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RESUMO 

ABRANTES, Cristiane de Matos. As demandas de uma Ouvidoria em saúde e os desafios 

para a efetividade da gestão participativa. Mestrado (Dissertação). Orientadora: Profª Drª 

Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da 

Universidade Federal Fluminense/UFF. 

O estudo relata, por meio de relatórios documentados, todas as manifestações dos usuários de 

um município de grande porte no Estado do Rio de Janeiro que entraram em contato com a 

Ouvidoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (RJ), denominada Ouvidoria SUS, nos anos de 

2014 e 2015. Objetivou-se analisar, através dos dados fixos destes relatórios, os desafios para 

a efetividade da gestão participativa. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo documental, de 

abordagem quantitativa, utilizando como fonte de dados fixos estes relatórios informatizados 

disponibilizados pela Ouvidoria SUS no período de 01/01/2014 a 31/12/2014 e 01/01/2015 a 

31/12/2015. Sendo uma análise documental, sem contato com seres humanos, não foi 

necessário atender à Resolução 466/12. Entretanto, foram assegurados os preceitos éticos para 

o desenvolvimento da pesquisa e obteve-se a autorização expressa do gestor do serviço para a 

sua realização. Quanto aos resultados obtidos no ano de 2014, foram registradas 295 

demandas, tendo como principal via de contato o telefone, com 197 demandas (66,78%). Das 

classificações, a solicitação foi a mais requerida, com 99 (33,55%); a reclamação, 98 

(33,22%); denúncia, 79 (26,78%); informação, 11 (3,73%); e elogio e sugestão, com 04 

(1,36%) cada. Dos encaminhamentos, os arquivados prevaleceram, com 138 (46,78%), e os 

concluídos, com 40 (13,56%). Para o ano de 2015, foram registradas 287 demandas, tendo 

como contato preferido o telefone, com 146 demandas (50,87%). Das classificações, a 

solicitação foi a mais quantificada, com 116 demandas (40,42%); reclamação, 84 (29,27%); 

denúncia, 62 (21,60%); informação, 13 (4,53%); elogio, com 10 (3,48%); e sugestão, com 02 

(0,70%). Dos encaminhamentos, os arquivados tiveram 146 (50,87%), e em análise, 101 

(35,19%). Discute-se que os dados podem servir como um instrumento facilitador aos 

gestores para as tomadas de decisão tendo por base as informações geradas pela Ouvidoria 

SUS, para que os desafios apresentados resultem em uma efetividade de ações que visem a 

práticas concretas para a solução dos problemas. Para tanto, conclui-se que a Ouvidoria atua 

como um instrumento que possibilita a avaliação permanente dos serviços de saúde e fortalece 

o controle social, mas se faz necessário que o Poder Público propague a sua existência e 

estimule a participação social do cidadão, para que o papel da instituição na sociedade seja 

reconhecido, demonstrando respeito e preocupação no cuidado de ouvir a opinião do cidadão 

contribuinte que exige os seus direitos. 

Palavras-chave: Participação social. Efetividade e acolhimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

ABRANTES, Cristiane de Matos. The demands of a Health Care Ombudsman’s Office 

and the challenges to the effectiveness of participatory management. Master’s degree 

(Dissertation). Supervisor: Cláudia Mara de Melo Tavares, Ph.D. Niterói: Nursing School 

Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense (UFF). 

The study describes, based on documented reports, all users’ manifestations from a large 

municipality within the State of Rio de Janeiro, who contacted the General Ombudsman’s 

Office of the State of Rio de Janeiro (RJ) — also known as SUS Ombudsman’s Office — 

throughout 2014 and 2015. The study’s objective was to examine, through the fixed data from 

these reports, the challenges for the effectiveness of participatory management. This is a 

descriptive, documentary study, with a quantitative approach, which uses as its source of 

fixed data a set of computerized reports made available by the SUS Ombudsman’s Office, 

which covers the period between 01/01/2014 and 12/31/2015. As a documentary analysis, 

with no contact with human beings, compliance to Resolution 466/12 was not a requirement. 

However, we fulfilled the ethical precepts for the development of this research and obtained 

the express authorization for conducting this research from the service manager. As for the 

results obtained regarding 2014, 295 demands were filed, and the primary means of 

communication was the telephone, with 197 occurrences (66.78%). As for the manifestation 

categories, the Request was the most frequent, with 99 occurrences (33.55%); Complaint, 98 

(33.22%); Denunciation, 79 (26.78%); Information, 11 (3.73%); Praise and Suggestion with 

04 occurrences (1.36%) each. Regarding the follow-up categories, the Archived prevailed, 

with 138 events (46.78%), followed by the Concluded, with 40 (13.56%). In the year 2015, 

287 demands were filed, and the telephone was the preferred means of contact, with 146 

occurrences (50.87%). As for the manifestation categories, the Request showed the highest 

count, with 116 events (40.42%); Complaint, 84 (29.27%); Denunciation, 62 (21.60%); 

Information, 13 (4.53%); Praise with 10 occurrences (3.48%); and Suggestion with 02 

(0.70%). Regarding the follow-up categories, the Archived totaled 146 (50.87%), and Under 

Analysis, 101 (35.19%). The study discusses that date can serve as a facilitating tool for 

managers to make decisions based on the information generated by the SUS Ombudsman’s 

Office, so that the challenges presented may turn into an effectiveness of actions aimed at 

actual practices for solving problems. Therefore, the conclusion is that the Ombudsman’s 

Office acts as a tool that allows the continuous monitoring of health care services and 

strengthens social control. However, it is necessary for the Public Authority to disseminate its 

existence and stimulate the social participation of the citizen, so that the role of the institution 

in society is recognized, by showing respect and concern with the carefulness of hearing the 

opinion of the taxpayer citizen who claims their rights. 

Keywords: Social participation. Effectiveness and hearing. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Introdução ao Tema 

Este estudo tem como objeto as demandas de uma Ouvidoria em saúde e a gestão 

participativa de um município do Estado do Rio de Janeiro. 

Pelo Glossário Temático da Ouvidoria SUS (Sistema Único de Saúde), o conceito de 

demanda é definido como toda e qualquer manifestação do demandante, sendo esse cidadão, 

uma pessoa física ou jurídica, que se manifesta verbalmente ou por escrito ao serviço de 

Ouvidorias (BRASIL, 2008a). Portanto, as demandas da Ouvidoria são as manifestações dos 

usuários do município de Niterói que foram acolhidas pela Ouvidoria Geral do Estado do Rio 

de Janeiro, denominada Ouvidoria SUS, que disponibilizou os relatórios estatísticos 

informatizados para a pesquisa, onde consta: o tipo de atendimento para os usuários entrarem 

em contato com a Ouvidoria; a classificação das demandas dos usuários dirigidas à Ouvidoria 

SUS; e a situação dos encaminhamentos das demandas dos usuários aos setores competentes. 

Para uma análise documental, a Ouvidoria SUS disponibilizou 08 (oito) relatórios 

estatísticos informatizados, com gráficos referentes aos anos de 2014 e 2015, reproduzidos ao 

final do texto (Apêndice). Deste total, 06 (seis) foram analisados e contextualizados em 

tabelas para os dois anos. Os 02 (dois) relatórios restantes não foram contextualizados nem 

analisados, porém, foram citados no presente estudo. 

Para inserir as informações contidas nas manifestações, o ouvidor precisa do Sistema 

OuvidorSUS nível II, que foi desenvolvido em 2006 pelo Departamento de Ouvidoria Geral 

do SUS (DOGES), em parceria com o Departamento de Informática do Ministério da Saúde 

— DATASUS (BRASIL, 2013). 

Para uma melhor compreensão da dinâmica do sistema OuvidorSUS, observamos 

que os níveis possíveis de acesso são I e II, e a diferença entre os dois é que, no nível I, a 

Ouvidoria deve estar institucionalmente legalizada por meio de Portaria, Decreto, Lei, etc., o 

que permite às Ouvidorias a criação da sua própria rede hierarquizada, além de poderem 

incluir, encaminhar, receber e responder às manifestações. No nível II, o acesso é utilizado 

atualmente por todos os órgãos que possuem login e senha e recebem as manifestações 

encaminhadas pelo DOGES. Os gestores cadastrados neste nível farão parte de uma sub-rede, 

onde recebem e respondem as manifestações (BRASIL, 2013). 
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A pesquisa tem como objetivo analisar, através das demandas dos usuários do 

município de Niterói acolhidas pela Ouvidoria SUS, os desafios para a efetividade da gestão 

participativa. 

Partimos do pressuposto de que, para o funcionamento correto de um sistema de 

Ouvidorias, é preciso o apoio da gestão na promoção e divulgação da existência das mesmas 

para a sociedade. E, à medida que a população reconhecer o seu papel e importância, a 

participação social será fomentada, o controle social e o SUS serão fortalecidos e a 

efetividade da gestão participativa deixará de ser um desafio para se tornar uma realidade. 

Foram descritas, para o estudo, as trajetórias da saúde no Brasil e do Sistema Único 

de Saúde (SUS); a importância do movimento da reforma sanitária; passando pela 

Constituição Federal de 1988; pela Lei Orgânica 8080/90; pela Lei 8.142/90; e pelo SUS, com 

os princípios ético-doutrinários, descrevendo a sua forma de organização, funcionamento e 

aposta no conceito ampliado de saúde, tendo como pilar teórico as obras subsidiadas por 

Bauman. 

O estudo perpassa também a 9ª Conferência Nacional de Saúde, cujo tema foi a 

municipalização, quando várias secretarias e fundações foram criadas, dentre elas, a Fundação 

Municipal de Saúde, cenário das análises aqui apresentadas. Descreve-se, também, a história 

da Ouvidoria e a do Ouvidor, que tiveram origem na Suécia, emergindo no Brasil a partir da 

década de 1980, com a criação de várias Ouvidorias no sul do país. Com a fundação do 

Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES) e do Sistema OuvidorSUS — momento 

em que as Ouvidorias brasileiras começam a atuar informatizadas —, o Ministério da Saúde 

(MS), como principal gestor do SUS, cria ferramentas para dar suporte aos cidadãos, com um 

passo a passo necessário para se fazer uma manifestação, com a publicação de uma cartilha 

que visa orientar os usuários sobre os seus direitos e permitir uma maior visibilidade das 

informações solicitadas pelos cidadãos. 

Uma das motivações para a realização deste estudo se deve ao fato de a 

pesquisadora, na condição de profissional de saúde que, mesmo não atuando em uma 

Ouvidoria, mas como especialista em Qualidade Total, ter tido a possibilidade de observar, 

diariamente, o comparecimento de usuários, profissionais de saúde e gestores à Fundação 

Municipal de Saúde (FMS) com diversos questionamentos que deveriam ser reportados a uma 

Ouvidoria em saúde. Estes atores sociais, embora acolhidos com sensibilidade e boa vontade 

pela profissional de saúde responsável pelo atendimento na FMS, para que as demandas sejam 

protocoladas e legitimadas, estes manifestantes são encaminhados para a Ouvidoria Geral do 

SUS do Estado do Rio de Janeiro, situada no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, ou, então, 
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ao Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria (DECAU), localizado no mesmo prédio 

da FMS. 

Este citado departamento funcionava desde 2005 de forma intermediária, tendo a 

responsabilidade de receber, analisar e encaminhar as demandas da Ouvidoria SUS aos 

setores internos e externos para avaliação e respostas, porque conta com uma Ouvidora 

certificada nele lotada que tem a permissão da Ouvidoria SUS para entrar no Sistema 

OuvidorSUS e gerar os relatórios informatizados utilizados nesta pesquisa. 

Entretanto, devido a mudanças políticas da gestão, desde o final de 2016, esta 

sistemática foi alterada. Mais adiante, no presente texto, as alterações deste fluxo de trabalho 

serão analisadas. 

A emergência do problema e a sua relevância 

Neste capítulo, peço licença à minha orientadora para escrever na primeira pessoa do 

singular, pois, embora a construção da pesquisa seja nossa, a emergência do problema está 

atrelada à minha atuação profissional. 

Na minha prática profissional, trabalhando no protocolo do gabinete da FMS, a 

elaboração de um projeto de pesquisa surgiu a partir da percepção acerca da demanda de 

cidadãos que compareciam à sede da mesma para falar com o gestor municipal de saúde. 

Estavam em busca de respostas, relatando as suas dificuldades no uso dos serviços de saúde, 

frente à ausência de tratamento da própria saúde, da saúde dos seus filhos, amigos, vizinhos 

ou de outros parentes, para iniciar ou dar continuidade a um tratamento que o município 

disponibilizava. Como são usuários que já haviam passado por vários atendimentos 

malsucedidos na Rede de Assistência, e que chegaram à sede porque não conseguiram uma 

solução definitiva para os cuidados clínicos de que necessitavam, pareciam depositar sua 

última esperança em uma resposta do gestor municipal de saúde. 

Ao serem indagados pela profissional de saúde da FMS responsável pelo 

atendimento a respeito do comparecimento a este cenário e não à Ouvidoria, a maioria 

informou desconhecer a existência da instituição e que veio por orientação do próprio 

profissional de saúde que o atendeu, que afirmou ser este o caminho mais rápido para 

solucionar o problema apresentado. Como estes fatos eram recorrentes, questionei também a 

existência de falhas na condução do acolhimento destes profissionais no atendimento aos 

usuários que procuravam a Rede de Assistência à saúde do município. 
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Cabe mencionar que estes usuários são cidadãos que cumprem com os seus deveres 

enquanto contribuintes, e que, sentindo-se em uma situação de desconforto, fragilidade, 

indignação e impotência para solucionar um problema relativo à saúde pública do município, 

procuram a FMS como última instância. 

Neste momento, percebe-se a importância das Ouvidorias no acolhimento do usuário, 

as quais, com uma escuta qualificada, sensível e imparcial, protocolam e legitimam as 

manifestações, demonstrando respeito ao cidadão, representando a imagem da instituição e 

fornecendo subsídios aos gestores para as tomadas de decisão. 

A voz do cidadão, através da Ouvidoria, pode ser considerada uma ferramenta para 

avaliar a qualidade dos serviços, com a possibilidade de identificar problemas e tentar 

resolvê-los no momento em que viabiliza ações administrativas e de educação continuada 

para a equipe (MARTINS et al., 2015) e o usuário do SUS exprime a sua satisfação quanto ao 

acolhimento que lhe foi prestado, através das demandas registradas pela Ouvidoria. Para estes 

usuários, a satisfação pode ocorrer quando suas necessidades e expectativas são atendidas, 

tendo como base os seus valores pessoais. Mas, quando os resultados esperados não são 

alcançados, resultam em uma insatisfação em relação ao atendimento recebido (CRUZ e 

MELEIRO, 2010). 

Na busca pelos direitos da população, as ouvidorias devem incluir debates sociais na 

Administração pública que visem a uma participação social através de uma gestão 

democrática e participativa para um controle social efetivo (MORAES et al., 2013). 

As Ouvidorias são unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema Único de Saúde, no âmbito das três esferas: municipal, estadual e federal. Têm como 

missão a interlocução entre o cidadão e o governo, viabilizando os direitos dos cidadãos de 

serem ouvidos em suas demandas pessoais e coletivas, que devem ser tratadas adequadamente 

no âmbito do SUS, com prazos estipulados em lei para a devolução, conforme a 

complexidade da manifestação (BRASIL, 2013). 

Frente a isto, a relevância do presente estudo se mostra ainda mais evidente, porque, 

como cidadãos brasileiros, somos usuários dos serviços de saúde pública, como os serviços do 

Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), a vacinação, os medicamentos, os 

programas gratuitos de ajuda, as emergências, a vigilância sanitária e a epidemiológica, dentre 

outros. E é através das manifestações acolhidas, registradas e legitimadas pela Ouvidoria 

SUS, que podemos evidenciar a participação social dos cidadãos nas políticas públicas do 

município e gerar resultados que subsidiam os gestores nas tomadas de decisão. 
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No que tange à gestão participativa, considerada uma estratégia transversal, podemos 

dizer que ela está presente nos processos rotineiros da gestão do SUS, possibilitando a 

formulação e a deliberação de ações articuladas pelos seus atores sociais, visando a um 

efetivo controle social com a adoção de práticas e mecanismos que efetivem a participação do 

cidadão (BRASIL, 2008b). Esta participação do sujeito social nas políticas públicas do seu 

município é fundamental para poder exigir dos gestores o cumprimento dos direitos e deveres 

constitucionais, fortalecendo tanto as práticas de controle social quanto o SUS. 

As motivações para a execução do projeto e a sua organização 

Sendo administradora de empresas, profissional de saúde da Fundação Oswaldo 

Cruz, cedida desde 2010 por um convênio com a Fundação de Saúde de Niterói (FMS), 

através de uma Cooperação Técnica entre as instituições, e como pesquisadora, percebi que 

poderia contribuir com um estudo que pudesse fornecer instrumentos aos gestores para a 

melhoria da saúde pública do município onde resido e trabalho. 

