como controle social, conforme preconizado em Lei.  

A articulação com o CMS encontra-se em processo de construção. Ainda é muito 

incipiente. Apesar do envio de relatórios de forma sistemática, foi pauta de reunião somente 

uma vez, no início da implantação do instituto. A presença da Ouvidoria da SMS no CMS 

ocorreu em vários momentos, mas para esclarecimento da sua função como reforço da 

distinção destes dois espaços de participação social. Observa-se a falta de interação no interior 

do CMS, a começar pela própria pesquisa, que mesmo tendo cumprido as exigências 

solicitadas, se desenvolveu somente após acesso à presidência. 

Para a rede pública de saúde, o conceito de Ouvidoria aparece equivocadamente. 

Conforme constatado nos documentos, que apontam o receio dos usuários em sofrer retaliação 

por acessarem o instituto. O que é confirmado pelos dados estatísticos com o aumento do 

anonimato e do sigilo nos registros, ainda que irrisório se comparado com todo o percentual. 

Acrescente-se a isso as demandas sem retorno das respostas, demonstrando desconhecimento 

dos princípios e diretrizes do SUS ou simplesmente os ignorando.  

As características dos usuários que utilizaram a Ouvidoria puderam ser visualizadas, 

constatando-se que a procura pelos direitos é influenciada pela faixa etária e escolaridade, 

evidenciando-se que o sexo feminino ainda prevalece sobre o masculino no cuidado a saúde, 

principalmente no estado civil casado. E que, nos últimos períodos, a ocupação relativa ao 

setor privado predominou na procura pelo serviço público de saúde, supondo-se um 

descontentamento com a saúde suplementar.  

A equipe da Ouvidoria da SMS parece estar qualificada para o desempenho das suas 

atribuições. Segundo os documentos analisados, a equipe participa constantemente de 

atividades relacionadas ao funcionamento do instituto, fornecendo embasamento para a sua 

atuação que desencadeia num melhor atendimento ao usuário, além da valorização enquanto 

profissional do serviço público.  

Todavia, o investimento não é garantia de permanência, haja vista que não existem 

cargos específicos e duas servidoras não são efetivas, sendo um dos fatores que impedem a 

autonomia do instituto.  

O espaço físico também compromete o acolhimento. Contudo, mesmo sendo pauta em 

diversas circunstâncias, inclusive em manifestação de cidadão, não se identificou indícios de 

mudanças. Paralelamente, dá-se a necessidade de ampliação de recursos humanos, para que a 

Ouvidoria interna se consagre. Evidenciou-se, nos documentos do CMS e do instituto, a 
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diferença existente entre a Ouvidoria Geral da PMR e a Ouvidoria da SMS quanto ao papel 

desempenhado, comprometendo a parceria que havia anteriormente. O que pode estar 

associado à mudança de ouvidor, cujo foco de interesse é mais político, em que a figura do 

cidadão surge apenas para fortalecer, não sendo vista como protagonista deste canal 

democrático.    

Percebe-se nos dados qualitativos e quantitativos que nas demandas dos usuários 

registradas na Ouvidoria da SMS, em todos os períodos, surgiam questões que se repetiam. 

Compreende-se com isso que não houve por parte dos gestores5, qualquer intervenção para a 

solução desses impasses. Considera-se que os elogios identificados nos dados estatísticos, 

ocupando sempre a posição posterior às reclamações, também presentes em todos os períodos 

analisados e identificados na fala de alguns entrevistados sobre a saúde pública do município, 

apesar de significativos não são suficientes para afirmar que a Ouvidoria da SMS foi 

responsável por tal transformação. 

A ampla divulgação do instituto para a população, pôde ser constatada, inclusive pelo 

quantitativo de manifestações. Entretanto, maior participação não é sinônimo de redução das 

iniquidades na saúde, mas a consolidação deste espaço institucional contribui com a 

democratização no processo de tomada de decisão.  

Estudos que versam sobre Ouvidorias públicas, mesmo que incipientes, devido ao 

tema ainda ser embrionário, comprovaram características de funcionamento desigual, embora 

se debrucem em situações que são comuns a todas.  

Perante o que foi exibido, designa-se que o percurso a trilhar é sinuoso, porém, 

essencial para transpor as dificuldades e assegurar a participação social e o controle social, 

colaborando na equiparação do SUS legal com o SUS real.  

Cabe lembrar que o mandato do governo municipal compreende quatro anos e em 

Resende houve recondução, o que favoreceu a continuidade do trabalho, ao menos da 

Ouvidoria da SMS. Contudo, para que o instituto se solidifique, independente dos próximos 

governantes, urge a criação de cargos específicos e efetivos.   

