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RESUMO 
 

Este trabalho é um estudo da gestão do Hospital Universitário Walter Cantídio da 
Universidade Federal do Ceará, a partir das manifestações do Serviço de Ouvidoria. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva, exploratória e documental baseada na análise de dados primários 
do serviço. O objetivo foi realizar um diagnóstico da gestão do HUWC/UFC, com base nas 
manifestações trazidas pelos cidadãos que procuram o seu Serviço de Ouvidoria. Ademais, 
também foi proposta do estudo identificar, com base na análise descritiva, as manifestações 
que provocaram mudanças no modelo da gestão hospitalar, de modo a possibilitar ações 
corretivas de cunho coletivo. Isto posto, foi possível vislumbrar os resultados do Serviço de 
Ouvidoria quanto à solução de pleitos individuais e coletivos. O estudo obteve os dados 
pertinentes às manifestações do período de 2006 a 2008. Para tanto, foi necessária a 
classificação destas em reclamação, sugestão, informação, elogio e denúncia. Também foram 
estabelecidas três esferas de gestão para agrupamento das manifestações: gestão hospitalar, 
gestão do SUS e gestão acadêmica.  Os resultados estatísticos obtidos possibilitaram a análise 
descritiva do universo, sendo o mesmo constituído em 698 manifestações. A pesquisa 
demonstrou que, apesar da complexidade dos processos burocráticos e de financiamento da 
esfera da gestão hospitalar, percentualmente é quase idêntica a ocorrência das manifestações 
entre esta esfera e a esfera do SUS, 51% e 48% respectivamente. Em contrapartida as 
manifestações da gestão acadêmica constituíram 5% do universo. Quanto aos resultados 
alcançados pela Ouvidoria, apesar da prevalência das respostas satisfatórias, houve 
crescimento nas manifestações não respondidas e com soluções individuais, o que reforça a 
necessária reflexão da institucionalização formal do ouvidor na Administração Pública com 
previsão constitucional. Em relação às mudanças nos processos de gestão, o estudo aponta a 
necessidade de o grupo gestor legitimar os subsídios da Ouvidoria, com vistas a melhorar os 
seus processos de gestão tendo como foco a percepção do cidadão usuário.  
  
Palavras Chave: Gestão de Ouvidorias, Princípios da Administração Pública Federal, 
Controle social. 
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ABSTRACT 

This is a study of the management of a university hospital of the Federal University of Ceará, 
from manifestations of Service Ombudsman. This is a descriptive, exploratory and based on 
documentary analysis of primary data service. The goal was to make a diagnosis of 
management HUWC / UFC, based on demonstrations brought by citizens seeking  our service 
ombudsman. Moreover, the study has also been proposed to identify, based on descriptive 
analysis, the demonstrations that have caused changes in the model of hospital management, 
to enable corrective action of a collective nature. That said, it was possible to see the results of 
the Office of Ombudsman on the outcome of individual and collective lawsuits. The study 
obtained data relevant to the events of the period from 2006 to 2008. It was thus necessary to 
classify them into complaints, suggestions, information, complaint and compliment. Were 
also established three levels of management for grouping of expressions: hospital 
management, management of the public and academic management. The statistical results 
obtained allowed the descriptive analysis of the universe, the same being formed in 698 
events. The research showed that despite the complexity of bureaucratic procedures and 
funding from the sphere of hospital management, is almost identical percentage of the riots 
between this sphere and the sphere of the SUS, 51% and 48% respectively. By contrast the 
manifestations of academic management constituted 5% of the universe. As for the results 
achieved by the Ombudsman, although the prevalence of satisfactory answers, there was 
growth in the demonstrations unanswered and individual solutions, which enhances the 
necessary reflection of the formal institutionalization of the ombudsman in Public 
Administration with constitutional provision. In relation to changes in management, the study 
suggests the need to legitimize the group manager grants the Ombudsman, in order to improve 
their management processes with a focus on citizen perception of the user. 
 
Key Words:  Management, Ombudsman, Hospital.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Exposição do tema 

 

         A discussão sobre Ouvidorias em saúde pública e em hospitais federais de ensino 

superior é fundamental no cômputo da questão do controle social das políticas públicas de 

Saúde e Educação. É inquestionável o fato das Ouvidorias exercerem o relevante papel de 

controle do desempenho da Administração Pública, ao mesmo tempo em que é um órgão 

fomentador de uma consciência crítica frente ao cumprimento dos preceitos legais da 

assistência pública de saúde nos hospitais federais vinculados às Instituições Universitárias de 

Ensino Superior (IFES). 

Nesses termos, o espaço das Ouvidorias em hospitais universitários materializa as 

condições da assistência pública em saúde, ao mesmo tempo em que permeia a participação 

do cidadão no processo de melhoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, 

pesquisa e extensão. 

Analisar o fomento produzido no cotidiano do trabalho profissional em um serviço de 

Ouvidoria de um hospital universitário vinculado a uma Instituição de Educação Superior 

Federal traduz-se no contínuo esforço de reconhecer as incongruências pertinentes à relação 

teoria x prática da política pública de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e o que 

realmente se efetiva na prática dos hospitais universitários para que dessa forma possa 

identificar os pontos de deficiência do modelo da gestão hospitalar, bem como aferir o 

impacto da Ouvidoria para o modelo de gestão.  

Tendo como proposição o fato do Instituto da Ouvidoria imbuir-se da função de ser 

procurador do interesse do cidadão, constituindo-se, por conseguinte, a sua representação 

legal e legítima na reparação do direito do cidadão-usuário, presume-se que seu objetivo final 

é potencialmente o de atender satisfatoriamente as manifestações recebidas. No entanto, no 

contexto da saúde pública, no qual se assenta os hospitais universitários financiados pelo 

SUS, estão contingências que perpassam entraves econômicos, tecnológicos e de recursos 

humanos proeminentes e complexos quanto aos seus níveis de resolução. Em termos amplos, 

mapear os pontos de estrangulamento do modelo de gestão desses hospitais, a partir da coleta 
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de informações dos próprios usuários dos serviços, além de auferir à Ouvidoria o papel de 

desencadear o aprofundamento do sistema democrático institucional, contribui, em última 

instância, para o aprimoramento dos serviços prestados. 

Reconhecendo a magnitude da missão acadêmica e social dos hospitais universitários 

públicos federais como instância estratégica para o ensino, pesquisa e promoção da saúde, o 

presente trabalho torna-se fundamental, no sentido de realizar um estudo da gestão do 

HUWC/UFC, a partir da análise dos dados contidos nas manifestações recebidas e, por 

consequência, identificação dos seus pontos frágeis, além de permitir identificar se o fomento 

produzido pela Ouvidoria, através publiscização dessas manifestações ao grupo gestor, 

provoca mudanças com vistas ao aprimoramento dos serviços prestados. 

Um hospital universitário, enquanto centro de referência de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos, precisa estar contextualizado com os anseios e 

necessidades da sua clientela, compreendendo o alcance social das suas ações.  

Considerando as múltiplas faces presente no cotidiano profissional de um serviço de 

Ouvidoria de um hospital universitário público de ensino superior, no sentido de vir à baila as 

necessidades do usufruto de direitos no campo da assistência pública à saúde e as reais 

condições de exeqüibilidade desses direitos, faz-se imprescindível focalizar este serviço como 

um instrumento gerencial capaz de contribuir para elaboração do diagnóstico da gestão 

hospitalar e, por consequência, vislumbrar o seu real significado enquanto instância de 

participação cidadã voltada ao aprimoramento da prestação dos serviços. 

 

1.2 Definição do problema 

 

Sendo o Instituto de Ouvidoria eminentemente constituído pelos pilares da democracia 

participativa, no sentido de fortalecer a convicção de que o cidadão usuário do serviço público 

deve ter acesso a uma assistência pública que se volte ao interesse coletivo; também 

considerando que a Constituição Federativa do Brasil de 1988 preceitua em seu artigo 196 

que “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, fica clarividente 
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que a Ouvidoria é um espaço estratégico para a gestão de um hospital universitário de ensino 

superior, sendo de extrema valia para o cômputo político institucional do complexo hospitalar 

universitário.  

Em termos amplos, os hospitais universitários, apesar de serem uma grande sala de aula, 

trazem em sua missão institucional a assistência à saúde de modo humanizado e vinculado aos 

preceitos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Para que essa missão se cumpra, é 

necessário que a população usuária desses hospitais tenha como participar do monitoramento 

das ações de assistência à saúde hospitalar. Nesse sentido, a Ouvidoria possibilita um canal de 

comunicação entre os cidadãos usuários e o hospital, de modo que as falhas dos processos de 

gestão do hospital possam ser reconhecidas e corrigidas pelo grupo gestor de maneira mais 

ágil. 

Este trabalho propõe-se a realizar uma pesquisa exploratória, descritiva e documental, 

segundo um modelo de investigação metodológica de estudo de caso, com uma análise 

descritiva dos dados estatísticos obtidos no período de 2006 a 2008 no Serviço de Ouvidoria 

do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará. Terá como 

pergunta norteadora: como está caracterizada a gestão do HUWC/UFC com base nas 

manifestações dos cidadãos usuários que procuram o serviço de Ouvidoria do hospital?  

O interesse da pesquisadora pela consecução da pesquisa atrela-se ao fato do seu 

exercício profissional como Ouvidora do Serviço de Ouvidoria do HUWC/UFC, tendo 

inclusive implantado o Serviço. O período correspondente ao estudo é relativo aos seus três 

primeiros anos de funcionamento. Por outro lado, também é interesse da pesquisadora apontar 

aos gestores do hospital ações de realinhamento ou mudanças de processos de gestão para a 

melhoria dos serviços prestados, a partir da análise manifestações do cidadão usuário, posto 

que este represente fielmente o nível de qualidade do serviço público prestado, pois dele 

usufrui diretamente. 

O aporte teórico utilizado para a análise dos dados terá respaldo nos seguintes tópicos: 

Princípios da Administração Pública, conceito e histórico do instituto da Ouvidoria, Ouvidoria 

na Saúde Pública, Código de Ética do ouvidor, a saúde pública no Brasil e os conceitos de 

democracia, participação, controle social e cidadania. 

          Ressalta-se que os objetivos propostos pelo estudo serão devidamente correlacionados à 



   

 
 
 

    17 
 

prática institucional, sendo analisados e interpretados com respaldo no seu referencial teórico. 

 

1.3 Objetivos 

 

 1.3.1 Objetivo geral  

 

Realizar um diagnóstico da gestão do Hospital Universitário Walter Cantídio da 

Universidade Federal do Ceará, a partir da análise das manifestações trazidas pelos usuários 

ao Serviço de Ouvidoria, identificando ações de aprimoramento dos serviços prestados, que 

foram decorrentes dessas manifestações. 

 

 1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Contribuir para a melhoria dos processos de gestão do HUWC/UFC. 

b) Possibilitar a análise da gestão do HUWC/UFC numa perspectiva sistêmica das 

dimensões do ensino, pesquisa, extensão e assistência e da interface com a gestão do SUS. 

c) Possibilitar análise do Instituto da Ouvidoria no cômputo do complexo hospitalar 

como instrumento de gestão capaz de garantir o interesse coletivo na qualidade dos serviços 

prestados pelo HUWC/UFC. 

d) Contribuir para o desenvolvimento teórico e prático do Instituto de Ouvidoria para os 

hospitais federais de ensino superior.  
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1.4 Justificativa 

 

Sendo a Ouvidoria um canal de comunicação entre a gestão da instituição e a 

comunidade assistida interna e externamente, considera-se que este estudo tem relevância, no 

sentido do seu alcance final para o modelo de gestão estratégica de um hospital universitário 

de uma IFES. Ademais, é imprescindível, no processo de efetivação político-institucional da 

política pública de saúde, que esses hospitais disponham de Ouvidorias eficazes e confluentes 

com os interesses coletivos. A importância da Ouvidoria está atrelada ao fato deste Instituto 

possibilitar a defesa do direito do cidadão através da solução plena da manifestação 

apresentada e da correção coletiva, por via das manifestações individuais, no cômputo da 

gestão hospitalar. 

Outro aspecto de suma importância está relacionado à escassez de estudos científicos na 

área de Ouvidoria em hospitais universitários públicos, o que oportunizará o fomento para 

novas pesquisas. Assim, o alcance científico e social será primordial, uma vez que poderão 

subsidiar iniciativas para a gestão estratégica de hospitais universitários das IFES, no âmbito 

da política pública de Saúde e Educação. Essa prerrogativa possibilitará a construção de dados 

quantitativos e qualitativos voltados a mesas de discussões para o estabelecimento dessas 

prioridades.   