Como cidadã, observo que estes episódios rotineiros, não só no município, como no 

país, geram uma insatisfação no usuário, demonstrada através da imprensa, documentários, 

periódicos, televisão e mídia eletrônica. Portanto, estes fatos precisam da atenção dos 

gestores, e os conceitos atuais de gestão participativa devem ser revistos, para que cada 

cidadão que utiliza os serviços públicos de saúde de cada município tenha um atendimento de 

qualidade. 

A partir destas constatações, comecei a me interessar por artigos científicos que 

tratassem da saúde pública dos municípios brasileiros, para a elaboração de um projeto de 

estudo. Em seguida, iniciei uma pesquisa sobre a saúde no município de Niterói e deparei-me 

com uma escassez significativa de artigos. Sendo assim, realizei uma pesquisa no site 

institucional da Prefeitura de Niterói para averiguar a composição da Rede de Assistência à 

Saúde, seu fluxo de trabalho, as Leis e Decretos municipais que regem a saúde do município e 

as metas a serem cumpridas pelos gestores. Como a Rede é extensa, não bastaria uma 

pesquisa que contemplasse somente alguns estabelecimentos, porque os resultados não 

espelhariam os questionamentos dos usuários que compareciam à sede da FMS. 

Comecei, então, em outra etapa, a pesquisar sobre a existência das Ouvidorias do 

município, e descobri que cabe à Ouvidoria Geral do município a legitimidade para receber as 
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demandas de todas as secretarias do município, mas, no caso da saúde, os usuários são 

atendidos por um sistema de Call Center. 

Dentro do município, existem também as Ouvidorias hospitalares e a do Programa 

Médico de Família (PMF), que trabalham com planilhas próprias, mas, assim como a 

Ouvidoria Geral do município, não repassam suas informações para a Ouvidoria SUS. 

Como, até o presente momento, ainda não foi implantada uma Ouvidoria exclusiva 

da saúde dentro do município, fui informada de que a Ouvidoria SUS, mesmo situada em 

outra cidade — a do Rio de Janeiro —, era o órgão que legitimava as manifestações dos 

usuários do município de Niterói e gerava relatórios. Fui informada da existência de uma 

ouvidora, servidora do Ministério da Saúde, que era a responsável pelo tratamento das 

demandas da Ouvidoria SUS e que trabalhava no Departamento de Controle, Avaliação 

e Auditoria (DECAU). 

Com a orientação da gestão municipal, solicitei ao Núcleo de Educação Permanente 

e Pesquisa da FMS (NEPP) uma autorização para fazer o estudo, e, após a permissão 

concedida, solicitei ao DECAU, junto à ouvidora, os documentos que poderiam ser 

disponibilizados a um pesquisador para a elaboração de um projeto, que, a princípio, foi 

intitulado como “Registro do acolhimento das demandas da Ouvidoria SUS: uma análise 

documental”. 

A ouvidora, ao tomar conhecimento deste aceite do NEPP, solicitou à Ouvidoria 

SUS os relatórios gerenciais para o estudo, e, em resposta ao solicitado, foram liberados os 

relatórios informatizados que constam na presente pesquisa, por não conterem sigilo 

institucional. O percurso está demonstrado no Fluxograma 1 [Apêndice], ao final do texto. 

A premissa inicial — de abranger o perfil dos usuários, respeitando o anonimato e 

com o objetivo de identificar os estabelecimentos da Rede onde se concentravam a maioria 

das denúncias, elogios, solicitações, informações, dúvidas ou reclamações, para dar 

congruência à pesquisa — ficou comprometida, devido à limitação de documentos fornecidos 

pela Ouvidoria SUS e pela complexidade da integração do Sistema Nacional de Ouvidorias do 

SUS (SNO). A composição deste sistema será descrita posteriormente. 

Desta forma, trabalhei com as ferramentas que possuía, por meio de uma análise 

documental destes registros, que, aos poucos, foi tomando um rumo didático com reflexões 

históricas da saúde no país e no município, da Ouvidoria e do Ouvidor; e sobre a participação 

do cidadão que se manifesta à Ouvidoria SUS e os desafios para uma efetividade da gestão 

participativa, utilizando como dispositivo a política pública atual. 
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Depois de traçar uma definição para os caminhos a serem percorridos para a 

elaboração da pesquisa, comecei a investigar o fluxo destas demandas, desde o seu 

acolhimento pela Ouvidoria SUS até serem protocoladas na FMS. 

Ao serem acolhidas pela Ouvidoria SUS, as demandas eram encaminhadas para o 

gabinete da FMS para serem protocoladas e apreciadas pelo gestor municipal de saúde, sendo, 

em seguida, enviadas ao DECAU, para a continuidade do fluxo de trabalho que se fizesse 

necessário pela ouvidora. 

Com relação ao fluxo interno no município de Niterói, no que diz respeito às 

demandas que chegam da Ouvidoria SUS, desde o final de 2016 foram implantadas 

modificações pela gestão municipal. As manifestações, que chegam à FMS, passaram a ser 

apreciadas pela Subsecretaria de Saúde, sendo encaminhadas à Assessoria de Comunicação 

(ASCOM), atual responsável pelo recebimento das demandas. A mesma ouvidora, atualmente 

se encontra lotada na ASCOM e realiza o mesmo processo de trabalho, o qual se inicia com o 

recebimento das manifestações da Ouvidoria SUS, conduzindo o tratamento destas demandas 

aos setores internos e externos da Rede de Assistência do município do estudo. Estes fluxos se 

encontram no Fluxograma 2, ao final do texto (Apêndice). 

Como pesquisadora, espero poder contribuir, com uma linguagem de fácil 

compreensão para o leitor, o cidadão, o profissional de saúde e o gestor municipal, através das 

informações contidas nos dados fixos dos relatórios informatizados, ao relatar a importância 

da Ouvidoria como um canal de comunicação, suas atribuições, seu papel na sociedade e 

quais são os desafios para a efetividade da gestão participativa. E, para alcançar tal 

direcionamento, algumas questões norteadoras foram traçadas. 

Questões Norteadoras 

• Qual é a importância da Ouvidoria SUS para o município de Niterói? 

• Qual é a participação social dos cidadãos do município do estudo na configuração 

das demandas presentes na Ouvidoria SUS? 

• Quais são os desafios para a efetividade da gestão participativa a partir da 

Ouvidoria SUS? 
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Objetivos 

Desta forma, o objetivo geral do estudo é “analisar através das demandas dos 

usuários do município de Niterói acolhidas pela Ouvidoria Geral do Estado do RJ, os desafios 

para a efetividade da gestão participativa”. 

Os objetivos específicos são: contextualizar a operacionalidade dos dados fixos 

contidos nos relatórios da Ouvidoria nos anos de 2014 e 2015; discutir os resultados obtidos 

através destes dados e a participação social no município do estudo; e, por último, destacar a 

importância da Ouvidoria SUS e os processos relativos à sua gestão. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

A narrativa deste capítulo será organizada em seções que se iniciam a partir do 

pensamento de Bauman (2010a) e com a apresentação de contextos históricos relacionados à 

saúde até os dias atuais. 

No que se refere a Bauman, em especial as obras intituladas como Legisladores e 

Intérpretes (2010a) e Modernidade Líquida (2011), que dissertam sobre o conceito de 

liquidez apresentado em diversos fragmentos do texto, estes nos ajudam a problematizar a 

relação do homem com o Estado, permitindo-nos fazer uma analogia sobre a relação da 

população com a Ouvidoria. 

Quanto aos aspectos históricos, abordamos a saúde no Brasil desde antes da Reforma 

Sanitária, passando pela regulamentação do SUS e a sua importância para o país, destacando 

o princípio organizativo da descentralização administrativa-financeira por meio da 

municipalização, detalhando desde a criação da FMS, cenário do estudo, até a história da 

Ouvidoria e do ouvidor. 

No decorrer de cada seção, serão retratados os assuntos a serem descritos para uma 

melhor compreensão do leitor. 

2.1 BAUMAN E A LIQUIDEZ 

Na busca por um autor que descrevesse a sociedade contemporânea na qual estamos 

inseridos, a escolha axiomática pelo sociólogo Zygmunt Bauman se deu pelas suas obras que 

retratam problemas sociais cotidianos vivenciados pelos indivíduos da modernidade e as 

mudanças constantes da sociedade, descrevendo os problemas resultantes da globalização e da 

necessidade do indivíduo em participar ativamente das políticas públicas, para aproximar o 

cidadão do Estado, para alcançarmos uma sociedade melhor, com controle social para a 

manutenção da ordem social. 

Para Bauman, a sociologia deve ajudar o humano a ser mais humano, possibilitando 

“um diálogo contínuo com a experiência humana” (BAUMAN, 2004a, p. 318), que é 

essencial e deve ser levada em conta (BAUMAN, 2004a). Como “parte de um projeto mais 

amplo” (BAUMAN, 2011, p. 27), ela é caracterizada como “ciência da sociedade” que serve 

para o “projeto da modernidade” (BAUMAN, 2004a, p. 304), como uma “contribuição para a 

batalha de uma sociedade melhor, mais hospitaleira aos seres humanos e à sua humanidade” 

(2004a, p. 310). 
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Dados bibliográficos mostram o seu nascimento na Polônia, em 1925, e seu 

falecimento em 2017, na Inglaterra. De origem judaica e família pobre, foi considerado na sua 

juventude um leitor voraz, mas seus estudos não podiam ser custeados por seus pais, como os 

jovens ricos da época; pelos seus esforços, ingressou na cadeira de Sociologia; depois, na 

Filosofia, na qual cursou o mestrado, retornando para a Sociologia com o doutorado. Para 

Bauman, a sociologia poderia mudar o mundo, e era a ciência mais oportuna para o pós-

guerra, que era o panorama vivenciado pelo sociólogo. 

Com o advento da guerra no seu país de origem, foi obrigado a emigrar muitas vezes, 

e criou expressões que definiam a sociedade da época em um estado de constante mutação. 

Apontado em suas entrevistas como hospitaleiro, gentil, modesto e reservado, 

Bauman sempre colocava as suas esperanças no ser humano para a construção de um mundo 

melhor. Embora alguns críticos o chamassem de pessimista, por causa das suas constatações e 

compreensão dos fenômenos sociais no decorrer das suas obras, ele apontava que a sociedade 

moderna precisa lutar pelo seu direito à sua participação política resguardando a sua 

segurança e protegendo a sua propriedade. 

As influências dos autores na sua vida de escritor vão desde Jean-Paul Sartre, com a 

sugestão da criação de um projeto de vida; perpassam por Marx, em um período conturbado 

da guerra — e logo se tornou antimarxista, pela conjuntura política do seu país —; e por 

Foucault, com um pensamento mais moderno, cujo código de comportamento serviria a 

qualquer indivíduo que, moldado e categorizado separadamente, deveria obedecer ao 

cumprimento de ordens, bem adestrado e supervisionado. Esta modernidade fica evidenciada 

com o Estado, ao determinar que o comportamento humano deve seguir um código ético 

ditado pelos gestores éticos da sociedade, não devendo ser questionado, mas, sim, seguido, 

para estabelecer a ordem social. 

Com isto, surgem dualidades para um efetivo controle social, como o que é certo e 

errado, assim como a ordem e a desordem social. Seu pensamento vai ao encontro de Levinas, 

que Bauman considera o maior filósofo ético do século XX (BAUMAN, 1997), e que traz 

reflexões sobre a responsabilidade social, onde ser moral é ser responsável pelo outro, com 

reciprocidade, não podendo ficar indiferente ao outro, cuja prática moral deve se fincar nos 

padrões mais elevados (BAUMAN, 1997, p. 96). E é a partir destas considerações que ele 

começa a fazer alusão à liquidez relativa à identidade, consumo, segurança, relações humanas 

e outras, porque a sociedade atual pode ser vista como um amor líquido, porque, para ele, há 

escolhas fáceis e outras com riscos, mas as menos comprometedoras, embora pareçam mais 

simples, são as que requerem mais esforço e sacrifício (BAUMAN, 2004b). 
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Quando menciona que o interesse do Poder Público agora está trilhando caminhos 

que visam construir soluções privadas para problemas públicos, neste instante, percebe-se que 

a falta do “cidadão interessado” está esvaziando os espaços públicos (BAUMAN, 2001), e, 

como a sociedade não é estruturada porque está sempre em mutação, é tida como uma rede 

que se conecta e desconecta sem estabilidade, o que acaba gerando uma insegurança 

existencial, principalmente nos indivíduos sociais que pertencem às classes com menos 

recursos, porque não dispõem de escolhas nem de liberdade para tomar outra direção, 

causando incertezas, medos e aumentando os riscos individuais. Quando ele fala na “vida 

líquido-moderna e seus medos”, refere-se a uma população que não consegue controlar estas 

forças e, portanto, não compreende a sua dimensão (BAUMAN, 2007, p. 13). 

O indivíduo pós-moderno é considerado vulnerável, e a sociedade, por sua vez, não é 

protegida como deveria pelo Estado, e o pior é que acaba desconfiando desta proteção e cria 

uma insegurança no presente, depositando incertezas sobre o futuro, levando este indivíduo 

social a um sentimento de impotência. Com a globalização, isto fica evidente, porque os 

principais problemas mundiais estão situados em um patamar global, e dificilmente são 

resolvidos através de soluções locais. 

Quando o autor explica a modernidade líquida, a sua convicção é de que as 

mudanças são permanentes e as incertezas são as únicas certezas. Embora estejamos à procura 

de uma maior solidez, a sociedade ainda é líquida e os sonhos nascem de uma sociedade 

menos líquida. Esta liquidez afasta as relações humanas, trazendo à tona seres mais isolados, 

menos solidários e mais insensíveis ao sofrimento alheio (BAUMAN, 2001). Estes sujeitos 

acabam procurando os seus pares e se fecham em grupos que têm as mesmas ideias, valores e 

buscam realizações semelhantes. 

No que diz respeito ao poder e à política, ele identifica uma crise democrática 

individual e/ou coletiva na sociedade, a qual está cansada de não conseguir perceber o 

cumprimento das promessas políticas; e, enquanto isto, as desigualdades sociais aumentam, os 

empregos diminuem e poucos conseguem projetar o seu futuro com otimismo, nascendo uma 

instabilidade psicológica difícil de ser revertida, porque os medos são constantes. Estes medos 

vão desde o terrorismo, a violência urbana, até a própria Internet, o que nos torna vigilantes 

em tempo integral, com o intuito de evitarmos maiores danos, o que acaba aumentando a 

nossa insegurança, isolando-nos ainda mais e alimentando as nossas ansiedades. 

Em sua obra Modernidade Líquida, o autor retrata as conexões frágeis do ser 

moderno, tratando as relações humanas como descartáveis. O autor descreve e reúne 

conceitos que devem ser valiosos para a sociedade, porque, mesmo que a modernidade avance 
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e siga em várias direções, a emancipação do cidadão na sociedade resulta na responsabilidade 

das suas ações e dos seus atos (BAUMAN, 2001). 

Em outra das suas obras, Bauman afirma que “a liberdade de escolha é acompanhada 

de imensos e incontáveis riscos de fracasso” (BAUMAN, 2007, p. 71), mas nada impede que 

o sujeito social participe ativamente das políticas públicas nas quais está inserido. Na visão 

baumaniana, o mundo não deve ser construído por um partido político ou por estruturas 

sociais já prontas, mas, sim, por homens e mulheres, tratados como agentes sociais, e é neste 

momento que ele retoma a sua fase marxista, quando começa a analisar as relações entre 

capitalismo e socialismo. 

Bauman completa que é preciso se esforçar para que um novo paradigma possa 

colocar em ordem e abranger todos os fenômenos que o paradigma antigo não conseguiu 

antecipar, reconhecer e explicar (BAUMAN, 2010a). 

A incerteza de viver em um mundo contemporâneo marcado pelo término da 

estabilidade e das certezas, onde emergem relações afetivas fugazes, com um individualismo 

exacerbado, faz surgir uma ansiedade, em que o prazer humano é momentâneo; e, da mesma 

forma que a busca dos valores e realizações é contínua, este resultado traz um sofrimento 

humano que pode limitar a capacidade de agir, transformando este sentimento em frustração. 

As dualidades trazidas por Bauman e o direcionamento pelo esforço necessário em 

prol das mudanças e melhorias auxiliam na construção deste capítulo. 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

2.2.1 História da saúde e do SUS no Brasil 

A saúde no Brasil, antes da Reforma Sanitária, era centralizada no Governo Federal, 

com ações verticalizadas, sem considerar as diversidades. Os gastos com internação eram 

maiores do que os ambulatoriais. Sem controle social, o foco era na Assistência à Saúde 

(BAPTISTA, 2007). 