No período pesquisado, em relação a população estimada de Resende, 6,62% 

acessaram a Ouvidoria da SMS, um percentual bastante tímido considerando que o instituto 

prima pelo fomento da participação social. Entretanto, é um começo para ser pensado nos 

pontos a serem revistos, tanto pela atuação deste quanto pela gestão local. Se a Ouvidoria for 

                                                      
5 Entende-se por gestores, nestes casos específicos, gerentes de unidades, coordenadores, supervisores, diretores, 

superintendentes e Secretário de Saúde.  
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considerada como instrumento de gestão em sua totalidade, ou seja, intervindo na elaboração 

das políticas públicas de saúde, atendendo às verdadeiras necessidades do cidadão e não só 

para alterações pontuais, arrisca-se idealizá-la futuramente como uma ferramenta necessária 

para medir a saúde pública do município, assim como é feito com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH).   

Atualmente, a Ouvidoria possui como uma de suas funções, subsidiar a gestão local 

em sua tomada de decisão, aprimorando e aperfeiçoando gradualmente os serviços de saúde. 

No entanto, com o decorrer do tempo poderá tornar-se de fundamental importância sua 

utilização numa visão mais ampla, e no caso deste município, servir como Índice de 

Desenvolvimento da Saúde Pública de Resende (IDSPR). 

Ao finalizar a pesquisa, constata-se a importância da Ouvidoria como um canal 

democrático de acolhimento ao cidadão-usuário da saúde pública e a necessidade das lutas 

cotidianas e contínuas para que este espaço seja cada vez mais valorizado, permitindo que o 

controle social da coisa pública se realize.  

No início deste estudo, sinalizou-se para o desafio do distanciamento da pesquisadora 

com o objeto. Acredita-se ter sido superada tal dificuldade, pois o compromisso com a ciência 

e o rigor acadêmico sobrepujaram o conceito de sujeito implicado dando espaço para o sujeito 

interessado. 

Torna-se de total relevância, após os resultados alcançados pelo estudo, tecer algumas 

recomendações a respeito, bem como sugestões para novas pesquisas. 

Apesar da utilização da Ouvidoria da SMS pelos usuários ser crescente, é preciso 

difundir a participação popular no sentido de transformar o coletivo; as demandas com prazo 

de respostas expirado devem incorrer em responsabilização do demandado; os gestores devem 

priorizar mais os apontamentos feitos pela Ouvidoria, pois esta pode ser uma ferramenta para 

a avaliação institucional, já que demonstra os setores que carecem de investimentos e desta 

forma reforça o seu conceito de espaço estratégico e democrático de participação social, que 

para permanecer atuando como tal necessita de autonomia funcional e financeira.  

Devido ao tempo disponibilizado numa pesquisa de mestrado, a delimitação faz-se 

necessária para que não haja uma abrangência capaz de inviabilizar o trabalho, com isso, 

sugere-se para pesquisas futuras:  

 que a Ouvidoria possa ser analisada sob o ponto de vista dos gestores, dos 

profissionais de saúde e da equipe do instituto; 
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  que na articulação com outros espaços de participação social, sejam colocadas as 

visões dos seus integrantes;  

 realizar um estudo verificando as atuações das Ouvidorias Geral e especializada;     

 que sejam analisadas as parcerias da Ouvidoria com outras instâncias, como Auditoria 

e  Ministério Público. 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

                             INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

 

ANEXO 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA OS USUÁRIOS 

 

 

QUESTÕES: 

 

 

1) Como você teve conhecimento sobre a existência da Ouvidoria? 

2) Qual é o papel da Ouvidoria para você? 

3) Você teve retorno de sua manifestação? 

4) Como você avalia a Saúde Pública do município? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

 

ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Ouvidoria do SUS: dispositivo de participação social? 

Pesquisador Responsável: Verônica Alves Martins 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Saúde Coletiva 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Telefones para contato do pesquisador: (24)999484574 ou (21)999183226 

Endereço eletrônico para contato: veronica.alves1969@gmail.com 

Nome do voluntário:  

Idade:            anos 

RG: 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Ouvidoria 

do SUS:  dispositivo de participação social? ” de responsabilidade da pesquisadora Verônica 

Alves Martins. 

mailto:veronica.alves1969@gmail.com


109 
 

O objetivo desta pesquisa é analisar a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de 

Resende – Rio de Janeiro, como dispositivo de participação social na gestão do SUS local. 

Por ser incipiente, este estudo proporcionará uma maior ampliação e contribuição ao assunto 

abordado, além da sua relevância no sentido de intervir na construção do aprimoramento da 

democracia, considerando os atores envolvidos. 