Como já comentado, o interesse da pesquisadora pelo estudo advém da sua prática 

profissional junto à Ouvidoria do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC, as 

indagações provenientes da dicotomia entre os pressupostos da Política Pública de Saúde e o 

que de fato se estabelece na assistência no âmbito institucional. Pretende-se, a partir do 

aprofundamento teórico oriundo da pesquisa e da revisão de literatura, identificar os pontos de 

deficiência da gestão hospitalar, partindo do pressuposto que a Ouvidoria é um instrumento de 

gestão para elaboração diagnóstica e proposições à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. Assim sendo, também será possível vislumbrar o desempenho do Serviço de 

Ouvidoria quanto às respostas às manifestações que possibilitaram solução coletiva ou 

individual ao pleito apresentado pelo cidadão. 

Em termos gerais, a pesquisa terá viabilidade concreta, considerando que a pesquisadora 

está diariamente no campo da pesquisa, através do exercício da prática profissional.  
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1.5 Organização do estudo 

 

Esta dissertação está organizada em oito seções. A primeira refere-se à introdução que 

reporta seu objetivo geral e objetivos específicos, retrata o aporte metodológico do estudo e os 

seus respectivos eixos de análise. 

A segunda seção traz a discussão histórica do Instituto de Ouvidoria, suas bases 

conceituais, princípios éticos, normativos e legais. É aprofundado o estudo da Ouvidoria em 

parâmetros relativos à sua base legal e aspectos normativo-institucionais. 

Já a terceira seção aborda o Instituto da Ouvidoria no contexto constitucional do Estado 

Democrático de Direito do Brasil, com fulcro nos Princípios da Administração Pública, na 

Constituição Federal de 1988 e na fundamentação teórica dos termos cidadania, democracia e 

participação. Discute-se o Princípio de Eficiência na Administração Pública e a sua 

materialidade por via do Instituto de Ouvidoria. Também traz para o bojo da fundamentação 

teórica do estudo a especificidade da ação do Instituto da Ouvidoria na Administração 

Pública.  

Prosseguindo a fundamentação teórica, com o objetivo de subsidiar o estudo do Instituto 

da Ouvidoria no campo da saúde, a quarta seção faz um comentário acerca da Saúde Pública 

no Brasil e o advento do Sistema Único de Saúde. Caracteriza o SUS e os seus mecanismos 

de controle social, situando historicamente a implantação das Ouvidorias públicas em saúde.  

Considerando que a pesquisa se deu em uma Ouvidoria hospitalar, a quinta seção está 

destinada à análise das Ouvidorias hospitalares públicas no Brasil, dando ênfase às Ouvidorias 

de hospitais vinculados às Instituições Federais de Ensino Superior. Traz uma análise de 

contexto operacional dos hospitais universitários, acenando para o papel das Ouvidorias 

universitárias hospitalares e a sua interface com o modelo de gestão desses hospitais e o SUS.  

Dando continuidade ao estudo, a sexta seção descreve a realidade estudada, 

apresentando um breve histórico sobre o Hospital Universitário Walter Cantídio da 

Universidade Federal do Ceará (HUWC/UFC) e do seu Serviço de Ouvidoria. São descritos 

ainda a estrutura organizacional, a missão, a visão e os valores da Ouvidoria do HUWC e o 
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seu fluxograma. Apresenta os eixos de análise elencadas pela pesquisa, procede à análise das 

manifestações recebidas pela Ouvidoria do HUWC no período considerado pela pesquisa, 

sendo estas devidamente agrupadas nas esferas de gestão elencadas pelo estudo. Através dos 

eixos de análise estabelecidos, são elucidados os resultados de acordo com os objetivos do 

estudo e o referencial teórico escolhido. Para o diagnóstico da gestão hospitalar as 

manifestações recebidas pela Ouvidoria foram classificadas em reclamação, sugestão, 

informação, elogio e denúncia, sendo devidamente analisadas. Em seguida foram agrupadas 

como vinculadas à gestão hospitalar, à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e à gestão 

acadêmica. Assim, foi possível identificar os pontos de deficiência nas respectivas esferas de 

gestão. O estudo também possibilitou identificar ações realizadas pelo grupo gestor que foram 

decorrentes das manifestações da Ouvidoria. Esta assertiva permitiu visualizar a real 

dimensão da Ouvidoria como instrumento de gestão para cômputo da gestão do hospital capaz 

de garantir o interesse coletivo. 

A sétima seção foi destinada à conclusão e à aplicabilidade do que foi apreendido como 

resultado da pesquisa e as recomendações gerais decorrentes da análise dos dados obtidos, 

com vistas a apontar subsídios teórico-práticos que acenem para o aprimoramento do modelo 

da gestão do complexo hospitalar. 

No final do trabalho de dissertação, encontram-se as referências bibliográficas, um 

anexo e dois apêndices. 

 

1.6 Definição dos termos 

 

 Os termos escolhidos para este estudo foram padronizados com o objetivo de elucidar o 

problema pesquisado da seguinte forma: 

1 Ouvidor/Ombudsman: Vários autores conceituam esse Instituto.  

Consonante com Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (1998, p. 1519): “ouvinte; 

Magistrado adjunto a certas repartições públicas. No Brasil Colonial, o juiz posto pelos 

donatários em suas terras.”  

         Segundo Lyra (2000, p. 125) seria: “Aquele que atua em regra geral, sobretudo, na 
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qualidade do serviço prestado, pronunciando-se, consequentemente, em relação ao mérito 

deste”. 

         Leite (1975, apud DOXSEY, 2000, p.149):  

“A palavra ombudsman vem do sueco ombud, representante, deputado, e do inglês 
man, homem (...) o conceito vem da categoria especial de funcionário instalado em 
países de democracia avançada (...) funcionário do governo que investiga as queixas 
dos cidadãos contra os órgãos da administração pública (...) seria o conceito de 
corregedor administrativo do serviço público o mais adequado para ombudsman”. 

        Para Fernandes e Silva (2006, p. 51), “(...) no Brasil, utiliza-se o termo ouvidor para 

indicar a função de ombudsman público. O vocabulário ombudsman é, de modo geral, mais 

restrito à área privada”. Para Braz (1992, apud ALVES JÚNIOR, 2002, p. 20): 

 “(...) por ser um mecanismo de controle da atividade administrativa, seria a 
instituição adequada para ser "Fiscal da Administração Pública", pois sugere idéia 
mais precisa de sua finalidade: fiscalização da administração pública pelo o povo, no 
que tange à garantia de seus direitos subjetivos individuais e coletivos”. 

             Para fins dessa pesquisa será empregada a palavra ouvidor/ Ouvidoria, com base na 

definição de Gomes (2000, p.50). 

 “(...) basicamente um instituto de direito administrativo, de natureza unipessoal e 
não-contenciosa, funcionalmente autônomo e formalmente vinculado ao Legislativo, 
destinado ao controle da administração e, nessa condição, voltado para defesa dos 
direitos e legítimos interesses da população”. 

  

2 Manifestação: Consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (1998, p. 1314), 

“seria o ato de tornar manifesto, patente, público, notório”. Para fins desse estudo, será a 

nomenclatura aplicada para todos os relatos recebidos pelo Serviço de Ouvidoria do 

HUWC/UFC classificados em reclamação, informação, sugestão, elogio e denúncia. 

 3 Reclamação: Consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa ( 1998, p. 1787), 

“ seria o ato de exigir, protestar, reivindicar (direitos)”. Para fins desse estudo, são todas as 

manifestações de cidadãos usuários do HUWC/UFC que apontam para as falhas dos 

processos de gestão do hospital relativas à prestação de serviços.   

4 Informação: Consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (1998, p. 1154),  

“seria o ato ou efeito de informar, transmissão de notícia, comunicação”. Para fins desse 

estudo, são esclarecimentos verbais ministrados aos cidadãos usuários do Complexo 

Hospitalar quanto às normas e rotinas da instituição. 
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5 Sugestão: Consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (1998, p. 1989), 

“seria o ato ou efeito de sugerir, estímulo e incitamento, inspiração”. Para fins desse estudo, 

são todas as manifestações de cidadãos usuários do HUWC/UFC que apontam para propostas 

de melhoria dos serviços prestados pelo hospital, através do redesenho dos processos de 

gestão.  

6 Elogio: Consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (1998, p. 775), “seria o 

ato de gabar, louvar; discurso ou composição escrita em louvor”. Para fins desse estudo, são 

todas as manifestações de cidadãos usuários do HUWC/UFC que apontam para a satisfação 

plena do cidadão usuário do HUWC com o serviço prestado pelo hospital, no que diz respeito 

ao atendimento cordial e respeitoso disponibilizado pelo servidor do complexo hospitalar. 

7 Denúncia: Consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (1998, p. 655),      

“seria a ação de denunciar ; delação; indício ou sinal de alguma coisa oculta”. Para fins desse 

estudo, são todas as manifestações de cidadãos usuários do HUWC/UFC que denotam indício 

de irregularidade nos serviços prestados pelo hospital, de modo a ferir os Princípios 

norteadores da Administração Pública. 

8 Gestão: Consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa (1998, p. 1031), “seria 

o ato de gerir, administração, direção”. Para fins desse estudo são ações que envolvem 

planejamento nas esferas política e administrativa no Hospital Universitário Walter Cantídio 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) e no Sistema Único de Saúde (SUS). 

9 Gestão hospitalar: Para fins desse estudo, é o conjunto de procedimentos administrativos 

pertinentes aos serviços de assistência à saúde-hospitalar no âmbito do HUWC/UFC da 

competência administrativa da gestão do hospital. 

10 Gestão do SUS: Para fins desse estudo, é o conjunto de procedimentos específicos do 

sistema público de saúde no eixo da atenção terciária e quaternária do sistema que têm 

interferência intersetorial com a gestão do HUWC/UFC e são da competência administrativa 

do SUS . 

11 Gestão acadêmica: Para fins desse estudo, é o conjunto de procedimentos administrativos 

pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão desencadeados no cotidiano institucional do 

HUWC/UFC. 
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1.7 Método do Estudo 

 

1.7.1 Tipo de pesquisa 

 

O presente estudo apresenta características de uma pesquisa de natureza descritiva 

fundamentada na análise documental do acervo produzido pelo Serviço de Ouvidoria do 

HUWC/UFC no período de 2006 a 2008. 

Para a classificação dessa pesquisa, toma-se como base a Tipologia apresentada por 

Vergara (2004), que considera dois aspectos: quanto aos fins e aos meios de investigação. 

Quanto aos fins, a pesquisa caracteriza-se por ser descritiva e exploratória. Quanto aos 

meios, será documental. A pesquisa será descritiva porque tem como principal característica a 

descrição de uma realidade de modo a galgar uma visão ampla do problema e exploratória 

porque realizará um estudo inédito, com vistas a possibilitar uma maior familiaridade com o 

problema estudado. 

A pesquisa utilizou como método o estudo de caso, posto que reuniu informações 

minuciosas com vistas a entender o contexto de uma realidade. O estudo foi baseado em 

dados do acervo documental do Serviço de Ouvidoria do HUWC, constituído por um universo 

de 698 manifestações dos usuários. 

1.7.2 Universo da pesquisa  

A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC, 

especificamente junto ao acervo documental do Serviço de Ouvidoria referente ao período de 

2006 a 2008. 

        O universo foi totalizado por 698 manifestações. As manifestações (Anexo) são os 

relatos dos cidadãos usuários da Ouvidoria. Os relatos são digitalizados quando do tipo: 

reclamação, sugestão, elogio e denúncia ou, no caso das informações, anotados no livro de 

ocorrência, ambos devidamente arquivados no serviço. O estudo foi organizado para 

responder ao tripé analítico a seguir: 
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O diagnóstico da gestão do hospital com base nos eixos de análise estabelecidos pela 

pesquisa; luz aos resultados alcançados pelo Serviço de Ouvidoria quanto a soluções 

individuais e coletivas dos pleitos dos cidadãos usuários; e por fim identificar ações do grupo 

gestor com vistas ao aprimoramento dos serviços prestados que foram resultantes das 

manifestações encaminhadas pelo Serviço de Ouvidoria. 

Para responder à questão, qual seja o diagnóstico da gestão do HUWC/UFC a partir das 

manifestações do Serviço de Ouvidoria, foram analisadas todas as manifestações em cada 

período do estudo, de modo a identificar os problemas emblemáticos presentes nas 

manifestações e a respectiva recorrência nas esferas de gestão do complexo hospitalar, ou 

seja, nos eixos do ensino, pesquisa, extensão, assistência e política pública da saúde.  

No que compete à questão relativa a identificar ações que foram desenvolvidas pelo 

grupo gestor do HUWC/UFC como decorrentes das manifestações dos usuários da Ouvidoria 

e, por conseguinte, os resultados produzidos pelo Serviço de Ouvidoria, foram excetuadas as 

manifestações de informação e elogio, posto que não são respondidas pelo grupo gestor. 