As mobilizações populares tinham como objetivo as transformações políticas, 

visando a mudanças nas condições sociais da sociedade que deram origem aos primeiros 

movimentos pelas reformas na saúde, como o projeto da Reforma Sanitária, que teve início na 

década de 1970, com uma discussão que envolveu a comunidade e os técnicos, originando 

uma proposta inovadora e universal e resultando em um movimento social fortalecido. Este 
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processo teve como marco institucional a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

1986, em Brasília, que reuniu cerca de cinco mil pessoas em uma grande assembleia, que 

referendava, aos constituintes, por meio dos técnicos gestores, a proposta da Reforma 

Sanitária, na qual foi definida a Ordem Social para uma Seguridade Social (PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014). 

Vislumbrava-se, então, a possibilidade de garantir ao cidadão o direito à saúde 

pública com integralidade, reduzindo as desigualdades sociais e mudando o cenário existente, 

com uma sociedade que acabava de sair de uma ditadura militar cujo governo não priorizava a 

cidadania (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

O movimento da Reforma Sanitária, formado por gestores, docentes e profissionais 

de saúde, buscava uma cobertura integral e universal a todo cidadão, com a garantia do acesso 

à população para a prevenção e cura de doenças. Este movimento almejava a descentralização 

da gestão administrativa e financeira para um efetivo controle social das ações em saúde, com 

uma proposta muito diferente daquela da década de 1980, que tinha uma cidadania regulada, 

cujo direito à saúde pública se limitava a quem contribuísse com o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Sendo assim, a proposta da Reforma Sanitária resultou na universalidade do direito à 

saúde, através da Constituição Federal de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Embora a saúde tenha sido definida na Constituição Federal de 1988, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) só foi regulamentado pela Lei 8.080/90 — que enfatiza a 

descentralização por meio da municipalização dos serviços e das Ações de saúde e sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde (Lei 8.080/90) — e pela Lei 

8.142/90, relativa ao papel e a participação da população na gestão do SUS (Lei 8.142/90). 

A Lei Orgânica da Saúde 8080/90 se refere aos princípios e diretrizes do SUS, que, 

segundo este aparato jurídico, determinam que as ações e serviços que integram o SUS devem 

ser desenvolvidos de acordo com o art. 198 da Constituição Federal, obedecendo a princípios 

ético-doutrinários, tais como: a universalidade, que permite o acesso às ações e serviços a 

todos sem discriminação; a equidade, com base na justiça social, que garante a igualdade sem 

privilégios nem preconceitos; e a integralidade, que considera a pessoa como um todo, 

preocupando-se em atender às reais necessidades da população (Lei 8.080/90). 

Quanto aos princípios organizativos, a hierarquização, caracteriza o SUS como um 

conjunto articulado e contínuo com a preocupação de respeitar cada caso conforme a 

complexidade, referência e contra-referência; a participação popular, que democratiza a 
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participação dos usuários através dos Conselhos Municipais de Saúde; e, por último, a 

descentralização política, financeira e administrativa, que delega ao gestor municipal as ações 

de saúde. A meta era de ampliar o conceito de saúde, promovendo, prevenindo e atendendo a 

todos os brasileiros com uma qualidade de vida mais digna (Lei 8080/90), reconhecendo a 

saúde, no artigo 196 da CF, como um direito de todos e um dever do Estado (BRASIL, 

1988a). 

A responsabilidade do SUS se dá nas esferas federal, estadual e municipal. O poder 

público tem que regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde para que 

integrem uma rede regionalizada e hierarquizada, desde que constituam um sistema único 

(BRASIL, 1988a). 

A partir da Constituição, instrumentos de gestão participativa, como as Conferências 

e os Conselhos de Saúde voltados para a inserção da sociedade civil na formatação, 

acompanhamento e avaliação das políticas públicas, passaram a fazer parte da forma 

institucionalizada no âmbito do Estado (BRASIL, 1988a). No caso das Ouvidorias Públicas, 

mesmo não tendo sido inscritas no texto da CF de 1988, estas são tratadas como experiências 

relevantes, no que diz respeito à relação Estado/sociedade, como mecanismos de atuação da 

sociedade civil organizada. 

Como gestor nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde 

formula políticas nacionais de saúde, com a função de planejar, criar normas, avaliar e utilizar 

instrumentos para o controle do sistema, sendo o principal financiador da rede pública de 

saúde, de forma a integrar um sistema único de abrangência nacional (BRASIL, 2013). 

Sob este enfoque, o SUS deve ser reconhecido como um importante mecanismo de 

cobertura social no que diz respeito à saúde, servindo como um apoio para superar a 

fragmentação e a exclusão crescentes na sociedade brasileira atual (BRASIL, 2013). 

Logo, quanto mais o planejamento deste sistema estiver articulado e integrado com a 

coletividade, maior será a garantia de um serviço de saúde com qualidade e equidade 

(BRASIL, 2013). 

2.2.2 Descentralização — a Municipalização 

A descentralização do SUS, como um dos princípios organizativos, determina a 

transferência de responsabilidades para a esfera municipal, dando poder ao gestor para utilizar 

recursos próprios, além dos repassados pela União e pelo estado. Sua função é a de formular 
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suas próprias políticas de saúde, coordenar e planejar o SUS a nível municipal por meio da 

normalização federal e do planejamento estadual, com autonomia para gerir e executar ações 

em saúde. Deve reconhecer o município como o principal responsável pela saúde de sua 

população e, ao estabelecer parcerias com outros municípios, garantir o atendimento pleno da 

sua população em procedimentos dos quais não é autossuficiente e, da mesma forma, permitir 

aos municípios parceiros a utilização dos seus serviços (BRASIL, 2006b). 

Portanto, a descentralização política-administrativa deve obedecer a um princípio 

constitucional estendido aos municípios vizinhos com o objetivo de agregar valores éticos e 

solidários, desde que não comprometa a eficácia dos serviços prestados à população usuária. 

Neste contexto, em 1988, foi criada a Fundação Municipal de Saúde do município de 

Niterói (FMS), na região metropolitana do Rio de Janeiro — Lei Municipal Nº 718, de 

01/11/1988 (BRASIL, 1988b) —, e está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

cujo gestor municipal é presidente da FMS e também secretário de saúde. Com sede e foro no 

Município de Niterói, tem Estatuto e Regimento Interno próprios, sendo constituída como 

pessoa jurídica de direito público. Tem a missão de oferecer, aos clientes, um atendimento de 

fácil acesso, hierarquizado, integral, com acolhimento e atenção adequada, com unidades que 

ofereçam um ambiente agradável. É composta pela região Metropolitana II, que abrange os 

municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá 

(www.saude.niteroi.rj.gov.br). 

O município, conforme o Censo de 2010, conta com 487.562 habitantes. A cidade foi 

caracterizada como de grande porte, considerada a quinta cidade mais populosa do estado e a 

de maior índice de desenvolvimento humano (BRASIL, 2010). Possui uma Rede de 

Assistência à Saúde composta por 07 hospitais (sendo 01 de urgência e 01 de emergência, que 

é estadual e pactuado com o município), 10 policlínicas, 06 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e 39 módulos do Programa Médico de Família (PMF), Programa de Saúde Mental e 

Farmácia (www.saude.niteroi.rj.gov.br). 

A municipalização estabelece, aos gestores, uma responsabilidade de planejar, 

monitorar e avaliar a programação pactuada e integrada de atenção à saúde do seu município, 

prestando uma assistência ambulatorial e hospitalar com autonomia necessária para gerir um 

sistema de saúde que: respeite as características sócio-demográficas; incentive a formação de 

uma equipe multiprofissional comprometida e motivada; e promova uma educação 

permanente, ao capacitar os profissionais de saúde para que possam suprir as necessidades e 

expectativas dos usuários (BRASIL, 2009a). 
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A partir do Pacto pela Saúde, desde 2006, o gestor municipal assina um termo de 

compromisso para assumir integralmente as ações e serviços do seu território, respeitando as 

peculiaridades e limites de atuação, consagrando uma relação solidária entre os gestores das 

três esferas de governo. Estas mudanças estão articuladas em três dimensões: o Pacto pela 

Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, que contemplam diretrizes pactuadas 

pela União, Distrito Federal, estados e municípios (BRASIL, 2009a). 

Esta responsabilidade do gestor municipal dá a oportunidade de melhorar a qualidade 

dos serviços do seu município utilizando os recursos de forma responsável, com eficiência e 

produtividade. Como o Brasil é um país que tem discrepâncias entre as suas regiões, é preciso 

um planejamento local em conformidade com as diferenças e desvantagens que algumas 

localidades possuem. 

Para que haja uma integralidade das ações, é importante que os níveis de atenção à 

saúde sejam revistos, para proporcionar um maior acesso aos serviços de saúde existentes 

(NARDO; JULIANI, 2012). 

Para tanto, os instrumentos de gestão participativa que ajudam na formulação da 

política de saúde no município são as Conferências de Saúde, que se reúnem pelo menos a 

cada quatro anos, com o papel de avaliar as ações/serviços e propor diretrizes ao gestor 

municipal, com a representação dos vários segmentos sociais de forma paritária e os 

Conselhos de Saúde. Tais Conselhos se reúnem, no mínimo, a cada mês, com base no seu 

Regimento Interno; são formados por representantes dos usuários do SUS, dos prestadores de 

serviços, dos gestores e dos profissionais de saúde que utilizam estes espaços permanentes, 

com a atribuição de: propor, aprovar ou reprovar as diretrizes para a gestão municipal da 

saúde; fiscalizar se o gestor e os prestadores de serviços estão fazendo a sua parte; e garantir a 

atenção à saúde, contribuindo com a promoção da intersetorialidade entre as diversas políticas 

sociais (BRASIL, 2013). 

As estratégias de ação utilizadas pelos gestores e profissionais de saúde dos 

municípios para o acolhimento aos usuários devem estar baseadas nos preceitos da 

humanização e princípios do SUS, respeitando as especificidades de cada instituição e 

estimulando a cooperação entre as mesmas pela troca de experiências produzidas, para a 

qualificação do serviço público de Saúde (BRASIL, 2004b). 

Considero que a garantia de uma saúde mais digna para cada município do país só 

será fortalecida se os desafios forem tratados como problemas reais, com disposição para 

resolvê-los, viabilizando uma melhor e maior aplicação dos recursos, com um planejamento 
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eficaz, com uma melhor condução das equipes de saúde no atendimento aos usuários, 

estimulando a participação social no âmbito federal, estadual e municipal. 

Para tanto, é necessária a implantação de uma Ouvidoria de saúde dentro do 

município de Niterói, interagindo com as Ouvidorias existentes da Rede de Assistência à 

Saúde, gerando informações por meio de uma escuta ativa, promovendo a mediação entre os 

atores sociais, com efetividade para solucionar as demandas dos usuários. 

2.3 A HISTÓRIA DA OUVIDORIA E DO OUVIDOR 

Também faz parte da narrativa desta seção, elementos históricos que elucidam a 

implementação da Ouvidoria e do Ouvidor até os dias atuais, explanando sobre o acolhimento 

e atendimento ao usuário na Rede de Assistência do município, relatando o acolhimento às 

demandas dos usuários que entraram em contato com a Ouvidoria SUS, apontando as 

ferramentas utilizadas para a execução do seu processo de trabalho. 

A história da Ouvidoria começa na Suécia, por volta do século XVIII, com a função 

primordial de aprimorar o funcionamento da administração pública e vigiar o serviço dos 

funcionários (OMBUDSMAN SASKATCHEWAN, 2008). 

A primeira ouvidoria pública no Brasil foi criada em 1986, na cidade de Curitiba/PR, 

e, a partir daí, difundiu-se por todo o país (PEIXOTO; MARSIGLIA; MORRONE, 2013). Se 

fosse instituída apenas como Ouvidoria Geral, como se pretendia, a ouvidoria ficaria 

estagnada, afastada do cidadão, o que dificultaria o cumprimento de seu papel político. Da 

forma como ficou estabelecida, o ouvidor se tornou representante direto do cidadão, e é ele 

quem tem a gerência sobre a ouvidoria (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

OUVIDORES/OMBUDSMAN, 2013). 

Desde a década de 1980, tentava-se criar dispositivos para dar maior transparência às 

ações em saúde e, ao mesmo tempo, suprir as necessidades dos seus usuários. No âmbito 

federal, foi criado o Disque-Saúde, vinculado aos Conselhos de Saúde; e, nos âmbitos 

estadual e municipal, surgiram alguns serviços de Ouvidoria no sul do país (BRASIL, 2013). 

Para Santos, Neves e Sanna, com as transformações decorrentes da consolidação do 

processo democrático e a luta permanente para assegurar os direitos e garantias do cidadão, 

encontra-se na Ouvidoria a possibilidade de promover a defesa dos direitos, de interesses 

individuais e coletivos e, ao mesmo tempo, de fomentar o exercício da cidadania por meio do 
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controle social da administração pública como um instrumento capaz de promover mudança e 

inclusão social (SANTOS; NEVES; SANNA, 2014). 

A composição do Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS (SNO) ocorre através de 

uma rede interligada de ouvidorias, que funcionam de forma descentralizada, respeitando a 

autonomia de cada ente da Federação, e que estão sob orientação estratégica central do 

Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS (DOGES). Criado em 2003, este departamento tem 

como objetivo propor, coordenar e implementar a Política Nacional de Ouvidoria em Saúde 

no âmbito do SUS, e está subordinado à Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 

(SGEP) do Ministério da Saúde. As Ouvidorias são implantadas na União, nos estados e nos 

municípios (BRASIL, 2014e). 

A Ouvidoria fortalece o papel legal das instâncias de gestão e controle social, 

fornecendo informações que complementam a ação dos conselhos de saúde, das instâncias 

intergestoras, das corregedorias e dos sistemas de auditoria. As Ouvidorias orientam, 

encaminham, acompanham a demanda e respondem ao cidadão sobre as providências 

adotadas com a capacidade de integrar as demandas sociais em saúde para sistematizá-las nas 

três esferas de governo (BRASIL, 2013). 

A implantação da ouvidoria é um avanço no campo da gestão democrática, mas, para 

que as atividades sejam executadas, é importante que esta instituição tenha autonomia 

suficiente para cumprir o seu papel. Deve promover a articulação necessária com os conselhos 

de saúde, divulgar as informações sobre o funcionamento do sistema de saúde e da assistência 

que é oferecida aos seus usuários, além de acompanhar a execução de ações para a correção 

das irregularidades identificadas (SILVA; PEDROSO; ZUCCHI, 2014a). 

Para a implantação de uma unidade de Ouvidoria do SUS, foi criada a Portaria 

2.416/14, com as diretrizes para a organização e funcionamento dos serviços de ouvidoria do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Sua criação ocorre a partir de uma mobilização política, mas 

é necessário estar inserida em um organograma, com clareza dos objetivos para a sua 

implantação, com as suas atribuições discriminadas e o serviço divulgado para a comunidade 

(BRASIL, 2014c). 

Para uma Ouvidoria funcionar, é preciso haver estrutura física, organização jurídica, 

recursos humanos, telefone, endereço eletrônico, Internet e acesso fácil à sua rede. A rede da 

Ouvidoria pode ser entendida como uma extensão deste processo, pois, para o seu trabalho ser 

efetivo, é necessário possuir articulação com todos os setores internos ou externos, órgãos ou 

instituições responsáveis por responder ou resolver as demandas acolhidas (BRASIL, 2013). 
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Tem como estrutura do fluxo de trabalho tramitar a manifestação do cidadão interna 

e externamente à Ouvidoria. Internamente, contemplam os processos de recebimento, análise, 

encaminhamento, acompanhamento, resposta e fechamento das demandas. Externamente, 

com processos que envolvem o encaminhamento da demanda para as áreas responsáveis 

(BRASIL, 2013). A Ouvidoria é tratada como um canal democrático e transformador, que 

estimula a participação social como um espaço de cidadania, conscientiza a população, 

dissemina informações ao usuário que entra em contato, ampliando seus direitos como 

cidadão. São caracterizadas como unidades administrativas dos órgãos e entidades que 

integram o SUS (BRASIL, 2014b). 

Com uma participação social sustentada pelos princípios de uma democracia 

participativa, as Ouvidorias públicas almejam garantir o controle da ação do estado, tendo 

como diretriz a imparcialidade em defesa da ética, a transparência e a eficiência dos 

resultados, qualificando e operacionalizando as tomadas de decisão e disponibilizando canais 

de consulta e diálogo. Considerada um espaço estratégico na Instituição Pública, é importante 

divulgar o seu trabalho, informar o seu campo de atuação, facilitar o acesso a todo cidadão 

visando fortalecer o controle social e aprimorar a gestão do SUS. O usuário que entra em 

contato com a Ouvidoria precisa saber que toda e qualquer demanda terá sua informação 

legitimada, segura e documentada (CALLEGARI, 2014). 

Nesta perspectiva, a Ouvidoria em Saúde pode ser considerada um instrumento de 

gestão pública e de controle social para a defesa do direito à saúde e do aperfeiçoamento da 

qualidade e eficácia das ações e serviços prestados pelo SUS, resgatando, através do ouvidor, 

valores como a solidariedade e a ética da responsabilidade no acolhimento ao usuário. 