A pessoa participante desta pesquisa responderá a entrevista semiestruturada que 

inclui perguntas sobre o conceito de ouvidoria, a sua divulgação, a importância de sua 

existência. A entrevista será gravada e o conteúdo registrado de forma escrita, e os arquivos 

somente serão disponibilizados para pesquisadores sujeitos ao termo de confidencialidade, a 

identidade de todos os voluntários será preservada e, portanto, os dados obtidos e utilizados 

no estudo não terão identificação dos voluntários da pesquisa para sua divulgação e 

publicação. O risco em relação à confidencialidade refere-se à possibilidade de identificação 

dos usuários entrevistados. Mas este risco está muito reduzido em virtude da proteção da 

identidade e detalhes que possam servir à identificação destes. 

 Não há benefício direto aos participantes da pesquisa. O benefício será indireto na 

medida em que seu estudo será discutido com a gestão local de saúde em processo de 

melhoria da qualidade do atendimento. 

  Em qualquer fase dessa pesquisa você poderá pedir a pesquisadora responsável para 

ver o material ao qual você colaborou, bem como, solicitar informações ou esclarecimentos 

sobre o andamento da pesquisa. 

Ressaltamos que a concordância em participar desse estudo é voluntária e será 

confirmada pela sua assinatura abaixo. Sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta ou 

esclarecer qualquer dúvida antes de decidir sobre sua participação no projeto de pesquisa 

 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, _________________________________________________________, declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2015. 

  

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

 

________________________________________________ 

Verônica Alves Martins 

Pesquisadora Responsável 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Carta da I Conferência Livre das Ouvidorias do SUS às delegadas e aos delegados da 15ª 

Conferência Nacional de Saúde, 

 

As Ouvidorias do SUS são instrumento de fortalecimento da democracia participativa e de defesa dos 

Direitos Humanos e do SUS, disponíveis à cidadã e ao cidadão na estrutura governamental. Atuam 

como ferramenta de modernização quando se tornam subsídio para a tomada de decisão, visando à 

qualificação da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Já as Conferências Nacionais de Saúde têm papel fundamental na consolidação de um importante 

princípio do SUS, a Participação da Comunidade, previsto na Constituição Federal de 1988. As 

Conferências têm o objetivo de avaliar a situação de saúde da população e de propor diretrizes para 

a Política de Saúde, subsidiando o Planejamento feito pela gestão do SUS.  

 

Para além da etapa nacional, as Conferências se conformam como um longo processo de mobilização 

social em torno da discussão sobre a saúde, de forma a favorecer a participação e a vocalização das 

demandas de diversas atrizes e atores sociais no processo. Para isso, garante a participação dos 

segmentos de usuárias e usuários, profissionais de saúde e gestoras e gestores. 

 

O Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS, da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do 

Ministério da Saúde (DOGES/SGEP/MS) tem participado de ações de mobilização e subsídio para a 

15ª Conferência Nacional de Saúde, a ser realizada de 1 a 4 de dezembro de 2015. Por isso, as 

Ouvidorias do SUS realizaram sua 1ª Conferência Livre, que contou com a participação de 

aproximadamente 160 Ouvidoras e Ouvidores, e Técnicas e Técnicos das Ouvidorias, com o objetivo 

de promover a reflexão, mobilização e participação destas atrizes e atores, para assim contribuírem 

de forma mais ativa e efetiva na 15ª Conferência Nacional de Saúde, ampliando a articulação entre as 

instâncias de participação social e otimizando a atuação das Ouvidorias do SUS, buscando desta 

forma a ampliação e legitimação da participação social na gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

Espera-se assim que essa articulação entre Ouvidoria e Conferência, (i) fortaleça a divulgação e o 

debate para o desenvolvimento das Ouvidorias do SUS, (ii) amplie e potencialize a participação da 

sociedade na gestão do SUS, proporcionando à cidadã e ao cidadão a possibilidade de inserção direta 

na busca pela melhoria da saúde no Brasil, (iii) e subsidie a defesa a ser feita pelas delegadas e 
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delegados e convidadas e convidados na etapa nacional da 15ª Conferência Nacional de Saúde, 

pensando as diretrizes e propostas abaixo: 

 

Diretriz geral: Assegurar a finalidade da Ouvidoria do SUS de ser um serviço de defesa da 

saúde como um direito e da democracia participativa, para a garantia do acesso com 

qualidade, respaldada nos princípios e diretrizes como previsto na Constituição Federal de 

1988. 

 

Eixo 1 – Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade e  

Eixo 5 – Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde 

 

Diretriz 1 

Assegurar o funcionamento da ouvidoria do SUS de forma descentralizada, abrangendo a 

União,  Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo o direito da cidadã e do cidadão de 

participar das políticas públicas e o seu acesso à saúde enquanto direito fundamental e 

indisponível. 