Foram consideradas respondidas as manifestações que tiveram desfecho satisfatório ou não 

satisfatório para o pleito do usuário. As ações de melhoramento dos serviços prestados pelo 

hospital foram àquelas oriundas de pleitos individuais que provocaram mudança no processo 

de gestão, tornando-se uma solução coletiva. 

1.7.3 Instrumento  

Para elucidação do universo foi feita a análise do acervo documental da Ouvidoria no 

período estipulado pelo estudo, com base numa análise estatística das manifestações para 

obtenção dos dados descritivos da pesquisa. O objetivo da análise dos dados, agrupados por 

meio de uma estatística descritiva, foi identificar as manifestações recebidas e a distribuição 

destas nas modalidades de gestão que interferem no modelo de gestão do HUWC/UFC, ou 

seja, gestão hospitalar, gestão do SUS e gestão acadêmica. Também foi objetivo identificar 

ações de aprimoramento da gestão que foram decorrentes dessas manifestações. Por 

conseqüência, foi possível vislumbrar os resultados produzidos pelo Serviço de Ouvidoria 

quanto às respostas frente às manifestações. A obtenção descritiva do universo foi resultado 

da análise estatística dos dados dispostos no Excel para produção de tabelas (Apêndice 1) e da 

análise qualitativa obtida através do preenchimento do roteiro de coleta de dados (Apêndice 
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2).  

 A gestão hospitalar é caracterizada por configurar todo o sistema de gestão interna do 

HUWC/UFC. Nela estão contidas a gestão de custos e receitas (gestão financeira) e a gestão 

de pessoas e processos. Nos processos estão os fluxogramas de demandas dos serviços que 

incluem sistema de compra pública, pagamento, contabilidade financeira, atendimento 

médico-hospitalar, gestão de assistência não médica e terceirização. Na assistência não 

médica estão os serviços técnicos, quais sejam Enfermagem, Serviço Social, Nutrição e 

Dietética, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Farmácia. No plano administrativo estão a 

Diretoria Administrativa e os serviços de apoio administrativo: Serviço de Arquivo Médico, 

Convênios e Contas Médicas, Contabilidade, Hotelaria, Vigilância, Engenharia e 

Manutenção, Compras e Setor de Recursos Humanos. Na área médica está a Diretoria Médica 

que controla todo o sistema que envolve o atendimento médico, do ponto de vista técnico e de 

ensino nas dependências do hospital. Esta inclui a Comissão Controle de Infecção Hospitalar, 

Secretaria de Residência Médica, Ambulatórios Médicos Especializados, Centro Cirúrgico, 

Setor de Imagem e Laboratório. Afora a esta estrutura estão a Diretoria Geral e os setores de 

assessoramento: Ouvidoria e Assessoria Jurídica. 

Entende-se que a gestão do SUS é caracterizada por se constituir no sistema macro da 

saúde pública. Nela estão as questões relativas ao pagamento de procedimentos hospitalares, 

teto financeiro desses procedimentos, sistema de glosas de cobrança de consultas médicas, 

cirurgias, curativos, medicamentos, dentre outros.  

A gestão acadêmica está consubstanciada pelos os aspectos típicos do ensino e da 

pesquisa, estando sob a égide institucional da Diretoria de Ensino e Pesquisa. Os setores 

correlatos ao ensino estão subordinados a esta Diretoria: Centro de Pesquisas Clínicas, Centro 

de Estudos para Acadêmicos de Saúde e o Comitê de Ética e Pesquisa. 

Nesses termos, a análise dos dados constou: 

 Análise estatística (Apêndice 1- tabelas): 

a) Evolução no número de manifestações em reclamação, informação, sugestão, 

denúncia e elogio no Serviço de Ouvidoria. 

b) Evolução do número de manifestações de reclamação, informação, sugestão, 
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denúncia e elogio em relação às esferas de gestão hospitalar, gestão do SUS e gestão 

acadêmica. 

c) Evolução do número de manifestações com soluções coletivas e individuais junto ao 

Serviço de Ouvidoria. 

d) Evolução das manifestações quanto aos resultados como satisfatórias, não 

satisfatória e não respondidas junto ao Serviço de Ouvidoria. 

 Análise descritiva (Apêndice 2- roteiro para coleta de dados): 

Gestão hospitalar. 

a) Agrupamento das manifestações de reclamação, sugestão e denúncia no eixo de 

análise burocracia da gestão hospitalar. 

b) Agrupamento das manifestações de reclamação, denúncia e elogio do eixo de 

análise competência relacional da gestão hospitalar. 

c) Agrupamento das manifestações de reclamação, informação no eixo de análise 

comunicação institucional da gestão hospitalar. 

d) Agrupamento das manifestações de reclamação no eixo de análise financiamento da 

gestão hospitalar. 

e) Agrupamento das manifestações de reclamação e sugestão no eixo de análise 

infraestrutura da gestão hospitalar. 

Gestão do SUS 

a) Agrupamento das manifestações de reclamações e informações no eixo de análise 

Rede de Serviços do SUS na gestão do SUS. 

b) Agrupamento das manifestações de reclamações e informações no eixo de análise 

financiamento do SUS na gestão do SUS. 

Gestão acadêmica 

a) Agrupamento das manifestações de reclamação e denúncia do eixo de análise 
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ensino e pesquisa na gestão acadêmica. 

b) Agrupamento das manifestações de reclamação, denúncia e elogio do eixo de 

análise competência relacional na gestão acadêmica. 

Manifestações que provocaram mudanças na gestão do HUWC/UFC. 

a) Agrupamento das manifestações de reclamação, sugestão e denúncia que foram 

respondidas pelo grupo gestor satisfatoriamente, não satisfatoriamente e não respondidas 

junto ao Serviço de Ouvidoria. 

b) Agrupamento das manifestações de reclamação, sugestão e denúncia que resultaram 

em ações de melhoramento dos serviços prestados pelo hospital. 

A interpretação dos dados decorrentes da análise descritiva foi operada através da 

leitura minuciosa das manifestações por ano correspondente de acordo com o período 

estipulado pelo estudo. Assim, foi possível identificar a natureza dos casos pertinentes a cada 

tipo manifestação e, por conseguinte, a prevalência dos mesmos em relação às esferas de 

gestão catalogadas pelo estudo e as manifestações que resultaram em ações do grupo gestor 

para correção dos pontos fracos da gestão hospitalar e o efetivo interesse coletivo. Isto posto, 

foi possível atender aos objetivos propostos pelo estudo.  

1.7.4 Os eixos de análise 

O HUWC/UFC é um hospital com financiamento 100% do SUS. Como é universitário, 

vincula-se ao MEC. Além da assistência, seu foco respalda-se no tripé: ensino, pesquisa e 

extensão. Há de se concluir, portanto, que na caracterização do seu perfil de demanda, há uma 

interface entre a gestão do SUS, a gestão acadêmica e o próprio modelo da gestão hospitalar. 

Essa assertiva traz como pressuposto que as manifestações trazidas pelos usuários do HUWC 

ao seu Serviço de Ouvidoria estão relacionadas a essas instâncias gestoras. Daí o foco do 

estudo em analisar problemas emblemáticos decorrentes dessas esferas de gestão. O estudo 

optou em não citar os setores dos HUWC como demandados das manifestações, e sim criar 

eixos de análise para cada esfera de gestão, por entender que neles está o nascedouro para as 

manifestações. Assim, por exemplo, quando falta película de RX no serviço de Radiologia ou 

envelope para a guarda de exames, o estudo vai identificar o eixo de análise e a respectiva 

esfera de gestão e não demandar a manifestação como sendo do setor de Radiologia. 
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Em termos sucintos, no que compete à análise das esferas de gestão deste estudo, há de 

se observar que sua elucidação proporcionou a fotografia do perfil de demanda do HUWC em 

relação à origem das manifestações, ou seja, se relacionadas à gestão do SUS, à gestão 

hospitalar ou à gestão acadêmica. Assim sendo, foi possível identificar através dos aspectos 

estatísticos e qualitativos das manifestações, subsídios valiosos para um planejamento 

estratégico amplo do hospital, no qual foram contemplados aspectos da política pública de 

saúde, da gestão acadêmica e da gestão interna. 

Este estudo elegeu como parâmetro para análise da gestão hospitalar os seguintes eixos: 

burocracia, competência relacional, comunicação institucional, infra-estrutura e 

financiamento. A elegibilidade desses eixos se deve à inter-relação entre eles, uma vez que 

contempla todos os níveis de análise do modelo gestor: processos de gestão, gestão de 

pessoas, aporte financeiro e tecnológico. O eixo da burocracia está relacionado às 

manifestações decorrentes do modelo dos processos administrativos do hospital, ou seja, a 

burocracia administrativa. Exemplificando: sistema de marcação de consulta, cadastro de 

medicamentos, central de leitos, sistema de marcação de exames, sistema de funcionamento 

do serviço de imagem e laboratório, sistema de compra pública, sistema do Setor de 

Convênios etc. No que tange ao eixo da competência relacional foram observados todos os 

eventos envolvendo situações de conflito entre o servidor e o usuário ou entre os próprios 

servidores, bem como os relatos de elogio à conduta profissional. Foram considerados 

servidores, para fins desse estudo, profissionais de nível superior médico e não médicos, 

profissionais de apóio administrativo e assistencial ao paciente, profissionais de limpeza e 

vigilância, independentemente do vínculo empregatício, ou seja, se terceirizados ou servidores 

públicos. Considerando a complexidade do atendimento no hospital, bem como a 

descentralização da estrutura física do atendimento, o estudo julgou como importante o eixo 

da comunicação organizacional. Entenda-se que esta está relacionada ao sistema de 

comunicação verbal e visual disponibilizada ao usuário no complexo hospitalar, ou seja, à 

gestão da informação hospitalar. A comunicação verbal está relacionada ao sistema de 

informações institucionais. Exemplo: datas de aprazamento de consultas médicas, 

aprazamento de cirurgias eletivas, agendamento de internamento na Central de Leitos etc. A 

comunicação visual está vinculada a todo o sistema de informação, através de sinalização 

interna e externa destinada à orientação do fluxo de pessoas nas dependências do 

HUWC/UFC. A infra-estrutura diz respeito às manifestações relativas aos aspectos de suporte 
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físico do prédio e de equipamentos. Exemplificando: ventilação, layout de ambientes, 

sucateamento de equipamentos, equipamentos obsoletos etc. O financiamento atrela-se às 

manifestações pertinentes à inacessibilidade do usuário à assistência por falta de orçamento 

no hospital. Exemplificando: medicamento para paciente internado, exames de bioquímica e 

de imagem, biópsias, órtese e prótese etc. 

No tocante à gestão do SUS, as manifestações foram agrupadas como decorrentes da 

rede de serviços do SUS ou do financiamento do SUS. Àquelas vinculadas à rede de serviços, 

dizem respeito ao sistema de acesso à assistência hospitalar, através da rede dos serviços 

públicos. Exemplificando: acesso a consultas especializadas, procedimentos cirúrgicos 

eletivos, exames especializados etc. As manifestações vinculadas ao financiamento do SUS 

foram aquelas que provocaram a inacessibilidade à assistência hospitalar em decorrência do 

não financiamento do sistema. Por exemplo: curativos ambulatoriais, órtese e prótese, 

medicamentos especializados, cirurgias especializadas, pequenas cirurgias etc. A opção por 

identificar as manifestações decorrentes da gestão do SUS foi valiosa para estudo, uma vez 

que possibilitou situar as reais dificuldades do modelo de gestão do hospital, ou seja, 

identificar problemas que são consequência da gestão do SUS e não da insolvência da gestão 

hospitalar. Ademais, as questões pertinentes ao financiamento do SUS interferem diretamente 

na gestão do HUWC/UFC, sendo intrinsecamente relacionada à qualidade dos serviços 

prestados. Por exemplo, o sistema de compra por licitação pública, apesar de depender 

diretamente dos recursos do SUS, pode ter um fluxo mais efetivo, se bem operacionalizado e, 

por conseguinte, proporcionar uma melhor assistência ao usuário do hospital. 

Esse divisor de águas é imprescindível ao processo de reestruturação do modelo de 

gestão do hospital, uma vez que possibilitará dados dos pontos de estrangulamento da gestão 

hospitalar em todos os seus processos, desde a gestão de recursos humanos às questões da 

pesquisa e tecnologia. 