Assim como a Ouvidoria, foi também na Suécia que se instituiu a figura do 

Ombudsman, palavra de origem germânica que, em sueco, significa representante, advogado, 

defensor do povo. No Brasil, esta palavra significava “juiz do povo”, e, hoje em dia, o 

chamamos de ouvidor (PEIXOTO; MARSIGLIA; MORRONE, 2013). 

A contribuição do ouvidor na sociedade, com o processo de democratização, torna-se 

importante à medida que ele deixa de ser considerado um espião e passa a atuar na resolução 

de problemas que surgem no atendimento ao cidadão, cria nexos com os setores competentes 

e lida com assuntos relacionados à saúde pública, mediando a relação entre os sujeitos sociais. 

As principais características esperadas em um ouvidor são: imparcialidade, empatia, 

sensibilidade, maturidade, independência e autonomia. O ouvidor deve estar ligado à direção 

do serviço, sem intermediários, e uma das virtudes que deve possuir é saber escutar, 

desenvolvendo cada vez mais esta qualidade, mantendo o sigilo, não emitindo juízo de valor, 
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evitando preconceitos, pré-julgamentos e comentários que possam denegrir a imagem de 

alguém. Deve conhecer a estrutura do serviço da instituição, ser consciente do seu papel e, ao 

mesmo tempo, deve ter comprometimento permanente no atendimento ao usuário; precisa 

saber transmitir de forma clara e segura as informações prestadas no momento da escuta e 

dominar o conhecimento das normas e disciplinas do SUS (BRASIL, 2014c). 

No âmbito interno, o ouvidor é um mediador de conflitos, defensor das relações 

éticas e transparentes porque busca soluções junto às áreas da organização, sensibilizando os 

dirigentes e recomendando mudanças em processos de melhorias contínuas, respeitando 

sempre os direitos dos cidadãos. 

Uma das atribuições do ouvidor é cobrar respostas dos setores internos ou externos, 

para que, através das informações geradas, medidas de ajuste ou correção possam ser 

aplicadas e as injustiças reparadas, visando ao bom andamento dos serviços, das condições de 

trabalho dos profissionais de saúde e para as tomadas de decisão dos gestores. Como 

mediador dos atores sociais, estreita esta relação para agregar valores humanizados, 

almejando promover uma convivência digna através de mudanças de comportamento destes 

profissionais no acolhimento aos usuários. 

Para que o fluxo de trabalho da ouvidoria seja eficaz, o ouvidor deve ficar atento 

para: classificar as manifestações; respeitar os prazos estipulados; e encaminhá-las aos setores 

competentes com informações objetivas e de fácil compreensão, para que a equipe possa 

analisar e responder de forma satisfatória. Esta interlocução é imprescindível para que os 

dados gerados, a elaboração dos diagnósticos e os relatórios estatísticos sejam fidedignos 

(BRASIL, 2012c). 

A contribuição do ouvidor se torna imprescindível à medida que a sociedade o 

enxerga como um colaborador que está ali com imparcialidade, para tentar ajudar, escutar e 

resolver os problemas levantados pelo usuário. Ao se manifestar, é conferida ao cidadão uma 

emancipação que reafirma a sua participação social, com legitimidade, e contribui no 

cumprimento de ações mais efetivas do poder público, transformando algo em legítimo, 

caracterizando uma obrigação de fazer. 

2.3.1 O acolhimento e atendimento ao usuário 

O acolhimento é caracterizado como uma postura ética, onde acolher é dar acolhida, 

aceitar, atender, dar abrigo ou crédito a alguém. Para a PNH, o ato de acolher começa no 
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momento em que o usuário entra em qualquer estabelecimento da rede de saúde, 

responsabilizando-se por ele integralmente, o que implica em dividir saberes, tomando para si 

a responsabilidade de abrigá-lo, aceitando as diferenças e respeitando-o como ser humano 

(BRASIL, 2004a). 

Para um melhor acolhimento aos usuários, e com o objetivo de ampliar a qualidade 

no atendimento e as condições de trabalho dos profissionais de saúde, o Ministério da Saúde 

criou a Política Nacional de Humanização (PNH), com um manual que ajuda os atores sociais 

a humanizar a assistência à saúde (BRASIL, 2004b). 

A PNH indica diretrizes que se apoiam em 03 (três) princípios fundamentais: a 

prática ética, como um compromisso do reconhecimento do outro; a atitude estética, que 

afirma as relações e os encontros do dia-a-dia; e a proposta política, que proclama um pacto 

com uma atuação coletiva, permitindo o “estar com”, considerada uma atitude de inclusão que 

promove a cultura da solidariedade e torna o SUS legítimo (BRASIL, 2006a). 

Embora a palavra acolhimento tenha diversas abordagens, todas caminham para a 

mesma direção, que é a ação de amparar indiscriminadamente quem está pedindo ajuda, 

através de uma escuta, uma palavra de conforto, uma atitude de proteção ou de cuidado. 

Muitas vezes, o problema que aflige o usuário pode ser de fácil solução, desde que o 

profissional de saúde que o atenda tenha a sensibilidade e disposição para escutá-lo e acolhê-

lo, facilitando, desta forma, todo o processo do atendimento. 

O atendimento pode ser considerado como um direito garantido a qualquer cidadão 

brasileiro, de forma humanizada e sem discriminação, a partir de um modelo baseado na 

hierarquização das ações e serviços de saúde conforme os níveis de complexidade (BRASIL, 

2006b). 

O acolhimento e o atendimento estão interligados, e, dissociá-los, seria romper com 

os vínculos solidários firmados entre usuário e profissional de saúde. 

Para humanizar, é importante oferecer instrumentos que incluam as diferenças nos 

processos de gestão e do cuidado. Esta construção coletiva deve ser articulada e 

compartilhada entre os atores sociais, no que diz respeito a novos modos de cuidar e na 

organização do trabalho. É preciso identificar o grau de insatisfação do usuário, para buscar 

soluções por meio das questões que surgem no atendimento, para transformá-las em 

informações relevantes, com o objetivo de melhorar os serviços prestados, integrando as 

relações interpessoais com os públicos internos e externos. 

O ato de acolher o usuário deveria ser único, dando um significado de singularidade 

à humanização em saúde (BARBOSA, 2014). 
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Barbier (1997) destaca a importância de compreender o outro de forma 

incondicional, independente das suas opiniões, atitudes ou emoções. Para ele, quem escuta 

deve sentir o universo afetivo do outro e, desta forma, não deve fazer pré-julgamentos, 

comparações ou se deixar influenciar pelo que foi dito ou feito, com o objetivo de criar uma 

consistência na relação (BARBIER, 1997). 

A informação em saúde, muitas vezes, pode ficar descontextualizada, ora pela pressa 

do atendimento, ora pela grande demanda de pacientes, ou pela linguagem técnica, ou, ainda, 

por um contato humano pouco priorizado. O paradoxo é que, muitas vezes, uma instituição da 

rede pública pode ter excelências tecnológicas, mas um atendimento pouco acolhedor, ou 

vice-versa. 

Para Merhy e Feuerwerker (2009), a produção do cuidado, em se tratando da saúde, 

nem sempre está associada à cura e à promoção da saúde, propriamente ditas (MERHY; 

FEUERWERKER, 2009). Desta forma, o usuário não pode ser visto como uma senha de 

atendimento, nem deixar de receber os esclarecimentos necessários sobre a doença ou os 

procedimentos a que será submetido; mas, para que isto ocorra, é primordial que o cidadão 

saiba mais dos seus direitos, para poder cobrar uma efetividade neste acolhimento. 

E quando falamos em efetividade, embora este termo seja mais complexo, este 

conceito pode ser traduzido como os resultados de uma ação que traz benefícios a uma 

determinada população, e está relacionado à satisfação que é alcançada (GABRIEL, 2015). 

Mas, para uma efetividade no acolhimento, é necessário que a Rede disponha de 

profissionais de saúde que possam esgotar dúvidas, orientar usuários e saber lidar com as 

adversidades que surgem durante o atendimento. Mas quando esta interação não ocorre, o 

usuário deve ser encaminhado imediatamente à Ouvidoria, para legitimar a sua manifestação, 

para que suas apreensões, medos e dúvidas possam ser sanados ou amenizados no momento 

da escuta. 

É com base nestas considerações que a Ouvidoria surge como uma contribuição ao 

usuário que não foi acolhido em algum momento do atendimento, e constitui-se como 

ferramenta de comunicação eficaz (BOLZAN, 2012). De acordo com Pereira (2002), para a 

Ouvidoria atingir plenamente o objetivo de ser um canal propício a ouvir a voz do cidadão e 

promover a ampliação da participação social, é importante que a comunidade perceba, neste 

órgão governamental, um projeto institucional, onde sua reclamação será tratada como uma 

questão eminentemente social, e não apenas individual (PEREIRA, 2002). 
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2.3.2 O acolhimento das demandas dos usuários pela Ouvidoria 

As demandas da Ouvidoria são todas as manifestações dos usuários protocoladas e 

legitimadas pelo ouvidor, que precisa estar atento para classificá-las corretamente. 

As manifestações recebidas podem ser procedentes ou improcedentes. Para que o 

ouvidor as considere procedentes, elas necessitam estar em desacordo com as 

normas/procedimentos, com a legislação vigente, ou quando afetam a expectativa do usuário, 

causando-lhe algum prejuízo. Estas manifestações procedentes são subdivididas em: 

resolvidas — quando foram tomadas as medidas de correção ou adequação junto ao cidadão; 

em andamento — quando os fatos foram avaliados e estão em tratamento pela equipe para a 

sua averiguação; e sem solução — quando não houve resultados nem melhoria necessária 

realizada (FERREIRA, 2015). 

No caso das improcedentes, elas não possuem irregularidade, não causam prejuízo ao 

usuário, são chamadas improcedentes com melhorias porque são utilizadas como ferramentas 

que auxiliam nos processos de trabalho e na orientação ao cidadão, quanto ao 

encaminhamento do seu questionamento. São subdivididas em: encerradas, que não foram 

atendidas; encerradas porque foram atendidas; ou inconsistentes, sem amparo legal 

(FERREIRA, 2015). 

Depois de protocolar as manifestações com as classificações previamente definidas 

pelo ouvidor, a tipificação categoriza as demandas, uma vez que discrimina as ações/serviços 

oferecidas pela Rede de Assistência à Saúde. O tratamento destas demandas começa quando 

são inseridas no sistema OuvidorSUS e são encaminhadas aos setores responsáveis, com o 

acompanhamento, supervisão e intercessão da Ouvidoria, quando necessário, para garantir 

respostas mais efetivas desses setores (BRASIL, 2012a). 

As tipificações discriminadas no relatório informatizado da Ouvidoria SUS no ano de 

2014 foram: Assistência à Saúde, Farmacêutica e Odontológica; Cartão e Carta SUS; 

Comunicação; Estratégia de Saúde da família/Programa de Agentes; Gestão; Ouvidoria do 

SUS; Produtos para saúde/Correlatos; Programa Farmácia Popular no Brasil; Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo — PNCT; Programa Nacional de DST/AIDS; SAMU; 

Transporte; Vigilância em saúde e Vigilância Sanitária (BRASIL, 2014a). Em 2015, 

permanecem as tipificações citadas em 2014, porém, foram acrescidas: Orientação em saúde e 

Financeiro; e foi excluído o Cartão SUS. 

Os tipos de contato para atendimento na Ouvidoria estão divididos em: telefone; 

Internet — por meio do formulário WEB ou e-mail; por correspondência, que são cartas, 
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geralmente manuscritas; de forma presencial, quando o usuário comparece pessoalmente ao 

espaço físico da instituição; Carta SUS, que também é encaminhada por meio da Internet e 

tem a singularidade de ser respondida apenas para o usuário que foi internado pelo SUS por 

um longo período de tempo, ou para a confirmação de procedimentos realizados ou, então, 

para a avaliação dos serviços utilizados para relatar as suas experiências. O não informado é 

quando o usuário deixou de informar seu nome e e-mail para contatar a instituição, mas a sua 

demanda foi classificada pelo ouvidor (BRASIL, 2008a). 

Todas as manifestações são classificadas de acordo com as categorias operacionais, 

discriminadas da seguinte forma: denúncia — que indica irregularidade na administração ou 

no atendimento; elogio — que demonstra satisfação ou agradecimento pelo serviço prestado; 

informação — que é a comunicação, orientação ou ensinamento relacionado à saúde; 

reclamação — que relata insatisfação em relação às ações e serviços de saúde sem que tenha 

conteúdo de requerimento; solicitação — mesmo podendo indicar insatisfação, precisa conter 

um requerimento de atendimento ou acesso às ações e serviços de saúde; e sugestão — que 

propõe uma ação que é considerada útil para a melhoria do SUS (BRASIL, 2013). 

O processo de trabalho da Ouvidoria tem que ser respeitado em todo o seu percurso, 

que consta de: recebimento, análise, encaminhamento, acompanhamento, resposta ao usuário 

e fechamento das demandas. As demandas encaminhadas são aquelas que foram enviadas 

para os setores competentes com prazo determinado para a sua conclusão. Quando este prazo 

expira, a demanda é arquivada e o usuário deve ser informado. Se o usuário desejar continuar 

com a mesma manifestação, é necessário fazer um novo registro, resultando em um novo 

prazo de resposta. Para as demandas que estão em análise, o registro já foi visualizado e está 

sendo analisado pelo órgão competente (BRASIL, 2013). As concluídas são consideradas as 

mais importantes para a instituição, porque, após o órgão competente inserir a resposta, 

informando quais as providências adotadas, estão finalizadas para dar uma resposta ao 

manifestante. A fechada é quando a Ouvidoria considera que a demanda já foi resolvida pelo 

órgão competente. No caso das demandas novas, estas não estão discriminadas no relatório, 

mas são utilizadas pelos ouvidores, e, embora ainda não tenham sido tratadas pelo técnico, 

serão classificadas posteriormente. As reencaminhadas são assim consideradas quando a 

resposta do órgão competente não foi satisfatória, levando a uma devolução a este mesmo 

órgão, com a solicitação de uma resposta mais efetiva. As arquivadas são as que não 

respeitaram o prazo estipulado para a devolução das manifestações (BRASIL, 2013). 

É importante que o cidadão que procura a Ouvidoria compreenda que a atuação da 

instituição também é informativa, porque: trata de assuntos relacionados à gestão do SUS e da 
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sua rede; dá orientações em saúde e informações sobre doenças, visando ampliar o 

conhecimento dos usuários; explica a forma de acesso a consultas, exames, tratamentos ou 

medicamentos; e esclarece dúvidas sobre assuntos em saúde de relevância nacional (BRASIL, 

2014e). 

Ao atuarem como um instrumento de avaliação de satisfação, do acolhimento e da 

melhoria da qualidade da saúde, dentre outras diretrizes, as Ouvidorias e o ouvidor buscam 

realizar a mediação entre a população e as unidades administrativas que, através das 

demandas do usuário, têm a possibilidade de fornecer ferramentas que podem reorganizar as 

práticas instituídas e cristalizadas. Dentre estas práticas, podemos citar aquelas utilizadas por 

alguns profissionais de saúde que, pela automatização diária, mesmo que estes não percebam, 

tornam-se rotinas que podem ser prejudiciais no atendimento ao usuário. Readequar estas 

práticas, além de favorecer a educação permanente destes profissionais, intensificam o 

sistema de saúde público em defesa do SUS (BRASIL, 2009b). 

É através da manifestação de satisfação do usuário registrada que informações 

relevantes são geradas para melhorar a qualidade da atenção a ser direcionada, e para medir a 

eficácia do serviço no atendimento ou das expectativas desses usuários, ou seja, é um 

caminho a ser sinalizado, para que os gestores saibam o estado da saúde de um determinado 

município (SISSON et al., 2011). Caso contrário, diminui o grau de confiabilidade do usuário 

no SUS, e os serviços de saúde ofertados passam a ser vistos como um favor, e não um direito 

que é seu, garantido enquanto cidadão (SILVA, 2015). 

Outras questões, que merecem a atenção do poder público, são as informações em 

saúde, as práticas sociais e o acolhimento, que deveriam ser integradoras e humanizadoras, 

não podendo ser desconsideradas pelos profissionais de saúde — e quando isto ocorre, o 

usuário se sente impotente e desprotegido, e, ao perceber que os seus valores pessoais estão 

ameaçados, procura a justiça, para resgatar os seus direitos, e o resultado desta ação causa 

uma fragilidade na relação com a gestão. 

Entretanto, quando um cidadão tenta contatar a Ouvidoria antes de procurar os meios 

judiciais, isto significa que ele ainda acredita e deseja que este relacionamento dê certo, e 

utiliza a sua manifestação para a busca de soluções (CALLEGARI, 2014). 

