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PORQUE OUVIDORIA?

As Ouvidorias públicas são instituições previstas em lei 

Ampliam a capacidade do cidadão

fazer as suas relações com o Estado mais estratégicas na 
interlocução com os responsáveis pelas políticas públicas

Facilitam a fiscalização sobre os serviços públicos

Trazem dados significativos para os administradores públicos 

que podem servir de base para o planejamento e tomada de 

decisões que  melhorem as ações e atividades dos serviços.

Se autônomas e independentes, podem ser mais um canal de 

participação popular integradas aos conselhos e 

conferências, potencializando sua atuação de forma 
orientada e mais segura

Ampliam a percepção de conselheiros, dando-lhes mais 

condições de compreender a conjuntura na qual se dá a 

prestação do serviço público.



PORQUE OUVIDORIA NA SAÚDE?

Em 2003 foi criada a Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde o Departamento de 

Ouvidoria-geral do SUS. 

Desde então o Ministério da Saúde recomenda que 

sejam implantadas nos âmbitos estaduais e municipais.

Desde 13ª. Conferência Nacional de Saúde (2008): 

necessidade das ouvidorias da saúde nos estados e 

municípios, estabelecendo a integração delas com os 

respectivos conselhos.



SUAS DIRETRIZES RECOMENDAM QUE SEJAM

Espaço para acolher demandas, referentes a

informações, sugestões, reclamações, 

solicitações, denúncias, reclamações e elogios

Encaminhadas, respondidas e equacionadas 

pelos órgãos responsáveis

transformadas em dados, informações e 

subsídios para formulação estratégica da 

política de saúde

contribuições para definição de objetivos, metas 

e indicadores e pautas nas reuniões do 

Conselho



MÉTODO DE TRABALHO

Telefone exclusivo da Ouvidoria para recepção de 

demandas, de uso gratuito;

Caixas de sugestões, reclamações e elogios nas 

unidades de saúde de acesso exclusivo por profissionais 

da ouvidoria;

E-mail próprio para recepção de demandas;

Correspondência (cartas) encaminhadas pelos correios;

WhatsApp institucional para orientação e atendimento 

a usuários;

Ouvidoria itinerante com visitas aos serviços de saúde e 

diálogo com usuários;



MÉTODO E ESTRUTURA DE TRABALHO

Produção de relatórios periódicos para monitoramento 

do Conselho Municipal de Saúde, gestores dos serviços 

e da Secretaria para monitoramento dos problemas e 

reorientação da política de saúde; 

As demandas coletadas são armazenadas em bancos 

de dados que possam ser acionados desde que 

obedeçam à Lei de Proteção de Dados; 

Necessidade de infraestrutura adequada, bem como 

pessoal capacitado e educação continuada e 

permanente.



EM CAMPINAS… 

Nunca se teve uma ligada à Saúde, com esse porte 

e diretrizes, embora seja demanda antiga do 

Conselho Municipal de Saúde.

No passado recente, embora não seja possível 

considerar uma Ouvidoria, a Secretaria de Saúde 

teve uma profissional cujo papel era receber as 

demandas e reclamações de usuários sobre os 

serviços de saúde. 

Mesmo sem condições para tal, a profissional em 

questão agia com denodo e independência, o que 

foi muito útil para que se tivesse um retrato dos 

principais problemas que atingiam a Saúde do 

Município. 

Mas infelizmente a atividade foi suspensa pela 

Secretaria sem maiores explicações.



EM CAMPINAS… 

Em 2021 o Conselho solicitou por ofício à Secretaria 

e ao Ministério Público a criação da Ouvidoria ou, 

pelo menos, atividade semelhante à que foi 

suspensa.

Alegaram que a Ouvidoria do Município, o 156 e o  

Serviço a Pacientes Especiais (SAEC) a substituíam.

São insuficientes porque: 

não mantém relação com o Conselho

não geram relatórios periódicos 

não contribuem com informações públicas sobre 

saúde 

não se prestam aos nossos objetivos

Saúde é a política pública com mais usuários na 

cidade e tem especificidades complexas, que 

justificam Ouvidoria exclusiva, integrada e em apoio 

ao CMS



SÃO INÚMERAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS

COTIDIANAMENTE… 

dificuldades de acesso na atenção primária

falta de vagas e filas imensas nos ambulatórios especializados 

falta de profissionais
falta de medicamentos

problemas no relacionamento com alguns profissionais de 

saúde

falta de respostas dos gestores, entre outras

Mesmo com limitações, tais demandas são 

transformadas em pontos de partida para avaliação 

de serviços, pautas no pleno, em boletins, resoluções, 

recomendações, em manifestações de rua, 

representações ao MP, etc. 

A falta de pessoal, de metodologia adequada e 

infraestrutura inviabiliza um trabalho profissional: 

conselheiros são voluntários e o órgão conta com 

apenas uma profissional lotada. 



POR ESSAS RAZÕES CONTINUAREMOS 

EXIGINDO E LUTANDO PARA QUE 

TENHAMOS UM ÓRGÃO COM ESSAS

CARACTERÍSTICAS EM CAMPINAS COMO 

JÁ ACONTECE EM CENTENAS DE CIDADES

BRASILEIRAS.