No que compete à gestão acadêmica, o estudo identificou manifestações relacionadas ao 

ensino e/ou à pesquisa e àquelas de competência relacional. As questões pertinentes ao ensino 

foram relacionadas às atividades acadêmicas desenvolvidas no HUWC. Estas são atividades 

interdisciplinares e caracterizadas por ações que envolvem o atendimento direto ao paciente 

do HUWC internado ou em atendimento ambulatorial. Exemplo: sessões clínicas, grupos de 

sala de espera, visita médica, grupos terapêuticos etc. Sessões clínicas são estudos de casos 



   

 
 
 

    30 
 

clínicos de pacientes internados e acontecem como rotina em todos os serviços médicos. Os 

grupos de sala de espera são atividades de foco interdisciplinar e conteúdo sócio-educativo 

desenvolvidos com pacientes ambulatoriais e acompanhantes. Os grupos terapêuticos são 

grupos voltados a um contingente específico de pacientes que têm uma temporalidade 

definida.  No que tange à pesquisa, foram situações que diziam respeito aos aspectos éticos e 

de suporte tecnológico dos projetos de pesquisa. Exemplo: termo de consentimento 

devidamente esclarecido, riscos de biosegurança, equipamentos obsoletos ou inadequados à 

pesquisa etc. As de competência relacional foram todas as situações de litígio que envolveu 

professor versus usuário e aluno versus usuário ou relatos de elogio à conduta profissional de 

professores e/ou alunos. São considerados alunos para fins desse estudo, acadêmicos da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (FM/UFC), da Faculdade de 

Enfermagem, Odontologia e Farmácia da Universidade Federal do Ceará (FFOE/UFC), 

acadêmicos dos Projetos de Extensão Multiprofissional da UFC, Médicos Residentes do 

HUWC, acadêmicos de Projetos de Extensão Multiprofissional de convênios da UFC com 

outras Instituições de Ensino Superior. 

1.8 Coleta dos dados 

A coleta de dados foi realizada junto ao acervo documental da Ouvidoria, 

correspondendo ao período de 2006 a 2008, perfazendo um total de 698 manifestações de 

usuários.  

1.9 Análise dos dados  

Para a tabulação da pesquisa foi utilizada uma análise descritiva com base em dados 

estatísticos. Os dados quantitativos, revelados através do estudo estatístico, foram analisados 

tendo como pano de fundo o referencial teórico do estudo. A análise se deu da seguinte forma: 

Foi operacionalizada uma leitura minuciosa das manifestações, sendo estas separadas de 

acordo com o tipo: reclamação, sugestão, denúncia, informação ou elogio.  

Depois de analisadas, as manifestações foram classificadas como decorrentes da gestão 

hospitalar, gestão do SUS ou gestão acadêmica. Assim sendo, foi possível o estudo descritivo 

e a análise das manifestações no que compete às esferas de gestão. 

Cabe ressaltar que as manifestações foram agrupadas de acordo com os eixos de análise 
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estabelecidos pelo estudo. Nesses termos, para a gestão hospitalar foram classificadas em 

burocracia, competência relacional, comunicação institucional, infra-estrutura e 

financiamento; para a gestão do SUS, em rede de serviços do SUS e financiamento do SUS e, 

para a gestão acadêmica, ensino e/ou pesquisa e competência relacional.  Como o período do 

estudo foi de 2006 a 2008, foi possível uma análise estatística comparativa das manifestações 

e seus respectivos eixos de análise nos anos de 2006, 2007 e 2008.  

Para finalizar, foram analisadas, por ano de estudo, as manifestações do tipo 

reclamação, sugestão e denúncia que foram respondidas pelo grupo gestor. Foram 

representativas de mudanças para gestão do HUWC/UFC aquelas que provocaram ações de 

caráter coletivo para correção dos pontos fracos da gestão do hospital. Ressalta-se que esse 

procedimento tornou possível identificar as manifestações respondidas satisfatoriamente, 

respondidas não satisfatoriamente e não respondidas pelo grupo gestor à Ouvidoria. 
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2 O INSTITUTO DA OUVIDORIA NO BRASIL: CONTEXTO HISTÓRICO E BASES 
CONCEITUAIS   
 

Para uma compreensão contemporânea do Instituto da Ouvidoria, é imprescindível 

situá-lo historicamente, pois esta é uma prerrogativa básica no seu processo de formação 

epistemológica e na concepção sociojurídica do termo ao longo da sua evolução na história da 

humanidade. 

2.1 Contexto histórico 

          A literatura demonstra que o Instituto da Ouvidoria, ao longo da história da 

humanidade, sempre esteve voltado para o controle da administração púbica, embora não haja 

um consenso doutrinário que unifique a sua materialidade em nível internacional.     

Segundo Bastos (2006), a história do Instituto de Ouvidoria no mundo remonta 

civilizações anteriores ao Ombudsman Sueco do século XVIII, todos materializados em 

instrumentos de controle da administração pública que podem se assemelhar ao instituto 

Ombudsman/ Ouvidoria dos dias atuais, dentre as quais cita: Euthynoi na Grécia; Efhorat em 

Esparta; Yan na China; o “Olho do Rei” no Império Persa; o Tribunus plebis na Roma Antiga; 

o Conselho dos Dez em Veneza; o Missi Domicini na Igreja Medieval Cristã; o Procurador 

Geral na Rússia; o Supremo Representante do Rei na Turquia. 

Com arrimo em Auto Filho (2004), é consenso na literatura internacional que em 1713, 

na Suécia, o rei Carlos XII nomeou o Supremo Representante com o nome de hagte 

ombusdmannen (traduzido como Procurador Supremo), cuja função era fiscalizar se os 

funcionários públicos exerciam suas obrigações em conformidade com as leis e regulamentos. 

          A Suécia, após sofrer a derrota da guerra contra a Rússia, em 1807,perdeu parte do seu 

território, hoje atual Finlândia. Em 1809, uma nova Constituição foi promulgada limitando o 

poder real e criando novas prerrogativas para o Parlamento. Nesse contexto, surge a figura do 

Ombudsman sueco, eleito pelo Parlamento, com a missão de agir como interlocutor entre a 

população e o Governo, fortalecendo o direito dos cidadãos frente ao Poder do Estado. O 

Ombudsman, pois, representava o cidadão perante o Estado (BRASIL, 2006a).  Segundo 

Amaral Filho, (1993, p. 17): 
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“O Ombudsman, tradicional instituição sueca, tem seduzido constitucionalistas e 
administrativistas de todo o mundo, por suas peculiaridades, por sua atuação pouco 
formal, porque foge à clássica divisão montesquiana do equilíbrio dos três poderes”. 
 

Internacionalmente, as principais Ouvidorias surgiram na seguinte cronologia (Alves 

Júnior, 2002, p. 29): 

“1809- Suécia; 1919-Finlândia; 1955- Dinamarca; 1962- Noruega; 1967- Grã-
Bretanha; 1967-Canadá; 1981-Espanha; 1983- Argentina; 1986-Brasil”.  

 No Brasil, de acordo com Fernandes e Silva (2006, p. 51): 

“(...) desde a divisão territorial do Brasil em Capitanias Hereditárias, ouvidores eram 
indicados pelo rei de Portugal para exercerem suas atribuições juntamente com os 
governadores gerais, sendo considerada a segunda autoridade da Capitania”.   

Ainda segundo Fernandes e Silva (2006), o ouvidor da Colônia representava 

essencialmente a autoridade governamental, e não os interesses do cidadão comum, ou seja, 

exercia uma função inversa à que preceitua o Instituto de Ouvidoria nos dias atuais. 

 Com fulcro em Bastos (2006, p. 21):   

“No Brasil, a primeira proposta de criação de um instituto que se aproximava ao 
modelo do Ombudsman sueco ocorreu em 1823 por iniciativa do Deputado 
Constituinte José de Sousa Melo, representante da Província de Alagoas, que 
apresentou um projeto estabelecendo a instituição, em cada província, de um” Juízo 
do Povo” para que a população pudesse recorrer nos casos de opressão para 
apresentar na Corte suas queixas”.  

  

 De acordo com Alves Júnior (2002, p 33):  

“Por meio do decreto nº 50.333, de 02 de março de 1961, deu-se a primeira tentativa 
de institucionalização, no Brasil, da figura do Ouvidor clássico ao instituir-se nas 
Capitais dos Estados os Sub-gabinetes da Presidência da República. Apesar de não 
levar o nome Ouvidor, serviu para revelar a preocupação governamental com a 
necessidade de se instituir, em âmbito nacional, mecanismo eficaz em favor dos 
cidadãos, de defesa de seus direitos e garantias fundamentais. Entretanto, os Sub-
Gabinetes da presidência da República não chegaram a se instalar, sendo o Decreto 
governamental revogado pelo o de nº 51.333, em 6 de setembro de 1961”. 

 

A abertura política alavancada nos anos 70, mesmo durante o regime militar, 

possibilitou o surgimento de expectativas de participação popular na gestão pública. Durante 

o processo de redemocratização do país, todas as tentativas de introduzir o Ombudsman no 

Congresso Nacional foram frustradas (BASTOS, 2006). Para Amaral Filho (1993, p. 17): 
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“(...) O Brasil não pode ficar inume as influências externas. Com isso, não 
pretendemos dizer que a adoção do ombudsman deva obedecer à tendência ou 
modismo que se consolidou nos países mais democráticos, sobretudo depois da 
Segunda Grande Guerra, mas que o tema merece análise mais cautelosa e atenta por 
parte dos congressistas”. 

           Ainda segundo Amaral Filho (1993, p. 117), “A Assembléia Nacional Constituinte de 

1988 rejeitou a emenda da Deputada Raquel Capirabibe, do PMDB do Amapá, que propunha 

a criação do defensor do povo”.   Para esse autor: 

  “Contra a criação do ombudsman brasileiro, levantaram-se poderosos lobbies 
corporativos, do tribunal de Contas da União e do Ministério Público, munindo seus 
adversários de com inúmeros arguntos, desde o ônus de se criar mais um cargo no 
país até a afirmação de que o controle jurisdicional possibilita maiores garantias aos 
cidadãos” (Amaral Filho, 1993, p. 117). 

 

Fuques e Norões (2002, p.10) ressaltam que: “No Brasil, a Ouvidoria foi implantada 

inicialmente no setor privado, no laboratório farmacêutico Rhodia, em 1985”.  

         Amaral Filho (1993) afirma que, desde a Nova República, o Brasil tem assistido a um 

intenso movimento de proliferação de criação de instituições semelhantes ao ombudsman no 

âmbito da Administração Pública, voltadas à proteção do cidadão comum contra erros, 

omissões ou abusos de autoridades administrativas. 

Fernandes e Silva (2006, p. 53) inferem que: “A primeira Ouvidoria pública do País foi 

criada em 18 de março de 1986, no município de Curitiba, mediante Decreto-Lei nº 215/86”.  

No contexto internacional constata-se que a institucionalização do 

Ombudsman/Ouvidorias se deu por uma imposição constitucional, ao contrário do Brasil, 

onde as Ouvidorias são criadas por iniciativa de alguns gestores públicos (FERNANDES e 

SILVA, 2006). 

 Vilanova (2004, p. 164) assinala que: 

 “A promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990), em 1990, por sua vez contribuiu para disseminação das 
Ouvidorias no setor privado, com foco na prevenção de conflito nas relações de 
consumo, visando a tornar menos onerosos os gastos das empresas com litígios em 
face das exigências do citado Código”. 

Em termos sucintos, pelo o que se observa nos dados históricos, no Brasil, seja na 

administração pública, seja no âmbito privado, o Instituto da Ouvidoria tem se consolidado 
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como instrumento de defesa da cidadania, apesar de não constituir-se em um órgão de 

natureza jurisdicional. 

No Brasil, o crescente aperfeiçoamento das instituições democráticas tem corroborado 

para que a figura do ombudsman/ouvidor se estabeleça cada vez mais nas organizações 

públicas e privadas. Sendo assim, grandes organizações como jornais, hospitais, universidades 

e Bancos disponibilizam serviços de ouvidorias para aprimorar o relacionamento com o 

cidadão usuário (FERNANDES e SILVA, 2006).  

         Fuques e Norões (2002, p.10), asseveram que “a Ouvidoria no setor público no Ceará 

passou a existir em novembro de 1991, por meio do decreto 21.661 assinado pelo Governador 

do Estado”. Segundo as autoras a implantação ocorreu na esfera da saúde pública, com o 

objetivo de aprimorar o funcionamento dos serviços de saúde. 

         Ainda segundo Fuques e Norões (2002), em maio de 1997, através da Lei de nº 12.686, 

a Assembléia Legislativa Estadual no Ceará cria a função de Ouvidor Geral do Estado. 

De acordo com dados da Ouvidoria Geral da União, o quadro de Ouvidorias públicas no 

Brasil, após 1986, tem se disseminado por via legislativa, para a proteção dos direitos 

fundamentais do cidadão e a vigilância nos órgãos públicos quanto ao cumprimento dos 

Princípios da Administração Pública no exercício do serviço público (BRASIL, 2004). 