A Ouvidoria ainda não tem autonomia plena ou um caráter resolutivo, mas, quando 

os resultados do seu processo de trabalho são positivos, sua contribuição é essencial, porque: 

aproxima as instâncias gerenciais; reitera a necessidade de um apoio institucional; e a sua 

sustentabilidade é vital para a sociedade. 
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2.3.3 Ferramentas necessárias para o processo de trabalho da Ouvidoria 

A Constituição Federal de 1988, no art. 198, estabelece que as ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um Sistema 

Único (BRASIL, 1988a), o que dá uma ideia de entrelaçamento e conexão. Um serviço de 

saúde integrado em uma rede evidencia que, isoladamente, ele não conseguirá resolver todas 

as demandas que chegam a ele e que, por isso, deverá se articular com outros órgãos que lhe 

deem suporte para a resolução de problemas. Estas redes podem ser de menor ou maior 

complexidade, mas devem estar presentes quando são acionadas. 

Para que o trabalho da Ouvidoria funcione, é preciso que os setores internos e 

externos estejam integrados, para a obtenção de respostas precisas e sistematizadas, por meio 

de um sistema que seja elaborado e utilizado pelo ouvidor como uma ferramenta ágil para 

melhorar o processo de tratamento das demandas oriundas dos cidadãos, e com menos 

burocracia. 

Desta forma, foi desenvolvido, em 2006, pela Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa, e respeitando as diretrizes da Política Nacional de Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS — Participa SUS —, o Sistema OuvidorSUS, regulamentado pelo MS 

através da Portaria nº 08, de 25/05/2007, com acesso para Ouvidores de nível II (BRASIL, 

2009a). 

O Sistema tem a seguinte finalidade: atuar como ferramenta para a descentralização 

das Ouvidorias do SUS; facilitar a democratização das informações em saúde; agilizar todo o 

processo de recebimento até a resposta das manifestações, além de gerar relatórios gerenciais; 

e, também, a definição de prazos para o tratamento das demandas (BRASIL, 2013). 

O Ministério da Saúde, como principal gestor do SUS, disponibilizou várias 

ferramentas para que o usuário possa fazer a sua manifestação. Estas ferramentas foram 

criadas para fomentar a participação popular, melhorar a qualidade do acolhimento, ajudar os 

usuários a conhecer mais os seus direitos, promover melhores condições de trabalho para os 

profissionais de saúde e dar transparência às informações prestadas ao cidadão. Com estas 

intenções, o MS construiu alguns dispositivos que aqui são listados esquematicamente: 

1) Criou o Humaniza SUS, para humanizar a assistência à saúde, utilizando o 

acolhimento como uma das diretrizes da PNH de maior relevância, sendo um 

compromisso diário entre o paciente (usuário) e o profissional de saúde, 
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preservando a qualidade dos serviços e a integralidade na saúde (BRASIL, 

2006c). 

2) Disponibilizou a Cartilha dos Direitos dos Usuários da Saúde, regida por 

princípios básicos de cidadania, que asseguram a qualquer cidadão o direito ao 

ingresso digno no sistema de saúde, seja ele público ou privado (BRASIL, 

2006a). 

3) Implantou, para os usuários que utilizam a Internet, um passo a passo, gerado 

para orientar o cidadão a fazer a sua manifestação, explicando as formas de 

contato com a Ouvidoria em Saúde. Sendo assim, a Ouvidoria acompanhará o 

processo até a obtenção de respostas, pois cada manifestação será analisada e 

encaminhada aos setores internos e externos, uma vez que a solução de algumas 

demandas possa depender também da atuação de agentes externos à Ouvidoria. 

O manifestante é orientado a guardar o número e senha gerados pelo sistema para 

poder acompanhar o processo, além de responsabilizá-lo pela veracidade dos 

dados cadastrais fornecidos, bem como pelo teor das informações inseridas no 

campo mensagem (BRASIL, 2012a). 

4) Criou a Lei n° 12.527/11 — Lei de Acesso à Informação, também conhecida 

como LAI, que, com requisitos mínimos para divulgar o acesso às informações ao 

cidadão, tem como objetivo atender e orientar o público na tramitação de 

documentos nas suas respectivas unidades administrativas e servir de referência à 

população usuária para a solicitação de documentos e requerimentos (BRASIL, 

2012b). 

As Ouvidorias públicas e a LAI funcionam como instrumentos institucionais e 

jurídicos, que, ao lado de outros canais de participação e controle social existentes, buscam 

operacionalizar o princípio da democracia participativa consagrada na Constituição (BRASIL, 

2012a). Estas ferramentas têm o objetivo de colaborar, monitorar e acompanhar a avaliação 

dos atendimentos em saúde realizados, possibilitando uma maior transparência à gestão do 

SUS (BRASIL, 2014c). 

Estas ferramentas instrumentalizam a ouvidoria e o ouvidor, no sentido de dar 

visibilidade às demandas dos usuários, favorecendo a transparência de seus processos de 

trabalho e da gestão pública. 
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2.4 GESTÃO PARTICIPATIVA 

Para dar uma maior coerência ao embasamento histórico deste capítulo, importa-nos 

pensar na contribuição e responsabilização dos atores sociais na gestão estratégica e 

participativa do município, denotando a importância tanto da participação social quanto do 

controle social, descrevendo a gestão do SUS e os modelos de gestão existentes até discorrer 

sobre os caminhos a serem percorridos pelo Poder Público na tentativa de aprimorar o SUS. 

2.4.1 A importância da participação social e do controle social 

A Lei 8.142/90 denomina a participação social como uma participação comunitária 

que deve ser estimulada para o fortalecimento do controle social como instrumento 

importante para redefinir a democracia brasileira (Lei 8.142/90). 

A CF determina que é direito fundamental da população brasileira participar na 

formulação das políticas públicas em defesa do direito à saúde por meio dos Conselhos de 

Saúde e das Conferências de Saúde que visam promover diretrizes para a política de saúde 

(BRASIL, 1988a). 

O Brasil, com um regime democrático, que tem como regra geral o respeito à 

liberdade, às garantias dos direitos individuais e coletivos fundamentais à cidadania, deve 

prezar e valorizar as múltiplas ideias que surgem desta participação popular, para que o 

controle social seja efetivo. 

A participação dos profissionais de saúde também deve ser incentivada e ampliada 

dentro dos serviços do SUS, para que possam participar das decisões sobre os rumos das 

unidades em que trabalham (BRASIL, 2009b). 

Para uma gestão mais democrática das ações e serviços de saúde, reuniões entre 

usuários e profissionais de saúde devem ser promovidas e impelidas, extensivas às várias 

relações, como aquelas estabelecidas com a família, as redes sociais e equipes de trabalho. 

Entretanto, para que isto ocorra, o poder público necessita democratizar as 

informações em saúde por meio de uma rede de comunicação que propague os espaços de 

discussão para toda a população, criando constantemente instrumentos que fomentem a 

interlocução entre estes atores sociais, com o objetivo de resgatar uma confiança e 

reciprocidade com a gestão. Se for preciso, deve propiciar a construção de novos espaços de 

cidadania ou ampliar os já existentes, que podem ser presenciais ou virtuais, no sentido de 
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oferecer a toda a sociedade a possibilidade de acompanhar, discutir e contribuir politicamente 

com a gestão do município em que estão inseridos. 

Ao compartilhar saberes, compromissos e responsabilidades, esses atores sociais, 

através da participação e do controle social, têm uma corresponsabilidade pela organização e 

pelo funcionamento dos serviços de saúde, estabelecendo uma outra prática para o repensar 

ético-político (NORA; JUNGES, 2013). 

A participação social serve para unir forças e respeitar os direitos e deveres 

constitucionais de cada cidadão, porque, sem ela, não há controle social. O poder público tem 

a obrigação de incentivar o cidadão que utiliza os serviços públicos de saúde a participar 

socialmente dos processos de gestão. Todo sujeito social deve ser visto como um cliente, que, 

em princípio, deve ter os seus questionamentos considerados legítimos e verdadeiros, 

merecendo ser atendido com dignidade e acolhido com respeito, e as suas ponderações devem 

ser sempre levadas em consideração. 

O controle social também está previsto na Lei 8.142/90, e é caracterizado como uma 

participação democrática da sociedade nos processos de gestão. Sua contribuição se estende 

desde o planejamento até a avaliação dos resultados das políticas públicas existentes, sendo 

considerado um exercício de cidadania (BRASIL, 2006b). 

Portanto, a cidadania pode ser definida como o exercício dos direitos e deveres 

civis, políticos e sociais encontrados na Constituição de um país, que são colocados em 

prática através do seu cumprimento para alcançar uma sociedade mais justa (COVRE, 1995). 

O controle social deve ser exercido pelo conjunto da sociedade, respeitado pela lei e 

efetivado, na prática, pela utilização de forma plena e permanente dos diversos espaços de 

participação social (ROLIM; CRUZ; SAMPAIO, 2013). O usuário que participa ativamente 

no seu papel de cidadão, que é consciente dos seus direitos e deveres, pode ser considerado 

um sujeito transformador, que utiliza este canal dialógico, a Ouvidoria, para integrar a 

sociedade com o Estado (RITT; OLIVEIRA, 2016). 

Nenhum cidadão deve se sentir impedido de se manifestar à Ouvidoria, que, como 

instituição, permite uma relação entre o cidadão e o Poder Público, mas é preciso que a 

sociedade civil faça o controle público social das instituições públicas. Neste caso, podemos 

afirmar que esta instituição atua como um importante instrumento de controle social, com um 

espaço de participação popular para o cidadão que busca seus direitos sociais. 

Na CF, foi instituído um Estado Democrático de Direito voltado para a construção de 

uma sociedade livre, solidária e mais justa com base na cidadania e na dignidade da pessoa 

humana, garantindo, no artigo 204, “a participação da população por meio de organizações 
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representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” 

(BRASIL, 1988a). No entanto, se houver a ausência de participação social, não podemos ter 

um Estado Democrático de Direito, que tem como característica legitimar de forma 

democrática o poder do Estado. 

2.4.2 A gestão do SUS e os novos modelos de gestão 

Desde a década de 1980, com a Política Nacional de Gestão Estratégica e 

Participativa no SUS, foi institucionalizado um conjunto de atividades voltado para o 

aprimoramento da gestão do SUS, utilizando práticas inovadoras para a saúde, consolidadas 

através das Conferências Nacionais de Saúde nas quais são reafirmadas a implementação e o 

fortalecimento dos mecanismos de controle social existentes, indispensáveis para as políticas 

públicas, porque garantem uma efetiva implantação dos Conselhos de Saúde e reafirmam a 

participação popular (BRASIL, 2008b). 

Esta Gestão Estratégica está ligada à construção de espaços públicos e coletivos, 

objetivando um diálogo sobre saúde entre os atores sociais, a partir das diferenças e 

peculiaridades individuais e coletivas da sociedade (BRASIL, 2008b). 

Já a gestão participativa, ao estimular e fomentar a organização de uma sociedade e a 

participação social, será promovida sob a ótica de necessidades, demandas e direitos de toda a 

sociedade (BRASIL, 2008b). 

Acima de tudo, a gestão participativa pode propiciar opções públicas mais coerentes, 

ao socializar, ampliar e fortalecer o processo decisório, tendo em vista que a gestão 

democrática é uma realidade contemporânea exigida, e não diz respeito somente à 

administração pública, mas está relacionada com o Estado, com a sociedade civil, as 

instituições, seus trabalhadores, as gerências com um processo de capacitação (NOGUEIRA, 

2011). 

As formas de controle e participação social são essenciais para garantir a visibilidade 

e a expressão das demandas da sociedade, democratizando os processos deliberativos e de 

gestão (BRASIL, 2012a). Contudo, se não houver envolvimento e cumplicidade da gestão 

com a integração e articulação entre o governo e o cidadão, o funcionamento do SUS, assim 

como a sua manutenção e operacionalidade, poderá ficar comprometido perante a sociedade. 

A saúde é reconhecida como um direito em defesa da vida na construção democrática 

e participativa das políticas públicas brasileiras (BRASIL, 2008b), mas, para que a 
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participação da população seja efetiva, é preciso que a sua atuação, formulação e controle 

sejam respeitados — Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990b) —, resultando 

em novos modelos de atenção e de gestão da saúde. 

Os modelos de gestão em saúde são um conjunto de normas e princípios que os 

gestores utilizam a partir de instrumentos escolhidos para potencializar a saúde pública 

brasileira e operacionalizar, com estas escolhas, práticas gerenciais que alcancem metas 

eficazes, trazendo uma maior integração entre os sujeitos. Estas escolhas visam a uma 

inovação dos processos existentes, para diminuir custos e obter melhores resultados, não 

esquecendo a qualidade que deve ser oferecida à população (TAMADA; BARRETO; 

CUNHA, 2016). 

Quando falamos em “Privatizar o Público”, estamos nos referindo a transferir a 

gestão da atividade das políticas públicas de pessoal, recursos e dos estabelecimentos 

públicos, para grupo(s) privado(s) que toma(m) conta do que é público. Porém, conforme 

várias experiências deste modelo de gestão, prejuízos foram constatados para a população 

brasileira, para os profissionais de saúde concursados e para o próprio Estado (CARVALHO, 

2013). 

Este modelo de gestão também prejudica o fluxo de trabalho dos profissionais de 

saúde porque são eles que ensinam as atribuições a estes novos trabalhadores da saúde. 

Muitas vezes, são trabalhadores inexperientes, que, quando começam a entender o fluxo de 

trabalho do estabelecimento em que estão lotados, são substituídos por novos funcionários, 

diante de uma nova gestão ou de uma nova empresa contratada. 

O texto constitucional demonstra que o SUS almeja a formulação de um modelo de 

saúde que esteja baseado nas necessidades da população, para resgatar o bem-estar social, e 

que esteja relacionado à saúde coletiva como um compromisso do Estado e um dos direitos da 

cidadania (BRASIL, 1988a). 

O modelo de gestão que a Política Nacional de Humanização propõe é centrado no 

trabalho em equipe que compartilha informações, discute e decide em conjunto os problemas 

que surgem no atendimento, com uma construção coletiva através de espaços abertos à 

população, para garantir um poder construído coletivamente (BRASIL, 2009b). 

Este modelo é chamado de cogestão, que, em sua forma administrativa, é uma 

diretriz considerada ética, à medida que tem resultados eficazes, porque conseguem motivar, 

com uma educação permanente, os profissionais de saúde no atendimento ao usuário. É a 

inclusão de novos sujeitos nos processos administrativos para compor a organização e a 
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gestão participativa como um instrumento importante, visando a um atendimento eficaz e 

eficiente (BRASIL, 2009b). 

Portanto, é preciso um plano de ação dos gestores que estimule uma gestão 

participativa efetiva e uma integração coletiva, para alcançarmos um SUS solidário, que 

permita trocas de experiências, de aprendizado, de informações e, principalmente, que 

promova uma afetividade entre todos os atores sociais. 

Diante de tantas opiniões contrárias para a implementação da gestão do SUS, o 

esforço para o fortalecimento da participação social e do controle social se mostra 

insuficiente, pois, através de uma visão distorcida dos gestores sobre os gastos públicos, que 

mercantilizam a saúde pública com base na lógica do mercado e da valorização econômica do 

capital financeiro, a saúde pública acaba cedendo a um modelo de gestão vertical que não 

melhora as ações e serviços prestados e não potencializa o Sistema Único de Saúde. A cada 

nova gestão, novas propostas surgem, e quase sempre em detrimento dos direitos da 

população. 

Diante do exposto, questionamo-nos: quais os rumos atuais do SUS? 

Após ser discutida e apresentada pela equipe econômica do atual governo Temer, em 

2016, a Proposta de Emenda Constitucional, conhecida como PEC 241/2016, foi aprovada, 

mesmo sendo pouco aceita pela população, porque congela os gastos para a saúde e educação 

com o objetivo de equilibrar as contas públicas, fixando um limite em até 20 anos para as 

despesas. 

A medida valerá para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e, pela proposta 

atual, os limites para a saúde só começarão a valer a partir de 2018 (ALMEIDA, 2016). 

Porém, com o objetivo de colocar limite nos gastos que crescem acima da inflação, 

determinam uma redução de investimentos que prejudicará os programas sociais existentes e 

os que estão em andamento. Para o governo, sua efetivação é necessária para conter os gastos 

públicos, aumentar a credibilidade do mercado, gerar emprego e renda (BRASIL, 2016). 

Sabemos que, a princípio, é uma forma de não aumentar as receitas tributárias, mas as 

Reformas da Previdência e Trabalhista serão tratadas separadamente. 

Embora o Ministério Público Federal afirme que a PEC fere os princípios 

Constitucionais, como a separação dos poderes, o que justificaria o seu arquivamento, o 

governo alega que esta afirmação não é verdadeira, pois não existe qualquer tipo de 

discriminação que possa ferir este princípio. 