Propostas 

1. Implantar as Ouvidorias do SUS em todas as esferas de governo, enquanto política de Estado, 

como política de gestão, avaliação dos interesses das usuárias e dos usuários do SUS e defesa 

do direito à Saúde Pública, considerando a Portaria GM/MS nº 2416, de 7 de dezembro de 

2014; 

2. Implementar o Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, por meio de lei que garanta o 

funcionamento das ouvidorias, e aprovar o PL 5028/2013 para a institucionalização das 

Ouvidorias do SUS (Criação do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS); 

3. Criar o Cargo de Ouvidora e Ouvidor do SUS em cada esfera de governo e de analista/técnica 

(o) de ouvidoria; 

4. Criar mecanismos permanentes de repasse fundo a fundo para as Ouvidorias do SUS com 

financiamento tripartite; 

5. Estabelecer parceria das Ouvidorias do SUS com as Comissões Intergestores para 

descentralizar os serviços de Ouvidoria. 

6. Atuar em parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público para elaboração coletiva de 

um protocolo de intenções na mediação social de processos. 

Diretriz 2 

Garantir que as Ouvidorias do SUS funcionem efetivamente como instrumento de 

fortalecimento do controle social e ferramenta de gestão. 

Propostas 

1. Garantir articulação entre regulação e ouvidoria para a efetivação da prestação de serviço à 

usuária e ao usuário do sistema; 

2. Assegurar que a Ouvidoria subsidie o cumprimento efetivo do serviço como articuladora 

entre a usuária e o usuário e a gestão, de maneira a vincular a ação da gestora ou do gestor 

para evitar a judicialização; 

3. Garantir a participação da cidadã e do cidadão na avaliação do serviço para qualificar a 

gestão; 
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4. Promover educação permanente para todos os profissionais de saúde por meio de demandas 

originadas na própria Ouvidoria. 

 
 

 

Eixo 2 – Participação e Controle Social 

 

Diretriz 1 

Fortalecer as instâncias de controle social e garantir o caráter deliberativo dos conselhos de 

saúde, ampliando os canais de interação da gestão com a usuária e o usuário, com garantia de 

transparência e participação cidadã, fortalecendo a articulação entre os espaços de 

participação social em todas as políticas públicas, com vistas ao desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 

Propostas 

1. Propor alteração na Lei Federal nº 8.142/1990, instituindo a Ouvidoria do SUS como instância 

de participação da comunidade; 

2. Garantir assento para as Ouvidorias no SUS nas vagas do segmento da gestão nos conselhos 

de saúde das três esferas; 

3. Promover ações intersetoriais junto aos demais órgãos de participação cidadã e de defesa de 

direitos; 

4. Interagir com os outros instrumentos de participação social e divulgá-los às cidadãs e aos 

cidadãos que procuram as ouvidorias para fazer manifestações. 

 

Eixo 6 - Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS 

 

Diretriz 1 

Promover a Ouvidoria enquanto disseminadora de informações estratégicas para a gestão do 

SUS, funcionando como canal de propagação e de informação que transcenda os limites da 

prestação de serviços e apresente às usuárias e aos usuários do SUS seus direitos e deveres 

como cidadãs e cidadãos. 

Propostas 

1. Criar estratégias de comunicação e divulgação do SUS e das políticas de saúde a partir dos 

assuntos mais procurados pelo cidadão nas ouvidorias, propiciando aos usuários do SUS a 

fiscalização dos serviços ofertados tanto pela administração pública quanto pelos 

prestadores de serviço; 
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2. Divulgar relatórios de Ouvidoria (principais demandas geradas), de maneira transparente e 

com linguagem simples e acessível, para os meios de comunicação, para a população e para a 

gestão; 

3. Estreitar relações entre ouvidoria e mídia comunitária e estabelecer parcerias com os meios 

de comunicação locais, munindo-os com informações estratégicas da ouvidoria; 

4. Construir processos de trabalho para atuar junto às mídias e redes sociais. 

 

Eixo 7 – Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS 

 

Diretriz 1 

Inserir a Ouvidoria no processo de evolução tecnológica no SUS. 

Propostas 

1. Integrar os sistemas de gestão e de informação no âmbito do SUS, por meio de um Sistema 

Público de Informática;  

2. Aperfeiçoar as ferramentas e tecnologias existentes, e implantar novas para as Ouvidorias do 

SUS a fim de ampliar a interação com as cidadãs e os cidadãos; 

3. Utilizar dados da ouvidoria e outros dados oficiais geolocalizados para traçar perfil 

epidemiológico (com conhecimento presencial dos territórios) para avaliação das políticas de 

saúde; 

4. Entre os temas da agenda de educação permanente, estabelecer, buscar e implementar 

mecanismos para que as ouvidorias ampliem o acesso à saúde das usuárias e usuários do SUS 

por meio do conhecimento sobre a utilização das novas tecnologias (mídias e de interação 

social). 

 

 

Brasília, 19 de novembro de 2015. 

Ouvidorias do SUS 
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ANEXO 4 
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