Em 1992, a Lei nº 8490/92 cria a Ouvidoria Geral da República na estrutura regimental 

do Ministério da Justiça. Após a promulgação de outros Decretos e Medidas Provisórias, em 

2004, a Lei nº 10.689/04 ajusta a denominação de Ouvidoria Geral da República para 

Ouvidoria Geral da União, que entre outras competências, pelo Decreto nº 4.785/03, coordena 

as Ouvidorias do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2004). 

A partir da compreensão histórica do Instituto da Ouvidoria é imprescindível 

contextualizar suas bases conceituais, situando os seus aspectos normativos e legais. Nesse 

sentido, a seção dois vem contribuir decisivamente na elucidação desses aspectos. 
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2.2 Bases conceituais 

A compreensão das bases conceituais do Instituto da Ouvidoria traz à baila a 

necessidade de inferir seus aspectos normativos, sua base legal e aspectos éticos. Destarte, 

não é possível o exercício desse Instituto sem que haja o devido conhecimento dos fatores que 

oxigenam e fundamentam juridicamente o alcance social da ação das Ouvidorias. 

 2.2.1 Aspectos normativos 

 

          Os aspectos normativos do Instituto da Ouvidoria desde a sua natureza, previsão 

jurídica e materialidade na administração pública tem se traduzido em calorosas discussões 

entre os teóricos da área. A revisão bibliográfica demonstra diferenças cruciais no quadro 

internacional, que em última instância, se divide entre os Institutos de origem sueca e lusitana. 

          Para Oliveira (2000, p. 173), “O Ombudsman escandinavo clássico e o Ouvidor de 

herança lusitana, apesar de comungarem em suas ações, são de certa forma instituições 

distintas”. 

         O autor explicita que o Ombudsman de origem sueca age de maneira independente, ou 

seja, separado da Administração. Teria de fato um olhar externo, sendo formalmente indicado 

ou eleito pelo Parlamento. Apesar da similaridade quanto à defesa dos interesses individuais e 

coletivos dos cidadãos, no Brasil, de maneira diferente, a maioria das Ouvidorias públicas 

funciona como órgãos do Poder Executivo, tendo, por conseguinte, características de controle 

interno da Administração Pública (OLIVEIRA, 2000). 

          Para Fuques e Norões (2002, p. 9): 

“Ouvidoria é um canal de ligação entre a população e uma determinada instituição, 
com a finalidade de estabelecer uma comunicação democrática, identificar 
necessidades e entraves existentes e buscar soluções para as queixas e indagações 
apresentadas, bem como propostas visando à busca da excelência do atendimento, ao 
fortalecimento da cidadania e ao favorecimento da prática da gestão participativa”. 

           Sá (2004, p. 51) considera que “os princípios norteadores da Ouvidoria são: 

Compromisso com a verdade; Respeito ao cidadão e Defesa da liberdade”.   Ainda para Sá 

(2004, p. 52): 
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 “Ouvidoria não é um ato de criação- “faça-se uma ouvidoria” e ela é feita. 
Ouvidoria não é uma vitrine de um produto. Nem um serviço de relações públicas, 
tampouco assessoria de imprensa (...) criar uma Ouvidoria é, antes de mais nada, 
assumir uma instituição com finalidade própria e que transcende os objetivos de uma 
organização, seja empresa particular ou repartição”. 

Fuques e Norões (2002) reforçam o arcabouço praxiológico do Instituto através dos 

seguintes princípios norteadores: independência; acesso e objetividade; legitimidade e 

legalidade e implementação de decisões. 

Para essas autoras, a questão da independência diz respeito à autonomia do ouvidor em 

relação à instituição à qual está vinculado para verificação de qualquer irregularidade. O 

acesso e objetividade tangem à assertiva da agilidade no acesso do cidadão aos 

esclarecimentos e providências necessárias ao pleito demandado. A legitimidade e legalidade 

referem-se ao exercício profissional do ouvidor quanto ao amparo legal, os critérios de 

equidade e bom senso. Implementação das decisões seria a materialidade por parte da 

instituição das decisões e recomendações sugeridas pela Ouvidoria (FUQUES e NORÕES, 

2002). 

Nas palavras de Lyra (2000, p. 129): “A Ouvidoria é, precisamente, um instrumento de 

transparência, e, como tal, indispensável à garantia da lisura, impessoalidade e eficácia do 

exercício da função pública”. Ainda para Lyra (2000, p. 129):   

“A Ouvidoria transmuda ação do particular que, acionando-a, investe-se, de certa 
forma, do munus público, ao revestir sua demanda, originalmente fundada numa 
lesão privada, com o “manto de indumentária pública”. 

Segundo Gomes (2000, p. 50), em 1986 foi aprovado no V Congresso Brasileiro de 

Direito Administrativo uma definição do instituto que se difundiu na doutrina brasileira. 

“O Ombudsman é, basicamente, um instituto do direito administrativo de natureza 
unipessoal e não contenciosa, funcionalmente autônomo e formalmente vinculado ao 
Legislativo, destinado ao controle da administração, e, nessa condição, voltado para 
defesa dos direitos fundamentais do cidadão”. 

Para esse autor, o Instituto da Ouvidoria apóia-se essencialmente em duas características 

para sua atuação, quais sejam: a facilidade de acesso do cidadão aos seus ofícios e a utilização 

de procedimentos ágeis e desburocratizados para o desempenho de suas competências 

(GOMES, 2000). 

Amaral Filho (1993) ressalta que no Brasil não há justiça administrativa. Lembra que 
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essa via vem se tornando extremamente morosa e onerosa aos cofres públicos, pouco se 

diferenciando por seu formalismo da via judicial. Nesse sentido, o autor reforça a pragmática 

do Instituto de Ouvidoria como extremamente pertinente no sentido de agilizar a 

administração pública em benefício do interesse do cidadão. 

 Lyra (2004) descreve o Instituto da Ouvidoria em cinco elementos: 

Unipessoalidade, Magistratura da persuasão, Desvinculação do poder institucional, 

Desvinculação político-partidária e Mandato e atribuições específicas. 

Este autor destaca que estes elementos estão intrinsecamente relacionados e são 

complementares, ou seja, para que haja legalidade e legitimidade na ação das Ouvidorias, é 

necessário o cumprimento sem exceção de tais elementos (LYRA, 2004). 

Conceitualmente, Lyra (2004) atribui à Unipessoalidade o fato do ouvidor estar 

teoricamente impedido de acumular funções dentro do órgão que fiscaliza; à Magistratura da 

Persuasão refere-se à questão da Ouvidoria como órgão de controle e fiscalização 

administrativa e não jurisdicional; por Desvinculação do Poder Institucional Lyra se refere à 

norma que impede o ouvidor de compor o núcleo diretivo do órgão ao qual está vinculado; a 

Desvinculação Político-Partidária diz respeito ao impedimento do ouvidor na vigência do 

cargo exercer atividade de cunho político-partidário; no que compete ao Mandato e 

Atribuições específicas são compatíveis com a especificidade do Instituto quanto ao controle 

social e fiscalização de direitos civis aos cidadãos e não apenas promoção da cidadania, bem 

como a legitimidade da função do ouvidor por mandato preferencialmente representativo por 

colegiado e/ou participação popular.  

 Consonante com Oliveira (2000), pode-se inferir o comentário que a eficiência das 

Ouvidorias públicas no Brasil, em grande parte, depende das condições subjetivas do seu 

titular, uma vez que a maioria dos titulares são cargos comissionados, demissíveis, o que 

difere do instituto do Ombudsman da maioria das legislações internacionais. 

   Gomes (2000) reforça o pensamento de Oliveira (2000), quando diz que os eixos 

diferenciadores entre o modelo doutrinário do instituto do Ombudsman e as Ouvidorias 

brasileiras são os seguintes: localização institucional; função; autonomia; competência; 

requisitos do cargo e modo de seleção. 
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 No nosso entendimento, apesar das diferenças doutrinárias, o processo de consolidação 

do Instituto de Ouvidoria no Brasil, inegavelmente, tem trazido avanços para a materialidade 

do controle social e da democracia participativa na Administração Pública, uma vez que 

possibilita ao cidadão comum, de modo informal, o acesso à máquina pública através de 

reclamações, sugestões e denúncias, que uma vez analisadas, permitem a garantia da proteção 

dos diretos individuais e coletivos. 

Nesse sentido, vale o comentário de Oliveira: 

“Estas e outras diferenças entre as Ouvidorias brasileiras e o instituto do 
Ombudsman (...) não impedem a possibilidade de aquelas atenderem aos propósitos 
para os quais foram criadas (...) inserir na forma de reclamações e sugestões, as 
demandas dos cidadãos no seio da Administração Pública, de modo informal, 
desburocratizado e expedido” (OLIVEIRA, 2000, p. 174). 

             Gomes (2000, p. 50) conceitua a unipessoalidade do Instituto como: 

 “A unipessoalidade do órgão permite que a instituição alcance maior unidade e 
coerência, ao tempo que transfere para o seu titular, autoridade e prestígio, 
conferindo-lhe singular importância e força moral que caracteriza suas intervenções 
junto ao poder público”. 

             Esse autor destaca que, apesar das Ouvidorias evidenciarem as falhas da Administração 

Pública, não cabe ao instituto reformular, anular ou alterar atos que por ventura tenham sido 

alvo de sua investigação. Assim sendo, não cabe à Ouvidoria punir ou aplicar sansões frente 

às infrações detectadas na vigência do exercício profissional do ouvidor (GOMES, 2000). 

Gomes (2000) reforça os pressupostos de Lyra (2004) quando enfatiza que a 

autonomia funcional do ouvidor é prerrogativa indispensável para que o instituto atue de 

maneira eficaz de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública. 

           As Ouvidorias públicas no Brasil têm representado um instrumento de ordem pública, 

possibilitando ao cidadão comum estabelecer um diálogo com a Administração Pública, 

diálogo mediado pelos ouvidores, viabilizando, dessa forma, um provável equilíbrio entre 

Administração e administrados (OLIVEIRA, 2000). 

          Nesse sentido Oliveira (2000, p. 174) comenta: “(...) as Ouvidorias podem servir para 

legitimar eficazmente os gestores da coisa pública, incentivando o surgimento de uma 

responsabilidade reflexiva, de outro nível, a do próprio cidadão”. 

          As Ouvidorias públicas brasileiras configuram-se hoje, apesar de não estarem 
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contempladas na Carta Magna de 1988, em um instrumento para o pleno exercício do direito 

de avaliação e controle da gestão pública, direito mandatório em uma democracia 

participativa (OLIVEIRA, 2000).  

          Sucintamente, pelo que se observa, o Instituto da Ouvidoria, apesar de organicamente 

administrativo, indubitavelmente é um instrumento imprescindível ao aparelho do Estado 

brasileiro, pois, apesar da informalidade jurídica, atua na defesa dos direitos fundamentais do 

cidadão e, por conseguinte, na garantia de que os Princípios Fundamentais da atual Carta 

Magna se cumpram no serviço público. 

 2.2.2 Legislação 

A base legal para o Instituto de Ouvidoria no Brasil está assentada na atual Carta 

Magna, precisamente na Emenda Constitucional nº 19, de 1988 que estabelece: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao 
seguinte: (...) 
§3º A lei disciplinará a forma de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente: 
I- as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 
interna, da qualidade dos serviços. 
II- o acesso dos usuários aos registros administrativos e a informações sobre atos do 
governo, observado o disposto no artigo. 5º, X e XXXIII; 
 III- a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 
emprego ou função na administração pública” (BRASIL, 2006a, p. 8). 
 

Na Legislação Federal a Lei nº 8.490/1992 previu a criação de uma Ouvidoria Geral da 

República na composição do Ministério da Justiça; a Lei de nº 9.649/1998 manteve a 

Ouvidoria Geral no Ministério da Justiça; assim como fizeram o Decreto nº 4.118/2002; na 

Lei nº 10.683/2003; no Decreto nº 5.683/2005 e na Lei nº 10.689/04 (BRASIL, 2006a, p. 9).       

         O Decreto nº 4.118/2002 dispõe: 

“Com redação dada pelo Decreto nº 4.177/2002, delimitou a competência do 
Ministério da Justiça a função de Ouvidoria Geral dos Direitos Humanos e 
Ouvidorias das Polícias Federais, e inseriu na competência da Corregedoria- Geral 
da União a função de Ouvidoria Geral do Poder Executivo Federal” (BRASIL, 
2006a, p. 9). 

           A Lei nº 10.683/2003 e o Decreto nº 5.683/2005 conferem à Controladoria Geral da 

União- CGU, além das funções de correição, de controle interno e de auditoria pública, a 
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função de Ouvidoria Geral, na esfera do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2006a, p.9). 