Diante desta proposta, mesmo com um crescimento econômico do país, o Estado já 

terá congelado a aplicação de recursos nos setores que são considerados críticos, porque 
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atingem a população mais carente, que depende do poder público para utilizar tanto a saúde 

quanto a educação. Este fato, ao longo dos anos, trará um aumento da desigualdade brasileira, 

causando um desequilíbrio entre as classes sociais, e os ideais de oportunidade, liberdade e 

igualdade ficarão distantes para o cidadão que almeja um futuro melhor e mais justo. 

Entretanto, segundo o governo mentor desta proposta de emenda à Constituição, esta poderá 

ser revista a qualquer tempo, caso as condições econômicas se mostrem compatíveis e 

sustentáveis com as circunstâncias à época. 

Sabemos que, diante da crise institucional instalada no país, com um quadro de 

instabilidade econômica, com a elaboração de reformas consideradas liberais, que não se 

preocupam com a opinião pública ou com as demandas da sociedade, o governo Temer deixa 

marcas que estão associadas à falta de equilíbrio em todas as áreas estratégicas do governo, 

como emprego, saúde, educação e segurança. As expectativas de crescimento do país, a médio 

ou longo prazo, são desalentadoras, e as reformas econômicas não deveriam ocorrer somente 

em um cenário de crise, porque toda e qualquer mudança necessária deve ter transparência e 

apoio da população, para que a sociedade compreenda e participe do processo proposto, 

respeitando a conjuntura democrática brasileira. 
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3 METODOLOGIA 

Para analisar através das demandas dos usuários do município de Niterói, acolhidas 

pela Ouvidoria Geral do Estado do RJ nos anos de 2014 e 2015, os desafios para a efetividade 

da gestão participativa, objetivo geral deste estudo, o caminho percorrido para a obtenção dos 

resultados seguiu as seguintes etapas: solicitar à Ouvidoria Geral do SUS do Estado do Rio de 

Janeiro/MS os relatórios informatizados pelo Sistema OuvidorSUS; realizar leitura minuciosa 

dos relatórios informatizados; fazer uma análise dos dados fixos encontrados nos possíveis 

relatórios cedidos; identificar a população de Niterói que utiliza a Ouvidoria SUS; e fazer uma 

análise crítica da participação social destes cidadãos e dos desafios para a efetividade da 

gestão participativa. 

A partir deste cenário, alguns objetivos específicos emergiram na construção da 

pesquisa, a saber: contextualizar a operacionalidade dos dados fixos contidos nos relatórios da 

Ouvidoria nos anos de 2014 e 2015; discutir os resultados obtidos através destes dados e a 

participação social no município do estudo; e destacar a importância da Ouvidoria SUS e os 

processos relativos à sua gestão. 

Estes objetivos foram construídos a partir dos dados coletados e adequaram-se às 

necessidades despontadas durante a pesquisa. 

A Ouvidoria SUS foi escolhida porque possui legitimidade para gerar os dados fixos 

quantificados por meio das manifestações dos munícipes de Niterói, uma vez que, até o 

presente momento, ainda não foi implantada uma Ouvidoria exclusiva da Saúde no município. 

Cabe explicitar que as manifestações dos usuários acolhidas pela instituição estão 

compreendidas nos períodos de 01/01/2014 a 31/12/2014 e de 01/01/2015 a 31/12/2015. 

As interpretações analíticas foram baseadas no princípio do acolhimento em saúde, e 

não foi necessário submeter ao Conselho Nacional de Saúde, que prescreve a ética na 

pesquisa com seres humanos, já que não houve contato direto com os usuários. Entretanto, 

foram assegurados os preceitos éticos para a pesquisa, assim como a autorização da direção da 

FMS, por meio de um Termo de Concordância e Aceite para o desenvolvimento da pesquisa, 

apresentado no Anexo. 

Com característica descritiva e reflexão teórica, de abordagem quantitativa, através 

de uma análise documental dos relatórios informatizados, foram registradas 295 demandas no 

ano de 2014, e 287 demandas no ano de 2015, referentes ao município de Niterói, cujos dados 

fixos gerados foram contextualizados em tabelas para uma melhor compreensão do leitor. 
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Após o fechamento das demandas pela Ouvidoria SUS, foram disponibilizados 08 

(oito) relatórios estatísticos informatizados, todos com gráficos, tendo como fonte o 

Ministério da Saúde — Sistema de Ouvidorias do SUS. Os relatórios foram gerados pelo 

sistema OuvidorSUS, são relativos aos anos de 2014 e 2015 e foram reproduzidos ao final do 

texto (Apêndice). Destes relatórios, 06 (seis) foram contextualizados em tabelas para o estudo, 

analisadas com base na operacionalidade dos dados fixos com os mesmos indicadores para os 

dois anos: tipo de atendimento para os usuários entrarem em contato com a Ouvidoria; 

classificação das demandas dos usuários dirigidas à Ouvidoria SUS; e situação dos 

encaminhamentos das demandas dos usuários aos setores competentes. 

Quanto aos 02 (dois) relatórios restantes, que categorizavam as demandas através da 

tipificação dos serviços da Rede de Assistência do município, embora tenham sido citados no 

estudo, não foram contextualizados nem analisados, porque as informações contidas nos 

relatórios já haviam sido tratadas em duas tabelas referentes a 2014 e 2015. 

A Ouvidoria SUS não disponibilizou outros relatórios com dados mais específicos, 

que seriam de interesse para o estudo, com a justificativa de que as informações eram de 

sigilo institucional. 

Os itens coletados foram digitados, utilizando como fonte o Sistema OuvidorSUS, e, 

armazenados em banco de dados com a utilização da planilha eletrônica Excel 2000, facilitam 

a operacionalidade dos dados ao serem quantificados. 

Para a análise do conteúdo dos dados encontrados nos relatórios, utilizou-se 

estatística descritiva em duas etapas, conforme Minayo, Assis e Souza (2005): organização 

dos relatórios cedidos pela Ouvidoria; e sistematização das informações coletadas com a 

utilização de um aparato jurídico e administrativo pertinentes ao estudo. O aparato jurídico 

consiste nas leis que regulamentam o SUS; na Lei municipal, no que diz respeito à 

municipalização do cenário do estudo; e em leis que são utilizadas como ferramentas para a 

Ouvidoria trabalhar. Quanto ao aparato administrativo, estão relacionadas informações a 

respeito dos processos e modelos de gestão da saúde pública brasileira (MINAYO; ASSIS; 

SOUZA, 2005). 

Os critérios de inclusão utilizados foram: todas as demandas dos usuários que 

registraram a sua manifestação na Ouvidoria SUS referente ao município de Niterói nos anos 

de 2014 e 2015. Os de exclusão, foram as demandas dos usuários do município de Niterói que 

contataram outras Ouvidorias existentes dentro do município, como a Geral, as hospitalares e 

a do PMF, que registram o atendimento em planilhas exclusivas e não repassam suas 

informações para a Ouvidoria SUS. Disponíveis nos Fluxogramas 3 e 4 (Apêndice). 
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4 RESULTADOS 

Observa-se que, nas seis tabelas apresentadas para os dois anos, os dados obtidos não 

se baseiam em perfil dos sujeitos, mas na forma que o usuário entra em contato com a 

Ouvidoria, de acordo com as classificações pré-definidas pela instituição e o fluxo de trabalho 

da Ouvidoria depois do acolhimento às demandas dos usuários. 

4.1 RESULTADOS DOS ANOS DE 2014 E 2015 

Na Tabela 1, observa-se que o meio de contato mais procurado foi a via telefônica, 

com 66,78%. Quanto às opções de contato que necessitam da Internet, o formulário Web 

ficou em segundo lugar, com 20%; e o e-mail, com 10,17%. A correspondência ficou com 

2,03%; enquanto a carta SUS, o não informado e os que foram pessoalmente ficaram com 

0,34% para cada um. 

Tabela 1 — Tipos de atendimento utilizados pelos usuários para entrarem em contato com a Ouvidoria SUS. 

Niterói, ano 2014. 

Classificação  N % 

Telefone 197 66,78 

Formulário WEB 59 20,00 

E-Mail 30 10,17 

Correspondência 6 2,03 

Carta SUS 1 0,34 

Não Informado 1 0,34 

Pessoalmente 1 0,34 

TOTAL 295 100,00 

 

Na Tabela 2, no que diz respeito à classificação das demandas, percebe-se que a 

solicitação foi a mais requerida, com um total de 33,55%, seguida pela reclamação, com 

33,22%. A informação tem um número relativamente baixo, de 3,73%, assim como os elogios 

e a sugestão, com 1,36% cada. As denúncias tiveram 26,78%. 
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Tabela 2 — Classificação das demandas dos usuários dirigidas à Ouvidoria SUS. Niterói, ano 2014. 

 Classificação  N % 

Denúncia 79 26,78 

Elogio  4  1,36 

Informação 11  3,73 

Reclamação 98 33,22 

Solicitação 99 33,55 

Sugestão  4  1,36 

TOTAL 295  100,00 

 

Na Tabela 3, que apresenta a condição dos encaminhamentos, verifica-se que os 

arquivados são responsáveis por 46,78%; as demandas em análise obtiveram um total de 

31,53%. Os fechados têm um quantitativo de 6,78%; as demandas concluídas alcançaram 

13,55%; e as demandas que foram encaminhadas com 1,36%. 

Tabela 3 — Situação dos encaminhamentos das demandas dos usuários aos setores competentes. Niterói, 2014. 

Classificação N % 

Arquivados 138  46,78 

Em análise  93  31,53 

Concluídos  40  13,55 

Fechados  20  6,78 

Encaminhados  4  1,36 

TOTAL 295  100,00 

 

Na Tabela 4, dos tipos de atendimento que os usuários utilizaram para entrar em 

contato com a Ouvidoria, o telefone foi o mais utilizado, com 50,87%. Em seguida, foi via 

Internet, em que temos o formulário Web com 31% e o e-mail com 7,32%. Os registros da 

carta SUS e dos que foram pessoalmente são idênticos, igual a 5,23% para cada; e a 

correspondência apresenta um índice de 0,35%. 

Tabela 4 — Tipos de atendimento utilizados pelos usuários para entrarem em contato com a Ouvidoria SUS. 

Niterói, ano 2015. 

Classificação N % 

Telefone 146 50,87 

Formulário WEB  89 31,00 

E-Mail  21  7,32 

Correspondência  1  0,35 

Carta SUS  15  5,23 

Pessoalmente  15  5,23 

TOTAL 287  100,00 
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Na Tabela 5, a solicitação foi a que se destacou com um total de 40,42% e as 

informações com 4,53%. As denúncias, apresentaram um índice de 21,60% e as reclamações 

restaram com 29,27%. As sugestões representaram 0,70% e os elogios 3,48%. 

Tabela 5 — Classificação das demandas dos usuários dirigidas à Ouvidoria SUS. Niterói, ano 2015. 

Classificação  N % 

Denúncia  62 21,60 

Elogio  10  3,48 

Informação  13  4,53 

Reclamação  84 29,27 

Solicitação 116 40,42 

Sugestão  2  0,70 

TOTAL 287  100,00 

 

Podem ser vistos, na Tabela 6, os encaminhamentos para a FMS. Nela, observamos 

que os arquivados representam 58,19%, percentual muito elevado para um período de um ano; 

assim como os que estão em análise, com 32,06%. Os fechados têm 6,27%; os concluídos, 

1,74%; os encaminhados com 1,39%; e os reencaminhados com 0,35%. 

Tabela 6 — Situação dos encaminhamentos das demandas dos usuários aos setores competentes. Niterói, ano 

2015. 

Classificação  N % 

Arquivados 167  58,19 

Em análise  92  32,06 

Concluídos  5  1,74 

Fechados  18  6,27 

Encaminhados  4  1,39 

Reencaminhados  1  0,35 

TOTAL 287  100,00 
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5 DISCUSSÃO E ANÁLISES 

5.1 COMPARANDO 2014 E 2015 

As manifestações nos anos de 2014 e 2015 revelam um quantitativo esperado, 

quando nos referimos a uma fatia da sociedade que é considerada esclarecida e que luta pelos 

seus direitos, mas, se compararmos com o total de habitantes do município, os números se 

revelam muito baixos, e resultam em uma participação social inexpressiva em ambos os anos 

pesquisados. 

Ao observarmos os Tipos de Atendimento para entrar em contato com a Ouvidoria 

referentes aos anos de 2014 e de 2015, percebemos que há semelhanças nas escolhas dos 

usuários para contatar a instituição. O telefone, por exemplo, foi o preferido pelos usuários 

dando ênfase ao ano de 2014, que totalizou 66,78% e superou o de 2015, com 50,87%. 

Ambos resultaram em mais da metade do total dos contatos para cada ano. Hoje em dia, a 

maioria dos cidadãos possui um telefone convencional ou um celular, além dos telefones 

públicos espalhados pelo município, o que poderia justificar ser este o meio mais utilizado 

para falar com a Ouvidoria. O celular tem a vantagem de ser usado em qualquer lugar e, se for 

aliado à Internet, transforma-se em um instrumento que permite ao cidadão captar imagens no 

momento em que o fato está ocorrendo. O telefone é o tipo de contato que, mesmo não sendo 

presencial, é uma escuta eficiente. 

Quanto aos contatos pela Internet, por meio do formulário Web e do e-mail, que 

totalizaram, em 2014, 30,17%, e em 2015, 38,32%, percebemos que a Internet é uma 

ferramenta considerada fácil somente para quem domina a sua utilização, não tendo serventia 

para os usuários que têm dificuldade de acompanhar esta evolução tecnológica ou que não 

possuem situação financeira para comprar um computador. Sendo assim, para esta parcela da 

população, a Internet não é um meio de contato viável. Porém, percebemos um aumento do 

percentual de 2014 para 2015, e, com o passar dos anos, este quantitativo será mais 

expressivo, por causa do apelo tecnológico global. 

As correspondências são cartas escritas pelos usuários e entregues na FMS, ou 

enviadas via Correios. Por serem um meio de contato que leva muito tempo para ser 

protocolado, deverá ser cada vez menos utilizado pelo cidadão. Como podemos observar pela 

sua redução considerável a partir de 2015, a tendência é de que as correspondências 

desapareçam, sendo suplantadas por meios mais rápidos para contatar a instituição, como o 

telefone ou a Internet. Mesmo assim, seu percentual em 2014 ainda é maior do que o da Carta 
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SUS, do que o não informado e o de quem foi pessoalmente, os três meios que, juntos, não 

alcançam 5% das demandas totais. 

O não informado só apareceu no relatório de 2014 com um quantitativo não 

significativo. 

No entanto, em 2015, a carta SUS e os que foram pessoalmente tiveram percentuais 

idênticos, e demonstraram um aumento superior ao quantitativo de 2014. Como a Carta SUS 

tem a peculiaridade de ser respondida por pacientes internados por um longo período na Rede 

de Assistência (BRASIL, 2013), constitui-se em um veículo muito importante para a 

instituição, porque reflete a satisfação do usuário com os serviços que recebeu e aponta o 

caminho correto aos gestores, para que haja um direcionamento nas suas ações. No entanto, 

muitos cidadãos acreditam que a sua internação é obrigação do poder público e não se sentem 

motivados para registrar a sua experiência para a melhoria dos serviços prestados pelo 

município. 

Com relação aos que foram pessoalmente, podemos afirmar que houve um aumento 

da população usuária em 2015, mas com um percentual ainda pouco significativo. Como a 

instituição precisa estar preparada, com técnicos capacitados e treinados para uma escuta 

sensível, imparcial e de qualidade, a distância física entre o município que oferece o serviço e 

aquele onde se localiza a Ouvidoria, necessitando longo deslocamento, dificulta o 

comparecimento presencial. Tal condição pode ter contribuído para as mudanças políticas 

realizadas pelo poder público, no que diz respeito à sua operacionalização da instituição. 

Ao compararmos os dados relativos à classificação das demandas, percebe-se que, 

tanto em 2014 quanto em 2015, a solicitação e a reclamação tiveram seus quantitativos totais 

muito parecidos e foram as mais requeridas. Somando as duas classificações, em 2014 elas 

totalizaram 66,77%, e 69,69% em 2015. Vale destacar que a solicitação teve seu percentual 

bem mais expressivo em 2015, do que em 2014; e no caso das reclamações, em 2015 a 

diferença foi inexpressiva, se compararmos com 2014. 

É bem provável que uma solicitação não atendida tenha gerado uma reclamação, ou 

uma reclamação atendida tenha se transformado em solicitação, para que o fato não ocorra 

novamente. Para que não sejam recorrentes, é preciso que o profissional de saúde compreenda 

o que o usuário realmente está solicitando, e faz-se necessária a transparência destes 

resultados às equipes, para que sejam sensibilizadas e estabeleçam um hábito de se reunir para 

discutir, participar e atuar na solução dos problemas que surgem no atendimento aos usuários. 

As reclamações são manifestações frequentes na ouvidoria, e devem ser analisadas 

cuidadosamente, pois refletem a insatisfação do usuário (PEIXOTO; MARSIGLIA; 



50 

MORRONE, 2013). Em cada solicitação existe uma reclamação implícita, e são 

manifestações facilmente esperadas e justificadas, pois faz parte da cultura da nossa sociedade 

reclamar mais do que elogiar, não só na saúde, mas em outros segmentos, como podemos 

verificar no reduzido quantitativo de elogios registrados pelo estudo. 