           A Lei nº 10.689/04 ressalva: 

 “Ajusta a denominação de Ouvidoria-Geral da República para Ouvidoria Geral da 
União, que pelo Decreto nº 5.683/05, tem entre outras, a competência de coordenar 
tecnicamente o segmento de Ouvidorias do Poder Executivo Federal” (BRASIL 
2006a, p. 9). 

            A análise sócio-jurídica para a materialidade do Instituto de Ouvidoria no Brasil 

encontra fundamento na Constituição Federal de 1988 e no Direito Público.  

          Silva (2006, p. 104) afirma que “o Estado brasileiro, segundo o art. 1º, tem como 

fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa do pluralismo político”. 

Segundo esse autor, a cidadania está aqui interpretada num sentido amplo, quando 

qualifica a participação do indivíduo na vida do Estado, não somente nos direitos políticos, 

mas como pessoa integrada à sociedade estatal (art. 5º, LXXVII). Isto posto, o autor reforça 

que o funcionamento do Estado estará submetido à vontade popular (SILVA, 2006).  

          Em termos amplos, Silva (2006) correlaciona o termo cidadania ao conceito de 

soberania popular (parágrafo único do art. 1º da CF), com direitos políticos (art. 14 da CF) e 

com conceito de dignidade da pessoa humana (art.1º, § III da CF) como base e meta 

imprescindível ao regime democrático.  

         No que diz respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, Silva (2006) comenta 

que tal princípio atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, começando 

pelo direito à vida. 

          Já Lenza (2008, p.589) comenta: “A CF/88, em seu título II, classifica o gênero direitos 

e garantias fundamentais em cinco espécies: direitos individuais, direitos sociais, direitos 

coletivos, direitos à nacionalidade e direitos políticos”. 

         Esse autor reforça que os direitos fundamentais são bens e vantagens aos cidadãos 

prescritos na norma constitucional e as garantias são os instrumentos através dos quais se 

assegura o exercício dos aludidos direitos de modo preventivo ou prontamente os repara, caso 

violados (LENZA, 2008). 
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         Pelo o que se pode constatar a CF/ 1988 alberga a materialidade do Instituto de 

Ouvidoria no Brasil desde o seu art. 5º, caput, que estabelece que todos são iguais perante a 

Lei. 

         Os instrumentos de controle social são imprescindíveis à sociedade na função de 

vigilância continuada diante do cumprimento dos princípios constitucionais do Estado. Dentre 

esses instrumentos, a Ouvidoria desponta como uma via de defesa dos direitos e garantias 

fundamentais do cidadão. 

        Conforme anota Lenza (2008) a CF/88 deve ser interpretada em sua globalidade, 

significando dizer que os seus princípios constitucionais devem revestidos da máxima 

efetividade no âmbito da Administração Pública. 

          Moraes (2000, p. 297) escreve que: “A atual Constituição Federal, inovando em relação 

às anteriores, regulamenta, no Título III, um capítulo específico para organização da 

administração pública”. 

         Moraes (2000) enumera como Princípios da Administração Pública: Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Ressalta, ainda em sua obra:  

 “A administração pública pode ser definida (...) como a atividade concreta e 
imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e 
subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei 
atribui o exercício da função administrativa do Estado (...) é o conjunto das pessoas 
coletivas públicas, seus órgãos e serviços que desenvolvem atividade ou função 
administrativa” (MORAES, 2000, p. 298). 

                

Os Princípios da Administração Pública respaldam o exercício do Instituto da 

Ouvidoria. Dentre estes, o Princípio da Eficiência é aquele que dá maior exeqüibilidade à 

Ouvidoria por ser considerado o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais 

e da ampla efetividade social. A seção três desta dissertação tratará do tema. 

Silva (2006) discorre acerca dos Direitos Sociais do Homem Consumidor- Direitos 

relativos à Seguridade, dizendo que:  

“(...) a seguridade social constitui um instrumento mais eficiente de liberação das 
necessidades sociais, para garantir o bem-estar material, moral e espiritual de todos 
os indivíduos da população (...) um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e assistência social” (SILVA, 2006, p. 308). 
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Com fulcro em dados da Ouvidoria Geral da União, a implantação de uma unidade de 

Ouvidoria pública deverá acontecer por meio de ato normativo formal do dirigente máximo da 

instituição, sendo necessário, neste ato, constar os critérios para escolha do ouvidor (BRASIL, 

2006a). 

Com base em Lyra (2004), o ato normativo de criação de uma Ouvidoria deve ter bases 

regimentais preferencialmente de natureza colegiada, sendo esta condição indispensável ao 

Instituto. 

A literatura acerca de Ouvidorias refere que, apesar de no Brasil o ouvidor não ter poder 

de decisão nem coercitivo, sua função é baseada nos Princípios Constitucionais da CF/88, 

portanto, salvaguardada por parâmetros de legalidade e legitimidade. Para Oliveira (2000, p. 

175): 

“Ao ouvidor compete (...) informar e educar o público; analisar as situações de risco 
dos direitos humanos e emitir recomendações a esse respeito; informar e defender os 
mais vulneráveis grupos minoritários da sociedade (...) quando afrontados os seus 
direitos de cidadão”. 

Ainda com respaldo em dados da Ouvidoria Geral da União, são etapas necessárias à 

instalação de uma Ouvidoria: 

“Identificação da necessidade de criação; apoio do gestor máximo do órgão; 
delimitação da competência e da área de atuação; identificação de equipe com perfil 
adequado; vinculação estrutural e formal da unidade de ouvidoria ao gestor máximo 
(normatização); identificação do universo do público abrangido (...); divulgação 
prévia aos órgãos internos, com explicações sobre a Ouvidoria, sua competência, sua 
utilidade, a forma de atuação e seu objetivo e metodologia de trabalho da Ouvidoria” 
(BRASIL, 2006a, p. 10). 

Nesses termos, com esteio no que preconiza a Ouvidoria Geral da União, na 

Administração Pública para que as Ouvidorias funcionem de modo eficaz é fundamental a 

garantia de um regime democrático apoiado em um sistema legislativo claro, definido e 

favorável à proteção dos direitos dos cidadãos (BRASIL, 2006 a). 

Pelo o que foi exposto, há de vir à baila nesse momento a premente necessidade da 

Ouvidoria pública no Brasil, que a exemplo de outros órgãos de defesa de direitos 

fundamentais individuais e coletivos, como é o caso das Defensorias Públicas, deve ser 

contemplada na atual Carta Magna. Cabe esclarecer que tal assertiva se deve a duas questões: 

a primeira, relativa à necessidade do ouvidor público ter a segurança jurídica quanto aos seus 
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atos institucionais, e a segunda diz respeito à própria garantia do cidadão de que terá seu 

pleito resolvido pela Ouvidoria.  

 

 2.2.3 Princípios éticos  

O código de ética de toda e qualquer categoria profissional é imprescindível para o 

arcabouço dos princípios normativos do exercício profissional.  

Com respaldo em Vilanova (2004) tem-se o dado histórico que em 1995, por ocasião do 

evento do I Encontro Nacional de Ouvidores/Ombudsman, realizado em João Pessoa, foi 

criada a Associação Brasileira de Ouvidores (ABO). 

A ABO tem o objetivo de viabilizar a discussão e a consolidação do Instituto da 

Ouvidoria em todo território nacional, subsidiando meios de discussão acadêmicos e práticos 

para o fomento do referido instituto (VILANOVA, 2004). 

Com esse espírito, ainda com base em Vilanova (2004), no Ceará em 19 de dezembro 

de 1996, foi instalada a Associação Brasileira de Ouvidores- seção Ceará (ABO-CE), com 

eleição da primeira Diretoria Executiva. Segundo essa autora, à época, foi aprovado o 

Estatuto Social da ABO-CE e o Código de Ética dos Ouvidores, documentos que respaldaram 

o modelo do Código de Ética da ABO Nacional.  

Segundo referências históricas contidas em Vilanova (2004), em 1997, por ocasião do 

III Encontro Nacional de Ouvidores/Ombudsman, no Ceará, foi oficializada a vigência do 

Código de Ética do Ouvidor- ABO Nacional.         

 Vilanova (2004, p. 168) refere que o Código de Ética é um instrumento normativo, no 

qual estão contidos os preceitos legais que devem subordinar os ouvidores, destacando no 

Código: 

 “(...) o compromisso fundamental do ouvidor (...) é com a verdade dos fatos, e seu 
trabalho se pauta na precisa apuração dos acontecimentos (críticas, denúncias, 
reclamações ou sugestões), dando o devido retorno às partes interessadas; (...) 
sempre que considerar correto e necessário, o ouvidor resguardará a origem e 
identidade do cidadão que fez a crítica, denúncia, reclamação ou sugestão; (...) o 
ouvidor jamais poderá frustrar a manifestação de opiniões divergentes ou impedir o 
livre debate, cabendo-lhe ouvir, dialogar, registrar o fato para posterior análise; (...) 
o ouvidor jamais poderá concordar com a prática da perseguição ou discriminação 
por motivos comerciais, sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo e de orientação 



   

 
 
 

    45 
 

sexual”. 
 

Sales (2006) ressalta que a função do ouvidor exige, além de uma postura ética, uma 

preocupação com uma prática pedagógica propositiva e mediadora de conflitos do cidadão e a 

administração pública. Nesse sentido, a autora destaca como Princípios fundamentais da 

Ouvidoria: 

 “Transparência nos procedimentos administrativos e gerenciais; agilidade no 
atendimento às demandas; sigilo das informações e fatos; isenção no trato das 
demandas; uso de informações e documentos da instituição; tratamento equânime 
junto às partes” (SALES, 2006, p. 19). 

Fundamentado em orientações da Ouvidoria Geral da União deve ser perfil do ouvidor 

público:  

 “(...) ter sensibilidade e paciência; (...) possuir conhecimento sobre Ouvidoria; (...) 
ser probo; (...) gozar de credibilidade; (...) ter poder de persuasão e mediação; (...) ter 
postura crítica e flexível” (BRASIL, 2006a, p. 14-15). 

No cumprimento dos seus pilares finalísticos, a Ouvidoria tem por objetivo 

potencializar a democracia participativa, pois possibilita o estreitamento de relações entre o 

cidadão comum e a Administração Pública, possibilitando a efetiva participação na gestão da 

coisa pública.                         

É nesse sentido que a seção três aborda o Instituto da Ouvidoria sob a égide do Estado 

Democrático de Direito estabelecido pela Carta Magna de 1988, uma vez que esse é o 

instrumento legal que possibilita o exercício da Ouvidoria como instância de controle e 

fiscalização dos direitos do cidadão.  
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3 O INSTITUTO DA OUVIDORIA E OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DO BRASIL 

 

A fundamentação teórica do Instituto da Ouvidoria está assentada no exercício da 

democracia e da regulação cidadã na Administração Pública. A atual Carta Magna do Estado 

brasileiro, que institui o Estado Democrático de Direito para a República Federativa do Brasil, 

cria mecanismos de controle social que estão respaldados em parâmetros legais e legítimos no 

Ordenamento Jurídico. Dentre eles cita-se o Instituto da Ouvidoria. Portanto, a análise deste, 

quanto à legitimidade e legalidade no contexto da Administração Pública, é imprescindível 

para compreensão do papel das Ouvidorias públicas. 

3.1 A Ouvidoria no contexto da Administração Pública e o Princípio da Eficiência 

O Brasil, por ter feito a escolha política pelo Estado Democrático de Direito, em seu 

preâmbulo constitucional, bem como em seu art.1º, desloca a proteção dos direitos 

fundamentais para o centro da gravidade da ordem jurídica, e faz presente com status 

constitucional, o princípio da Eficiência. Sendo assim, resta claro que esse princípio decorre 

basicamente do Estado de Direito e da idéia deste no cerne da proteção aos direitos 

fundamentais. A sua fundamentação teórica está subsidiada no princípio da dignidade da 

pessoa humana e no princípio da legalidade. Moraes (2000, p. 301) releva: 

“A Emenda Constitucional nº 19/98 acrescentou expressamente aos princípios 
constitucionais da administração pública o Princípio da Eficiência (...) a 
Constituição Federal prevê que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de 
comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos em entidades de 
direito privado” (CF, art. 74, II).   

             Na obra de Silva (2006, p. 671) encontra-se: “(...) eficiência não é um conceito 

jurídico, mas econômico; não qualifica normas, mas atividades”. 

 Ainda consonante com Silva (2006), numa concepção ampla, o Princípio da Eficiência 

orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com 

menores custos, desde que haja efetividade social. 

Nesse sentido, considerando a Ouvidoria um órgão que fomenta a participação e o 

controle social na administração pública, há de se induzir para o eixo da materialidade do 
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instituto o Princípio da Eficiência. 

Em termos amplos, a atividade estatal produz de modo direto ou indireto conseqüências 

jurídicas que criam, reciprocamente, direito e prerrogativas, deveres e obrigações para a 

população, expressando uma relação jurídica entre a administração e os administrados. Assim 

sendo, existirão direitos e obrigações recíprocos entre o Estado - administração e o indivíduo-

administrado, e, consequentemente, este, no exercício de seus direitos subjetivos, poderá 

exigir da administração pública o cumprimento de suas obrigações da forma mais eficiente 

possível (MORAES, 2000). 

O Princípio da Eficiência tem correlação direta com os misteres do que preconiza 

Instituto da Ouvidoria:  

“(...) Princípio da Eficiência é aquele que impõe à Administração pública direta e 
indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas 
competências, de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 
burocracia e sempre em busca da qualidade para maior utilização possível dos 
recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se uma maior 
rentabilidade social (MORAES, p. 304). 

O administrador público precisa ser eficiente e eficaz, ou seja, deve ser aquele que 

produz o efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas atividades sob a égide da 

igualdade de todos perante a lei, primando pela objetividade e imparcialidade (MORAES, 

2000). 

A Emenda Constitucional nº 19/98 não só introduziu o Princípio da Eficiência na 

CF/88, como trouxe alterações de modo a garantir ao referido princípio plena aplicabilidade e 

efetividade. Veja o que diz Carvalho Filho (2005, p. 21): “o Princípio da Eficiência na gestão 

pública e o princípio da qualidade do serviço prestado”. De acordo com esse autor:  

“O artigo 37 da CF/88, parágrafo 3º da E.C 19/98, a lei disciplinará as formas de 
participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando 
especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação 
periódica, externa e interna da qualidade do serviço” (CARVALHO FILHO, 2005, 
p.21). 

Na completude do Princípio da Eficiência há a previsão de procedimento e avaliação de 

desempenho dos servidores públicos, bem como capacitações voltadas ao aperfeiçoamento 

dos serviços prestados (MORAES, 2000). Para Carvalho Filho (2005, p. 21):  

“Não é difícil perceber que a inserção desse princípio revela o descontentamento da 
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sociedade diante da antiga impotência para lutar contra a deficiente prestação de 
tantos serviços públicos, que incontáveis prejuízos já causou aos usuários”. 
 

 A Constitucionalização da eficiência no âmbito dos princípios misteres da 

Administração Pública no Brasil (art. 37 da CF/88), associada ao aprofundamento do processo 

de reestruturação sistêmica do Estado, trouxe como consequência uma transformação da 

lógica das estratégias de controle da gestão pública e de defesa do cidadão (GOMES, 2000, p. 

96). 

Com esteio no processo de reestruturação sistêmica citado por Gomes (2000), no Estado 

brasileiro a sociedade tem galgado avanços com a criação de órgãos de defesa da cidadania, 

como é o caso das Ouvidorias públicas, embora não previstas na Lei Maior, e das Defensorias 

Públicas, estas contempladas na CF/88 Art. 74. 

Por tudo que foi exposto há de se inferir que o Princípio da Eficiência solidifica a 

consecução do lócus da Ouvidoria pública. Em outras palavras, a constitucionalidade do 

Princípio da Eficiência alberga a ação da Ouvidoria, considerando o caráter de controle 

interno exercido pelo Instituto nos órgãos públicos, por via do controle social e da celeridade 

do seu exercício.  

3.1.1 Especificidades da ação da Ouvidoria na Administração Pública 

Como já foi dito, não existe justiça administrativa no Brasil. Amaral Filho (1993) 

ressalta:  

“A intervenção do Instituto da Ouvidoria poderia agilizar a ação administrativa, 
evitando-se que o indivíduo inconformado acabe por se dirigir aos tribunais para 
resolução, às vezes simples de problemas que se tornam complexos nas malhas da 
administração pública” (AMARAL FILHO, 1993, p. 118). 

 De fato, Amaral Filho (1993) comenta que apesar da Assembléia Nacional Constituinte 

ter rejeitado a emenda constitucional da Deputada Raquel Capibaribe, do PMDB do Amapá, 

que propunha a criação do defensor do povo no Brasil, o Instituto da Ouvidoria representa 

condições materiais ao cidadão comum para o controle da burocracia, dispensando-se a ação 

de advogados e/ou de outros artefatos jurídicos. 

Voltando a comentar sobre a definição do Instituto de Ouvidoria, optamos por aquela 

referida por Gomes (2000), que no nosso entender é a mais completa, sobretudo porque faz 
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alusão o imperativo da natureza não contenciosa do órgão, pois é essa condição que o 

diferencia dos demais órgãos de controle do Estado brasileiro. Assim refere Gomes:  

 “(...) um instituto do direito administrativo de natureza inipessoal e não contenciosa, 
funcionalmente autônomo e formalmente vinculado ao Legislativo, destinado ao 
controle da administração e, nessa condição, voltado para defesa dos direitos 
fundamentais do cidadão (GOMES, 2000, p.50). 

 Alves Júnior (2002, p. 47) reforça esse conceito quando se expressa:  

“A rigor o ouvidor não tem poderes e sim atribuições com direitos a ela inerentes 
(...) nos casos concretos, mesmo depois de apreciar a queixa (...) não cabe a ele rever 
decisões ou tomar diretamente qualquer medida corretiva. Sua autoridade é 
sobretudo moral”. 

Na nossa perspectiva, mesmo considerando a natureza não jurisdicional das Ouvidorias 

públicas, a consolidação desse instituto ao longo da história do Estado brasileiro é um 

caminho sem volta. O Brasil é um Estado Democrático de Direito e significa que a defesa dos 

direitos fundamentais dos cidadãos é o foco central do constitucionalismo. 

Nesses termos, como órgão de defesa dos direitos sociais, caracterizando-se por 

priorizar a observância da publiscização, eficiência, eficácia e efetividade dos serviços 

públicos, a Ouvidoria pública assume uma função crucial quando representa o cidadão na 

gestão pública. Nas Palavras de Eliana Pinto: 

“A Ouvidoria assume um papel estratégico: ela se converte em um legítimo canal de 
comunicação entre o cidadão e o Poder Público. Cabe a ela viabilizar o direito de 
petição nessa esfera, ouvindo e examinado o que o cidadão tem a dizer sobre os 
procedimentos e as ações dos seus agentes, órgãos e entidades públicas e propor a 
adoção de medidas que visem corrigir e prevenir as falhas e omissões na prestação 
do serviço público. O exercício da função de ouvidoria deve ser desempenhado na 
convicção de abrir espaço à participação cidadã na gestão pública” (BRASIL, 2004, 
p. 3). 

Preceitua a CF/88 em seu Art. 1, § IV:  

 “Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 
verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória do Estado Social de 
Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, 
visando à caracterização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do 
Estado Democrático” (MORAES, 2000, p.200) .  

No Brasil, apesar de formalmente vinculadas ao Poder Legislativo, as Ouvidorias 

públicas operam no Poder Executivo. Alguns doutrinadores advogam contra a essa condição 

uma vez que questionam a autonomia do órgão em fiscalizar os atos lesivos praticados pelo 

próprio Poder. 



   

 
 
 

    50 
 

De toda sorte, como assevera Gomes (2000, p.51): “(...) frente aos meios tradicionais de 

controle da administração, a Ouvidoria surge como um importantíssimo sistema interorgânico 

de defesa dos direitos individuais e coletivos ameaçados pelo Estado”.Conforme assinala 

Alves Júnior (2002, p. 48): 

“Na Administração Pública, o ouvidor não deve poder contar com a possibilidade de 
propor ação penal pública contra funcionários infratores ou que se neguem a atender 
suas determinações, no sentido do fornecimento de documentos relativos a uma 
investigação. A ele cabe tão somente a providência de representar ao Ministério 
Público para que esse órgão tome as providências cabíveis (...) o ouvidor não 
constitui em definitivo um quarto poder da soberania de um país como 
equivocadamente costumam afirmar alguns autores”. 

Apesar de o Brasil ter retomado o caminho da democracia e do estado de direito, após a 

Constituição de 1988, conforme ressalta Amaral Filho (1993, p.139), ante a um Poder 

Executivo hipertrofiado e um Judiciário incapaz de atender aos anseios de justiça social e 

liberdade, na prática, o cidadão fica à mercê de um aparato jurídico moroso e excessivamente 

burocrático. Ademais, segundo esse autor, o Poder Legislativo acaba não exercendo o devido 

controle sobre um Executivo hipertrofiado, ficando o Judiciário como único Poder 

responsável pela fiscalização das ações do Executivo. 

É interessante comentar que frente a esse status quo situa-se a ação da Ouvidoria 

pública como órgão que possibilita ao cidadão comum a consolidação do processo 

democrático, no momento em que permeia a sua participação na gestão pública através da 

concretude dos valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista. No entendimento de 

Costa (2006, p. 57): 

 “As Ouvidorias públicas somam-se a várias iniciativas de democratizar a 
Administração Pública e aproximar o cidadão do estado (...) a fim de colaborar para 
que o cidadão entenda que o serviço público pertence aos cidadãos, devendo ser alvo 
de controle e fiscalização”. 

            Nas considerações de Valdés (2006, p.107), “(...) não obstante a forma que possa se 

revestir a instituição, a Ouvidoria é simbólica da seriedade dos governos na 

instrumentalização de mecanismos de fácil acesso (...) aos cidadãos”. 

          Ainda para Valdés (2006), a maioria dos doutrinadores é unânime em apontar como 

fundamentos para eficácia das Ouvidorias públicas: redução na formalidade dos 

procedimentos; livre acesso ao cidadão para expressar sua manifestação e a prática educativa 

de cidadania junto ao cidadão usuário. 
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No que compete à interação da Ouvidoria pública com outros órgãos de controle do 

Estado, Alves Júnior (2002, p. 48) opina: 
 “(...) as Ouvidorias públicas não possuem qualquer incompatibilidade com o 
Tribunal de Contas, seja da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como com o 
Ministério Público a qualquer nível, pois se traduzindo em mecanismo de persuasão 
ao administrador público, suas soluções além de ágeis e conciliatórias, são de 
natureza menos complexa e de menor custo operacional, que as proporcionadas por 
demorados processos administrativos e judiciais”. 

 

A CF/88 preceitua que o controle da Administração Pública é destinado ao próprio 

Estado de duas formas: interna e externa. O controle interno é executado pela Administração e 

seus órgãos; o controle externo é operacionalizado por outros entes do Estado que não fazem 

parte da Administração, como o Legislativo e Judiciário ou, ainda, por entidades 

indiretamente ligadas à Administração Pública. Entretanto, o cidadão pode participar dessa 

função ou mesmo provocá-la. A Ouvidoria pública é também uma dessas formas de 

representação do cidadão na máquina pública (COSTA, 2006).   

Não resta dúvida que a Ouvidoria pública traz benefícios à relação entre administração e 

administrados, pois torna possível uma visão sistêmica da gestão pública. Beneficia-se o 

cidadão com o pleito resolvido ou devidamente esclarecido, beneficia-se o órgão público 

quando tem suas falhas identificadas e corrigidas. Afinal, o sentido último do Serviço Público 

é o bem comum. 

3.2 Ouvidoria: cidadania e democracia participativa 

Democracia e cidadania são conceitos-chave para o entendimento do Instituto da 

Ouvidoria. A formação epistemológica do termo compulsoriamente atrela tais terminologias. 

Portanto, conceituá-las é uma condição sine qua non para a materialidade do Instituto na 

Administração Pública do Estado Democrático de Direito do Brasil. 

3.2.1 Conceito de cidadania 

O conceito de cidadania tem assumido dimensões históricas diferenciadas desde os 

tempos mais remotos das organizações sociais e ainda hoje se revela dissonante numa 

sociedade que é globalizada, mas ao mesmo tempo não global na distribuição da riqueza entre 

os povos. 
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Consonante com Haguette (1994, p.17), “a cidadania é uma entidade social e se 

caracteriza de acordo com o contexto histórico no qual está submersa na história de cada 

país". Ressalta a autora: 

“(...) a cidadania é um produto social que exige tempo de maturação para aflorar e 
desabrochar; enquanto processo, ela não é nem autônoma, nem soberana, pois ao 
longo do seu percurso ela interage com outras entidades e processos sociais, como a 
cultura, o Estado, o desenvolvimento econômico e político, entre outros 
(HAGUETTE, 1994, 17). 

Haguette (1994) reforça que a cidadania é uma via de direitos e deveres do cidadão para 

com o Estado e que seu princípio fundante é o da igualdade. Assim preceitua a CF/88 do 

Brasil em seu art. 5º: 

“Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (MORAES, 2000, p.61).  