Em 2014 e 2015, no que diz respeito à informação, esta classificação teve 

quantitativos relativamente baixos e parecidos entre si, o que revela que ainda há necessidade 

de se melhorar a interação entre usuários e profissionais de saúde, e que é preciso ouvir o que 

o usuário tem a dizer para que as informações não sejam distorcidas. Alguns questionamentos 

poderiam ser sanados em alguma etapa do atendimento, e, quando não são resolvidos, é 

porque houve falha de comunicação entre estes atores sociais. 

Quanto aos elogios, se somarmos os quantitativos dos dois anos para esta 

classificação, o montante não chega a 5% das demandas totais em cada ano, embora tenha 

havido um discreto aumento em 2015. Este resultado chama a atenção por ser tão irrisório 

para a instituição. As denúncias têm um percentual que não chegou na casa dos 30% a cada 

ano, e, mesmo não sendo as mais destacadas dentro das classificações das demandas, são 

resultados que preocupam, porque simbolizam uma insatisfação do usuário. 

É importante ter em mente que, quando uma manifestação é classificada como 

denúncia, já foi descartada a possibilidade de classificá-la como uma reclamação ou 

solicitação, portanto, merecem a atenção, respeito e imparcialidade do ouvidor para apurar os 

fatos, já que, independentemente do quantitativo gerado, é uma classificação que exige 

cautela, pois envolve diversos sujeitos sob óticas distintas. 

A sugestão é pouco expressiva nos dois anos, e, em 2015, teve um decréscimo, com 

um resultado de participação que não é interessante para o SUS. Quando o usuário propõe 

uma sugestão para que as ações dos serviços de saúde sejam revistas, porque se encontram 

deficientes ou recorrentes, revela um cidadão que ainda acredita no SUS e deseja que a sua 

manifestação seja registrada para que os problemas levantados tenham significância e não 

percam a sua funcionalidade. Estas informações relevantes dificilmente chegariam ao 

conhecimento da gestão, se não fosse pela Ouvidoria. 

As manifestações de acolhimento relativas às reclamações, denúncias e sugestões, ao 

serem protocoladas pela Ouvidoria, ampliam a voz do cidadão, quando descrevem a sua 

percepção sobre a administração pública. Os gestores, por sua vez, devem utilizar estes dados, 

gerados pelas manifestações de satisfação, para aprimorar a gestão pública (STEDILE et al., 

2015), porque todas as manifestações registradas e legitimadas pela Ouvidoria deveriam ser 

importantes para subsidiar as tomadas de decisão dos gestores. 
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Quanto aos fluxos do trabalho da Ouvidoria, dos documentos encaminhados aos 

setores competentes, no ano de 2014 se verifica que os arquivados são responsáveis por quase 

a metade das demandas totais, e, em 2015, os valores chegam a quase 60%. Com uma 

burocracia excessiva ou um prazo final para a devolução das demandas ultrapassado, são 

causas que podem resultar em arquivamento. 

Em 2014 e 2015, os resultados para os encaminhamentos em análise tiveram 

percentuais bem próximos e elevados, com mais de 30% em cada ano. A tramitação destas 

manifestações entre os setores competentes, quando são tratadas pelo período de um ano 

inteiro, refletem uma ausência de agilidade nos fluxos de trabalho, com atraso na conclusão 

dos resultados e na resposta para o usuário. 

As demandas concluídas são aquelas que estão prontas para a instituição informar ao 

manifestante o resultado da sua participação social. Os resultados demonstram que o trabalho 

de toda a equipe da Ouvidoria para a resolução desses processos não foi suficientemente 

eficaz, se comparamos com o total de demandas arquivadas, pois possuem resultados 

expressivos e preocupantes. 

Nos encaminhamentos fechados, a Ouvidoria considera que as demandas estão quase 

concluídas. Os resultados dos dois anos são muito parecidos e reduzidos, não chegando a 7% 

para cada ano. 

As demandas encaminhadas, tanto em 2014 quanto em 2015, têm valores baixos e 

semelhantes e precisam da resposta dos órgãos responsáveis para dar continuidade ao 

andamento do processo. No caso das demandas reencaminhadas, que só aparecem em 2015, o 

percentual também é baixo, e demonstra um retrabalho da equipe quando precisam retornar 

aos setores para que as respostas sejam revistas (BRASIL, 2008a). Quando estas demandas 

são devolvidas, os técnicos devem acelerar as respostas para que não sejam arquivadas. 

As ouvidorias atuam como uma ferramenta de apoio gerencial, e todas as 

reclamações e informações são relevantes, porque buscam dar significado aos dados para 

ajudar nas tomadas de decisão dos gestores, porque funcionam como um mecanismo de 

participação, de controle social, como instrumento de avaliação e melhoria do padrão de 

prestação dos serviços, significando uma maior transparência na Administração Pública 

(SOUZA et al., 2012). 

Como as ouvidorias utilizam princípios éticos e constitucionais da administração 

pública e do Sistema Único de Saúde, têm como objetivo garantir que os direitos dos usuários 

sejam respeitados e, ao serem caracterizadas como uma ferramenta de gestão, 
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instrumentalizam o Estado com informações geradas através desta participação popular 

(MOLVEN, 2012). 

O atendimento humanizado respeita a dignidade e a liberdade, efetiva a comunicação 

entre todos os envolvidos no processo e viabiliza um suporte gerencial adequado (FUJITA, 

2012). O cidadão que participa das decisões sobre as políticas públicas, mostra que as suas 

opiniões não serão apenas de interesse pessoal, mas de interesse coletivo (ROLIM; CRUZ; 

SAMPAIO, 2013). 

As ouvidorias atuam na solução de conflitos entre as partes interessadas e, mesmo 

tendo uma postura imparcial, seu papel está diretamente ligado à melhoria da imagem das 

instituições e também do SUS, porque dá a oportunidade ao cidadão de manifestar a sua 

satisfação ou insatisfação pelos serviços públicos de saúde prestados, dá voz ativa ao cidadão 

para que este contribua na política pública do seu município; e visam buscar soluções através 

destas demandas reconhecendo o manifestante como um sujeito de direitos. 

Por ser um trabalho integrado por uma equipe de colaboradores da Rede de 

Assistência à Saúde do município de Niterói, as soluções encontradas para uma efetividade do 

acolhimento aos usuários e na obtenção de bons resultados no processo de trabalho da 

Ouvidoria, devem ser creditadas a cada setor interno e externo à instituição. Caso contrário, 

todos são corresponsáveis pelos resultados negativos adquiridos. 

As informações obtidas pela instituição melhoram a qualidade da atenção a ser 

direcionada para medir se cada serviço atende ou não às expectativas desses usuários, com um 

caminho a ser sinalizado para os gestores saberem o estado da saúde de um determinado 

município (SISSON et al., 2011). 

É por isso que as Ouvidorias são consideradas um instrumento de participação, de 

poder e de avaliação dos serviços que são oferecidos à população brasileira. Ao usuário, é 

permitido exercer o seu direito enquanto cidadão e melhorar a sua inclusão social através das 

demandas de manifestação de satisfação com o acolhimento e serviços oferecidos, baseados 

no conceito de justiça, de igualdade de oportunidades e de um serviço público de qualidade 

(ROURE, 2013). 

Para que o cidadão tenha uma participação social ativa, é preciso que a gestão 

municipal promova condições necessárias para que este usuário possa se manifestar a uma 

Ouvidoria em saúde legitimada, com um espaço físico no próprio município e o acesso a este 

órgão seja compatível com o direito de exercer a sua cidadania. 
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5.2 DADOS ATUAIS EM DISCUSSÃO — GESTÃO PARTICIPATIVA 

Historicamente falando, tanto a participação social como o controle social foram 

fortalecidos através de movimentos sociais que culminaram na Reforma Sanitária. Portanto, o 

SUS surgiu de uma iniciativa popular, na qual o sujeito social teve a oportunidade de 

participar de todo o processo de discussão, construção e implementação da gestão dos 

serviços públicos de saúde. 

Entretanto, se o cidadão acredita que o sistema ainda precisa de cuidados, também 

não acredita na capacidade de exercer o seu direito constitucional; e quando deixa de 

participar ativamente nas políticas públicas de saúde, o controle social fica subordinado ao 

Estado, e não ao cidadão (SILVA, 2015). 

Como gestor principal do SUS, embora o MS ofereça ferramentas para que o cidadão 

saiba mais dos seus direitos à saúde, a informação e divulgação ainda não são suficientes a 

ponto de estimular a população a ser mais participativa politicamente. 

O Direito à Saúde está relacionado à cobrança de ações mais efetivas, que visem a 

menos riscos à população e sejam relevantes na área de atuação da Saúde Coletiva. A forma 

que a população compreende o estado de saúde dos indivíduos é influenciada pelo contexto 

social e econômico em que estão inseridos (FERREIRA, 2014). 

A sociedade civil, independentemente da classe social, deveria conhecer melhor as 

leis que regem a saúde pública e organizar-se para aprimorar o SUS. É preciso acreditar que 

“O SUS é para todos” e defender as políticas públicas coerentes, que ofereçam melhorias 

constantes na saúde pública brasileira. 

O SUS é considerado um dos maiores sistemas de saúde do mundo e constitui a 

maior política de inclusão social da história do nosso país, portanto, precisa ser avaliado e 

renovado continuamente para alcançar a excelência dos serviços que oferece à população 

brasileira (MENDES, 2013). 

Mas, para que o cidadão possa cobrar os seus direitos ao poder público, é preciso que 

ele saiba sobre esta delimitação de direitos e deveres, e é através da CF que este cidadão pode 

conhecer as regras que permeiam as ações e serviços de saúde pública. Estas regras devem ser 

constantemente fiscalizadas, controladas e impostas à saúde, à instituição e aos seus 

trabalhadores, para que o cidadão possa emitir um juízo de valor na avaliação da saúde 

pública que é ofertada por seu município. O não cumprimento das determinações averiguadas 

poderá fazer auditar a instituição, com a obrigatoriedade de cumprir prazos, 



54 

responsabilizando-se e corrigindo as ações e serviços que não estejam em conformidade 

(CARVALHO, 2013). 

As Ouvidorias funcionam como um instrumento a serviço da democracia que utiliza 

o diálogo com o cidadão para melhorar o convívio em sociedade, garantindo que os direitos 

humanos sejam respeitados. Através dos seus relatórios gerenciais, a organização das políticas 

públicas poderá aperfeiçoar as perspectivas da Administração Pública para a eficácia das suas 

ações. 

Contudo, como fica a cargo do poder público divulgar a importância da participação 

de cada cidadão nos processos de gestão, e a propagação da informação em saúde deve surtir 

o efeito esperado, porque, se não forem disseminadas com eficácia para a sociedade, os 

serviços gratuitos e de qualidade, a exemplo da Ouvidoria, não conseguirão potencializar os 

serviços que oferecem aos cidadãos e não alcançarão a efetividade da gestão participativa. 

5.3 ANÁLISE CRÍTICA DAS DISCUSSÕES 

Ao identificarmos os dados fixos encontrados nos relatórios informatizados da 

Ouvidoria SUS, tanto para o ano de 2014 quanto para o ano de 2015, percebemos que o 

somatório total em cada relatório é semelhante nos dois anos, e que a participação da 

população que comparece à Ouvidoria é ínfima, diante de quase 500.000 habitantes no 

município, conforme o Censo de 2010 (BRASIL, 2010). 

O estudo evidenciou que a participação social dos munícipes que procuraram a 

Ouvidoria SUS nos anos de 2014 e 2015 pode ter sido comprometida por fatores como: falta 

de informação da existência do serviço; desconfiança na resolução dos problemas; dificuldade 

de acesso à instituição situada em outro município; ou por interesses políticos. 

Quando falamos em interesses políticos, podemos compreender que, diante de uma 

crise social, econômica e política instaurada no país, a criação de um órgão que escuta o 

cidadão, desvelando as mazelas encontradas em toda a Rede de Assistência à saúde, não só do 

município como em todo o Brasil, que exige respostas com prazos determinados para a 

tramitação destas manifestações aos setores competentes, que aponta de forma legítima a 

necessidade do cumprimento das informações levantadas pela Ouvidoria, apresentando 

problemas recorrentes que são de difícil solução, sejam pela estrutura, administrativos ou pelo 

fluxo de trabalho, cada questionamento positivo ou negativo do manifestante é um desafio a 

ser alcançado, porque a dificuldade em dar continuidade ao que está dando certo é tão difícil 
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quanto a de corrigir, ajustar ou modificar ações e serviços existentes, pelo quadro de 

instabilidade arraigado em todos os segmentos da sociedade e, no caso da saúde pública, não 

poderia ser diferente. 

Outra consideração a ser feita é o excesso de burocracia que engessa a troca de 

informações entre o cidadão e a Ouvidoria, quando requer agilidade nas respostas. É 

imprescindível que haja uma maior articulação entre os setores internos e externos da 

Ouvidoria, visto que o seu papel e trabalho para a sociedade dependem da credibilidade das 

suas ações e dos seus resultados, utilizados a seu favor por meio de uma propaganda oral, 

chamada popularmente de “propaganda boca a boca”, feita pelos próprios cidadãos, à medida 

que as suas demandas vão sendo solucionadas. 

Através da visibilidade das demandas é que a transparência nos processos de trabalho 

da Ouvidoria, em defesa da ética institucional, será consagrada, tendo como prioridade 

respeitar o anonimato do manifestante, para que a gestão participativa não seja só um desafio, 

mas o resultado deste processo de gestão. 

Quando os usuários comparecem à sede para demonstrar a sua angústia, acabam 

reagindo conforme o grau da sua insatisfação pelos serviços recebidos na Rede de Assistência 

do município. A diversidade de reações destes usuários é percebida pela postura adquirida ao 

adentrar na FMS, com atitudes ríspidas e um descontrole emocional ao relatar com veemência 

todo o caminho percorrido até o momento em que decidem falar pessoalmente com o gestor 

municipal de saúde. 

Frente à situação apresentada, a profissional de saúde responsável pelo atendimento, 

mesmo paciente, solidária e agindo com bom senso, percebe que reverter esta situação é uma 

tarefa árdua, porque é um paradigma difícil de ser quebrado, já que a leitura feita por este 

sujeito está vinculada à sua experiência vivenciada. E, sem a escuta especializada da 

Ouvidoria, este cidadão acaba se sentindo desrespeitado e acaba desacreditando no sistema de 

saúde pública do município. 

Diante destes fatos, o cidadão tem o direito de julgar que o tempo decorrido, relativo 

às suas solicitações, não foi cumprido como um “direito constitucional fundamental de todos 

e um dever do Estado” (BRASIL, 1988a), o que acaba resultando na procura pela justiça, para 

que as suas demandas sejam reparadas e agilizadas. Com isto, esta judicialização é prejudicial 

tanto para a gestão como para a população, porque onera os cofres públicos e burocratiza 

ainda mais os processos de trabalho, desarticulando a integração entre as áreas técnicas de 

saúde. 
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Se não houver vontade política para propalar a importância do cidadão na prática da 

sua cidadania através da sua participação social, dificilmente este sujeito social tomará a 

iniciativa de participar ativamente para debater, opinar ou colaborar na implementação da 

política pública local. As redes sociais, por exemplo, poderiam ser grandes aliadas para 

disseminar importantes informações à população, alcançando diversas classes sociais, perfis e 

faixas etárias. Esta construção sólida entre os sujeitos sociais poderia evitar maiores danos, e, 

principalmente, que a saúde fosse litigada. 

Para Bauman (2010b), nós vivemos em um mundo globalizado, e estamos inseridos 

em uma rede complexa, onde somos responsáveis uns pelos outros. As ações tomadas por 

cada sujeito social, ao fazer ou deixar de fazer algo, resultarão em consequências positivas ou 

negativas, e estas escolhas acabarão se refletindo na vida de cada cidadão (BAUMAN, 

2010b). 

As políticas públicas devem ser propostas para garantir o direito à saúde de qualidade 

para os cidadãos, com um ambiente saudável e acesso à informação como ferramenta para 

orientação nas práticas em saúde (SILVA; PEDROSO; ZUCCHI, 2014b). 

A Política Nacional de Humanização, tratada como política pública, deve deixar de 

ser somente teoria para ser aplicada na prática em toda a Rede de Assistência à saúde dos 

municípios brasileiros, porque humanizar não é somente incluir as diferenças construídas de 

forma coletiva e compartilhada, visando assegurar a comunicação entre os atores sociais na 

produção e gestão do cuidado e reorganização do trabalho, mas deve ter o objetivo de 

estimular diversos modos de cuidar com movimentos que intensifiquem a produção em saúde, 

reconhecendo que as relações entre esses sujeitos afirmam valores que orientam a política 

pública de saúde (BRASIL, 2004b). 

Com uma ampla rede de assistência à saúde, como a do município de Niterói, 

aumentam as chances de ocorrer falhas de comunicação no atendimento entre profissional de 

saúde e usuário; entretanto, para que esta deficiência seja suprimida, é preciso que todos os 

profissionais de saúde estejam engajados para aprender a lidar com problemas adversos que 

podem comprometer um atendimento integral. Portanto, é preciso que estes profissionais 

tenham uma educação permanente em saúde. 

Deste modo, a pesquisa em voga sustenta a defesa da importância da gestão em 

saúde sob a ótica de um olhar humanizado não só para os usuários, como também para os 

profissionais de saúde, entendendo que, por meio de capacitação e treinamento continuados, o 

sistema público de saúde tende a um funcionamento adequado. 
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Para Merhy, Campos e Cecílio (1994), o usuário espera que se estabeleça uma 

relação entre usuário e profissional de saúde ao criar expectativas para a resolução dos seus 

problemas através de ações efetivas por parte destes profissionais (MERHY; CAMPOS; 

CECÍLIO, 1994). 

Os profissionais da saúde que, além de conviver com problemas trabalhistas, 

especialmente no atual contexto político do país, têm que lidar com problemas cotidianos 

diários, relacionados à escassez de recursos materiais, financeiros e humanos, encontrados em 

toda a Rede de Assistência. Estas questões são caracterizadas como entraves para a execução 

de uma cogestão. A perpetuação desta situação poderá enfraquecer a responsabilidade social 

destes trabalhadores e prejudicar a interação entre as equipes, criando uma barreira resistente 

na comunicação com os usuários, e entre os próprios profissionais, que se refletirá na 

qualidade dos serviços públicos prestados. 

A promoção de incentivos motivacionais para o profissional que se depara com mais 

problemas do que soluções deve estar voltada para minimizar conflitos, sendo primordial 

conhecer a dinâmica da Rede de Assistência e da Ouvidoria SUS, para que possa, junto à sua 

equipe, oferecer ao usuário um acolhimento mais humanizado. 

Portanto, é fundamental investir no fortalecimento do trabalho coletivo 

multiprofissional, na perspectiva interdisciplinar e na atuação intersetorial, para corrigir os 

problemas encontrados na rede assistencial, gerando menos insatisfação por parte dos 

profissionais de saúde e dos usuários (LIMA et al., 2014). 

Para que estes trabalhadores pratiquem a sua cidadania, a sua participação social 

dentro da sua instituição deve ser atuante, preservada e jamais engessada por uma gestão 

centralizadora, pouco participativa ou por uma burocracia cristalizada. 

Com os resultados dos relatórios do estudo, não foi possível identificar se os 

profissionais de saúde da Rede de Assistência acolheram os usuários conforme os preceitos da 

humanização e os princípios do SUS, mas é neste momento que as Ouvidorias surgem como 

salvaguarda para reverter o processo de falta de acolhimento ocorrido em algum momento do 

atendimento, pois atuam com a finalidade de mediar as relações entre as pessoas e as 

organizações, visando ao aprimoramento dos seus produtos ou serviços para contribuir com o 

bom andamento dos processos administrativos, valorizando uma relação de cumplicidade com 

seus públicos internos e externos. 

Bauman (2010b) afirma que é preciso atuar na raiz do problema e, mesmo que não 

seja fácil, deve-se “lutar contra as ameaças invisíveis”, porque um governo que estimula e 
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explora os medos de uma sociedade fragilizada será criado um ambiente de insegurança que 

distanciará as relações interpessoais e segregará a sociedade (BAUMAN, 2010b, p.74). 

A concepção ideológica de uma Ouvidoria, de ser um órgão que escuta o cidadão 

com sensibilidade e qualidade, representando a imagem das instituições com imparcialidade, 

só conseguirá ser efetivada se a operacionalização das suas informações geradas for 

solucionada pela gestão e a sociedade reconhecer o seu papel e os resultados do seu trabalho. 

Consideradas um importante instrumento de controle social, que promove o direito à 

informação e democratiza o processo decisório para melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos à população, as Ouvidorias são responsáveis pela transparência da gestão pública e 

defendem a participação social para alcançar uma gestão democrática e participativa 

(MORAES et al., 2013). 

No entanto, para uma Ouvidoria ser considerada ativa, o ouvidor deve ter uma 

postura solidária e ser o porta-voz do usuário que deseja ser escutado e ter suas demandas 

solucionadas. 

Diante dos obstáculos evidenciados no estudo, percebe-se a real necessidade da 

implantação de uma Ouvidoria localizada dentro do município, para facilitar o acesso ao 

cidadão que deseja fazer a sua manifestação. 

Independentemente do sistema de saúde de um país, mesmo com as características 

próprias, princípios de orientação, ditos como marcos gerais, são úteis de ser aplicados sob 

qualquer contexto (OUVERNEY; NORONHA, 2013). 

Embora algumas orientações possam estar implícitas, o profissional de saúde tem 

que ter sensibilidade para atender bem o usuário, com integralidade e sem discriminação; e o 

usuário, por sua vez, independentemente da sua enfermidade, deve ter bom senso e 

ponderação nos seus questionamentos e respeito ao se dirigir ao profissional de saúde dentro 

de um estabelecimento da Rede de Assistência ou da própria Ouvidoria. 

Não podemos deixar de mencionar que estamos lidando com questões sérias, 

relacionadas à saúde pública, que exigem pressa e envolvem diferentes tipos de cuidado para 

com a saúde do cidadão, seja em menor ou maior complexidade, mas que podem colocar em 

risco a própria vida do paciente ou de alguém a quem ele esteja representando. Por isso, as 

manifestações devem ser sempre caracterizadas como prioritárias, a serem prontamente 

atendidas pelo Poder Público, e solucionadas com a maior brevidade e efetividade para uma 

melhoria dos serviços demandados pela população. 

Todos os atores sociais devem ter uma postura moral para fazer valer a cidadania 

democrática brasileira. É preciso resgatar os valores éticos destas relações interpessoais, que 
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muitas vezes são esquecidas, e devemos considerar o fato de que estamos nos relacionando 

diariamente, dentro ou fora das instituições, com indivíduos que têm percepções, hábitos e 

educação diferenciados, mas o importante é que os propósitos estejam voltados para a mesma 

direção e imbuídos na proteção da vida humana. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos autores afirmam que, atualmente, os cidadãos sabem mais dos seus direitos 

porque verbalizam ou registram na Ouvidoria as suas insatisfações; e a gestão pública, por sua 

vez, reconhece seus deveres para com os seus cidadãos. 

No entanto, percebe-se que o poder público ainda não possibilita ações efetivas que 

viabilizem uma melhor gestão participativa e compartilhada entre os atores sociais, tanto para 

os municípios como para todo o país. 

Fazer valer a participação do cidadão no processo democrático e decisório do país 

para a execução da política de saúde pública de cada município não pode ser considerado um 

favor ao cidadão, que é o protagonista na sua prática de cidadania, mas, sim, uma obrigação 

ética do poder público, que deve ter a perspectiva de democratizar a gestão e o cuidado em 

saúde. 

Como a responsabilidade de fortalecer o SUS é de todos os usuários, profissionais de 

saúde e gestores, cada um deve contribuir com responsabilidade para fazer o sistema 

acontecer e dar certo, porque o SUS não é uma política pública feita para os brasileiros porque 

ele foi resultado de uma luta feita pelos brasileiros. 

Mas a luta histórica da Reforma Sanitária, para ter a saúde como direito 

constitucional, precisa ser reconhecida e defendida pelos cidadãos diante dos novos modelos 

de gestão. Portanto, os interesses políticos não devem se sobrepor aos interesses sociais, para 

que não resultem em uma fragmentação do SUS. 

Embora as ideologias dos movimentos sociais nas décadas de 1970 e 1980 venham 

mudando com o passar dos anos e não sejam as mesmas da sociedade atual, é preciso resgatar 

direitos, valores e dignidade da população em defesa do SUS, para que não ocorra uma 

segmentação da sociedade que desconstrua o sistema de forma tão desorganizada, que 

desestabilize os seus princípios e diretrizes, causando um retrocesso histórico irreparável e 

que prejudique a articulação política entre os atores sociais. 

Não basta, em outras palavras, somente garantir o acesso e/ou o direito ao sistema 

público de saúde, mas oferecer ferramentas aos usuários e profissionais de saúde que 

vivenciam os problemas diários em cada estabelecimento da Rede de Assistência à Saúde, 

para que tenham uma maior inserção social e uma conscientização da necessidade da sua 

participação social na política pública local. 

A participação dos gestores, por meio dos Conselhos e Conferências de saúde, e a 

busca de resolução dos problemas evidenciados através das informações obtidas pelas 
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demandas individuais ou coletivas provenientes da Ouvidoria SUS trazem credibilidade à 

gestão. 

A saúde brasileira só será restabelecida quando os preceitos da humanização e os 

princípios do SUS forem aplicados na prática, em todos os municípios do país, com um 

serviço de qualidade que ofereça equipes multiprofissionais, preparadas, capacitadas e 

permanentemente atualizadas, preocupando-se com cada acolhimento que é dado e com a 

escuta que é feita, com a meta de suprir, sempre que estiver ao seu alcance, as expectativas e 

necessidades de cada indivíduo com uma atenção integral que estabeleça uma relação sólida 

entre estes sujeitos. 

Mas fazer o SUS acontecer não depende somente de leis, decretos ou portarias, 

porque o sistema está regulamentado, mas, para que funcione e tenha êxito, cada cidadão 

brasileiro precisa atuar politicamente para que ocorra uma real transformação na sociedade. 

No entanto, o SUS se depara com impasses que dificultam o seu avanço, em relação 

ao seu financiamento, que não acompanha o crescimento populacional ou a inflação, sem 

deixar de mencionar a insuficiência de recursos para a gestão municipal introduzir novas 

tecnologias e suprir as peculiaridades existentes nos municípios brasileiros. 

Desta forma, o papel da Ouvidoria é fundamental para a sustentabilidade do SUS 

como política pública, considerada um potente mecanismo de escuta, que tem como 

referência as experiências do cidadão com os serviços de saúde pública. Em virtude desta 

constatação, a gestão deve divulgar a sua existência e atuação para contribuir como um 

instrumento de controle social que formule ações partilhando um conhecimento 

interdisciplinar através das manifestações protocoladas e legitimadas. 

As Ouvidorias precisam ter autonomia e poder decisório para garantir, além da 

legitimidade de suas informações, o cumprimento e a resolução das mesmas. Assim, é 

necessário que o poder público apresente uma regulamentação política à instituição, ao 

profissional ouvidor, em prol de garantir a permanência de um serviço de qualidade para a 

população brasileira. Sobre qualidade, pensamos essencialmente em aproximar os atores 

sociais, despertando uma consciência coletiva da participação social para um efetivo controle 

social. 

A contribuição do estudo pelos resultados gerados e a presença dos demandantes à 

sede, foram representativas porque desencadearam a percepção da gestão quanto à 

necessidade de uma Ouvidoria local no município. 

Após a análise dos dados fixos disponibilizados através dos relatórios informatizados 

pela Ouvidoria SUS nos dois anos estudados, pode-se atestar que a origem dos problemas 
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relativos aos questionamentos dos usuários reside no desconhecimento do mecanismo de se 

fazer ouvir. 

Partindo do pressuposto de que todo estudo possui limitações, o encontro com os 

dados desta pesquisa convoca à reflexão para uma das suas limitações, que é a ausência de 

diálogo com os sujeitos da ouvidoria. Ao problematizar o acolhimento e ao enfatizar o 

diálogo, conversamos com dados que podem ser re-significados a partir de uma escuta 

sensível, o que nos sugere que concluímos um estudo, mas não o finalizamos. Acreditamos 

que o mesmo possa servir como instrumento facilitador aos gestores para as tomadas de 

decisão tendo por base as informações geradas pela Ouvidoria SUS, para que os desafios 

apresentados resultem em uma efetividade de ações que visem a práticas concretas para a 

solução dos problemas. 
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8 APÊNDICE — GRÁFICOS E FLUXOGRAMAS 

Gráfico 1 — Tipos de Atendimento — de 01/01/2014 a 31/12/2014 
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Gráfico 2 — Classificação X Prioridade — de 01/01/2014 a 31/12/2014 
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Gráfico 3 — Status X Prioridade — de 01/01/2014 a 31/12/2014 
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Gráfico 4 — Tipos de Atendimento — de 01/01/2015 a 31/12/2015 
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Gráfico 5 — Classificação X Tipos de Atendimento — de 01/01/2015 a 31/12/2015 
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Gráfico 6 — Status — de 01/01/2015 a 31/12/2015 
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Gráfico 7 — Tipificação X Status — 01/01/2014 a 31/12/2014 
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Gráfico 8 — Tipificação X Status — 01/01/2015 a 31/12/2015 
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Fluxograma 1 — Percurso inicial — Roteiro da pesquisa 

Percurso inicial - roteiro da pesquisa

Pesquisa sobre artigos 
científicos que tratassem 

da saúde pública dos    
municípios brasileiros

Artigos sobre o 
município de Niterói

Site institucional - Rede de 
Assistência à saúde do 

município  - extensa

•Ouvidoria Geral do 
Município – legitimada

•Ouvidorias Hospitalares e 
PMF – não legitimadas

NEPP 
(Núcleo de Educação 

Permanente e 
Pesquisa da FMS)

A ouvidora solicitou à 
Ouvidoria Geral do Estado 

do RJ – Ouvidoria  SUS 
os relatórios estatísticos 

informatizados
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Fluxograma 2 — Fluxo das manifestações da Ouvidoria SUS para FMS e Sistematização das 

demandas da Ouvidoria SUS 

Fluxo das manifestações
Ouvidoria SUS            FMS

Acolhimento das 

manifestações pela 
Ouvidoria SUS

FMS – Apreciação 

do(a) gestor(a) de 
saúde

DECAU   (Departamento 

de  Controle, Avaliação 
e Auditoria)

ANTES

Setor competente, na 

sede da FMS, que 
recebe, analisa  e 

tramita as demandas

Ouvidora Nível II

Acolhimento das 

manifestações pela 
Ouvidoria SUS

ATUALMENTE

FMS – Apreciação da 

Subsecretaria de saúde

ASCOM(Assessoria 
de Comunicação)

Resposta ao manifestante
---------

Encaminha aos setores 

internos  e externos

Sistematização das demandas da Ouvidoria SUS

- Espaço físico – presencial

- Escuta especializada pelo 136/MS

ou   www.portalsaude.saude.gov.br
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Fluxograma 3 — Metodologia — Parte 1 

METODOLOGIA 

Solicitar 
à 

Ouvidoria 
SUS os

Relatórios

Leitura 
minuciosa 

dos 
relatórios

Análise 
dos 

dados 
fixos

Identificar 
a 

população 
que utiliza 

a 
Ouvidoria 

SUS

Análise 
crítica: 

Participação 
social e   

desafios GP

Emergiram os 
objetivos 

específicos

Ouvidoria SUS:
legitimidade

Manifestações 
acolhidas:

01/01 a 31/12/14
e  

01/01 a 31/12/15

Interpretações 
analíticas  -
baseadas no 
princípio do 
acolhimento 

em saúde

Termo de 
Concordância 

e Aceite 
NEPP/FMS 

Demandas:
2014 – 295
2015 – 287

Não foi submetido ao
Conselho Nacional de Saúde
– não houve contato com
seres humanos - preceitos

éticos foram respeitados.

Estudo: 
característica 

descritiva, 
reflexão teórica, 

abordagem 
quantitativa e 

análise 
documental

Início:
Para a 

obtenção 
dos 

resultados
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Fluxograma 4 — Metodologia — Parte 2 

Análise do conteúdo dos dados (Minayo, 2005) –

estatística descritiva em duas etapas:

• Organização dos  relatórios da Ouvidoria
• Sistematização  das   informações 
coletadas – aparato jurídico e administrativo

Itens coletados 

digitados  - banco 
de dados 

Fonte: Sistema 
OuvidorSUS

Planilha Excel 2000

Relatórios 
informatizados:

Cedidos – 08 relatórios 
Estatísticos

informatizados

Contextualizados em
06 tabelas  com os 

mesmos indicadores: 
2014/2015

• Tipos de Atendimento para entrar 
em contato com a   Ouvidoria SUS;

• Classificação das demandas  
dirigidas à Ouvidoria SUS  e

• Situação dos encaminhamentos 
das demandas dos usuários aos 
setores competentes

Cenário: FMS

Critério de 
Inclusão:
Todas as 

demandas dos 
usuários que 

registraram na 
Ouvidoria SUS

Critério de  Exclusão:
Demandas dos usuários 
que contataram  outras 

ouvidorias do 
município:

Geral, Hospitalares e 
PMF

METODOLOGIA
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9 ANEXO — TERMO DE CONCORDÂNCIA E ACEITE DA FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI PARA O PROJETO 

 