 

Moraes (2000, p. 62) ressalta: “A Constituição Federal proclama, portanto, o Direito à 

vida, cabendo ao Estado assegurá-la em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao 

direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência”. 

Esse mesmo autor ressalva que as chamadas liberdades materiais têm por objetivo a 

igualdade de condições sociais, a qual se configura em uma meta a ser alcançada pelo Estado, 

não só por meio das leis, mais também pela ampliação das políticas sociais ou programas de 

ação estatal (MORAES, 2000). 

Na obra de Haguette (1994) está dito que a cidadania, como entidade social, abrangente 

e histórica, é contingenciada pelas próprias relações humanas em sociedade, o que significa 

que na história das civilizações o status de cidadania abrange natureza diversa de direitos e 

deveres. 

Com fulcro no que diz Haguette (1994), Mello (1995, apud MORAES, 2000) se 

expressa quanto aos direitos civis, políticos e sociais, classificando-os em direitos de primeira, 

segunda e terceira geração.  

Para esse autor, os direitos de primeira geração seriam os direitos civis e políticos que 

correspondem às liberdades clássicas, negativas ou formais. Teriam surgido como conquista 

do século XVIII associados ao desenvolvimento do capitalismo na Europa Ocidental. Os 

direitos civis seriam os mais antigos e dizem respeito a um atributo individual (liberdade de ir 
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e vir, direito à propriedade e à segurança). Os direitos políticos seriam posteriores a estas e 

teriam caráter coletivo (direito de associação) (MELLO, 1995, apud MORAES, 2000). 

Mello (1995, apud MORAES, 2000) acrescenta que os direitos de segunda geração, 

surgidos no início do século XX, seriam os direitos econômicos, sociais e culturais que se 

identificariam com as liberdades positivas, reais ou concretas e acentuam o princípio da 

igualdade, enquanto os direitos de terceira geração surgidos em meados do século XX 

consagram o princípio da solidariedade e materializam poderes de titularidade coletiva 

atribuídos genericamente a todas as formações sociais. Nas palavras de Cavalcanti (apud, 

MORAES, 2000, p. 57): 

      “(...) os chamados direitos fundamentais de segunda geração (...) são 
garantidores da liberdade das nações e das normas da convivência internacional, 
seriam eles: direito ao trabalho, seguro social, amparo à doença, à velhice (...) nos 
direitos de terceira geração seriam englobados o direito a um meio ambiente 
equilibrado, uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à 
autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos.            

Já Bonavides (2007, p. 349) acrescenta os direitos de quarta geração: “(...) são direitos 

de quarta geração o direito à democracia, à informação e o direito ao pluralismo”.            

Bonavides profere: 

 “(...) deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão 
máxima de universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas 
as relações de convivência (...) enfim, os direitos de quarta geração convivem com o 
futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos (...) tão-somente com 
eles será possível a globalização política” (BONAVIDES, 2007, p. 349). 

            Pelo o que foi exposto, vê-se com clareza a estreita relação entre os fundamentos da 

Ouvidoria e os postulados doutrinários da construção da cidadania na história das civilizações. 

Entretanto, a cidadania é sempre um devir. Apesar de na modernidade os teóricos já 

apontarem para os direitos de quarta geração, há, no mundo globalizado, inúmeras iniqüidades 

sociais. Cidadãos que, com certeza, não têm acesso nem mesmo aos direitos classificados 

como da primeira geração. 

          Ainda nas palavras de Haguette (1994, p. 19): “A cidadania tem como fim a satisfação 

das necessidades fundamentais do homem, sendo dialeticamente fim e meio”. 

           Por fim, as Ouvidorias se relacionam de maneira inquestionável com a promoção da 

cidadania, como núcleos que favorecem uma gestão pública flexível e focada nas 
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necessidades dos cidadãos. 

3.2.2 Democracia e participação 

         Democracia participativa é um conceito-chave para concretude do Instituto de 

Ouvidoria. Em outras palavras, não se pode pensar em controle social na administração 

pública, sem consolidar instrumentos de democracia participativa de modo a garantir a 

supremacia do interesse coletivo na prestação dos serviços públicos. Nas palavras de Lyra 

(2000, p. 27): 

“Do ponto de vista sociológico, a fonte geradora de práticas participativas que 
integram a institucionalidade jurídico-política brasileira foi a luta pela 
redemocratização, levada a cabo nos anos setenta, e teve no “ novo sindicalismo” e 
nos movimentos sociais emergentes os seus mais conspícuos protagonistas”. 

 Para Amaral Filho (1993), a atual Carta Magna do Brasil trouxe à baila o caminho da 

democracia e do estado de direito para o País. Esse autor afirma: 

“Após longo período de exceção, o país, por intermédio da Assembléia Nacional 
Constituinte, está definindo suas novas instituições, de forma a permitir que a ordem 
democrática se consolide e as transformações sociais exigidas possam se processar 
num clima de tolerância e garantias individuais” (AMARAL FILHO, 1993, p. 139). 

O autor ainda assinala que na CF/88, em que pese não ter instituído a Ouvidoria pública, 

progrediu para o avanço da democracia participativa, quando introduziu novos instrumentos 

de participação popular, como mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e o 

chamado habeas-data (AMARAL FILHO). 

A formatação do Estado Democrático de Direito não significa apenas unir 

convencionalmente os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Na verdade, 

implica na criação de um novo conceito. Um conceito material, no qual seja incorporado um 

componente revolucionário de transformação do status quo (SILVA, 2006). 

Assinala a CF/88 do Estado brasileiro em seu art. 1º: “ A República Federativa do Brasil 

se constitui-se num Estado Democrático de Direito. 

O sentido teórico da democracia do Estado Democrático de Direito está caracterizado 

por uma sociedade livre, justa e solidária, em que o poder emana do povo e deve ser exercido 

em proveito do povo, diretamente ou por representantes eleitos. O sentido teórico da 

democracia participativa envolve a participação crescente do povo no processo decisório e na 
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formação dos atos do governo, respeita a pluralidade de idéias, culturas e etnias e pressupõe o 

dialogo entre estado e sociedade (SILVA, 2006). 

Em outros termos, está no cerne da relação entre sociedade e Estado democrático a 

participação popular e o controle social, sendo a participação popular representada pela 

democratização da administração pública.  Silva (2006, p. 122) enumera como princípios do 

Estado Democrático de Direito: 

“(...) princípio da constitucionalidade porque se funda numa Constituição rígida (...) 
princípio democrático porque garante a vigência e a eficácia dos direitos 
fundamentais numa sociedade pluralista (...) sistema de direitos fundamentais que 
compreende a direitos individuais, coletivos, sociais e culturais (...) princípio da 
justiça social (...) princípio da igualdade (...) princípio da divisão dos poderes e da 
independência do juiz (...) princípio da legalidade (...) e princípio da segurança 
jurídica”. 

Essa nova sociabilidade no Brasil pós- redemocratização trouxe à sociedade civil o ideal 

de buscar uma concepção de democracia que extrapolasse o nível institucional formal. Nesse 

sentido, a sociedade brasileira vem assistindo o surgimento de novos instrumentos de controle 

social na gestão pública. Citam-se os Conselhos gestores de políticas públicas e as 

Ouvidorias. Lyra (2000, p. 29) refere: 

 “A participação direta do cidadão na gestão pública é um princípio consolidado no 
mundo há mais de cinqüenta anos, inscrito na própria Declaração dos Direitos do 
Homem, na qual se lê que:” todo homem tem o direito de tomar parte do governo de 
seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos” 
(art. XXI, § I)”.        

 No Brasil, apenas a CF/88 previu a representação popular na gestão pública. Vários 

artigos na Carta Magna prevêem o controle social na gestão pública através da participação da 

comunidade como é o caso do Sistema Único de Saúde e na Seguridade Social (Lei Orgânica 

da Assistência) (LYRA, 2000, p. 29). 

O Ordenamento Jurídico do Brasil (CF/88) contempla vários mecanismos legais de 

controle social e democratização da Administração Pública. Costa (2005, p. 45) discorre: 

 “Iniciativa popular de lei; Ação popular; Ação Civil Pública; Ação de Improbidade 
Administrativa; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Mandado de Segurança; Estatuto da Cidade/2001; Proteção contra abuso de 
poder; Direito de manifestar-se quanto à qualidade dos serviços públicos (EC nº 
37/98); Provocar iniciativa do Ministério Público”. 

Apesar da previsão constitucional de práticas democráticas na gestão pública, é de 
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notório saber que no Brasil a efetivação dos direitos fundamentais individuais e coletivos nos 

serviços públicos deve ainda ser objeto de discussões frente a uma realidade, por vezes, de 

sonegação de direitos e de exclusão social. 

Nesse sentido, a Ouvidoria pública, como um órgão receptor das contingências da 

realidade de exclusão social no Brasil, trava uma luta diária para a eficácia da sua práxis. 

Apesar disso, indubitavelmente este instituto contribui no aprimoramento dos serviços 

públicos e na detecção de irregularidades cometidas pelos gestores públicos que possam vir a 

lesar os direitos e garantias fundamentais do cidadão comum. 

 Considerando que o atual sistema de saúde pública do Brasil está fundamentado nos 

pilares de uma política de participação coletiva e difusão territoralizada das ações de atenção 

à saúde, a seção quatro consolida a discussão da saúde pública e os seus mecanismos de 

participação do cidadão-usuário no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 

    57 
 

4 A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL E O INSTITUTO DA OUVIDORIA 

 

O processo histórico da saúde pública no Brasil perpassa fases de acordo com a 

trajetória política do país: Período Colonial, Republicano (Era Vargas, Ditadura Militar e 

Redemocratização) e o advento do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa trajetória 

sociopolítica da saúde pública estão apostas as políticas públicas que foram formatadas ao 

longo do jogo político e ideológico do país. Com o advento do SUS surgem os mecanismos 

de participação popular no sistema público de saúde. Dentre eles, cita-se a Ouvidoria da 

saúde. 

 

 4.1 O Sistema Único de Saúde 

 

Ao fim da década de 70, a Previdência Social entrou numa crise evidente advinda da má 

aplicação dos recursos e da política hegemônica do Regime Militar quanto ao setor privado. 

Associado a isso, o Brasil convivia com profundas desigualdades sociais e o contexto político 

estava em crise. A crise possibilitou a crescimento dos movimentos sociais e a formulação de 

propostas que atendessem à camada da população alijada do acesso a qualquer sistema de 

proteção social e na saúde. É nesse contexto que ganha destaque no final da década de 70 o 

movimento da Reforma Sanitária no Brasil (YEDA, 1994). Nas palavras de Noronha, Lima e 

Machado (2007, p. 436): 

“Desde a barrocada do regime militar, o Brasil vive uma extraordinária experiência 
de reformas e redefinição do seu sistema público de saúde. O marco desse novo 
tempo foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, m realizada em 1986, em torno de 
temas da saúde como direito de cidadania, da reformulação do sistema nacional de 
saúde e do financiamento do setor”. 

O movimento da Reforma Sanitária consistia em universalizar o direito à saúde; 

integralizar ações de cunho preventivo e curativo unificando a Previdência Social e o 

Ministério da Saúde; investir em prevenção a doença, negando o modelo de saúde 

hospitalocêntrico; descentralizar a gestão administrativa e financeira da saúde pública; 

promover a participação e o controle social (BRASIL, 2009a). 

A Reforma Sanitária foi sem dúvida um divisor de águas para alavancar a mudança da 

lógica hospitalocêntrica da gestão do sistema de saúde no Brasil, enquanto estratégia voltada à 
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universalização do direito à saúde e à integralidade do sistema. 

De acordo com a Política Nacional de Gestão Estratégica do SUS:  

“Neste novo contexto histórico, realizou-se em 1986, a Oitava Conferência Nacional 
de Saúde (VIII CNS), com a participação de mais de cinco mil delegados, que 
aprovaram as bases do que viria a se constituir numa das principais conquistas 
sociais do período, o Sistema Único de Saúde, marco da construção democrática e 
participativa das políticas públicas, principal reforma popular e democrática em 
curso no Estado brasileiro” (BRASIL, 2009a, p.7). 

 Em 1986, a VIII Conferência Nacional de Saúde sugeria que a reestruturação do 

Sistema Nacional de Saúde deveria implicar na criação de um Sistema Único de Saúde. 

Refere Marin (2003, p.13): 

“(...) um Sistema único de Saúde, com comando único em cada esfera de governo, 
considerando que as atribuições em cada esfera de governo devem ter por 
fundamento o caráter federativo da nova República, de modo a romper com a 
centralização que esvaziou, nas décadas recentes, o poder e as funções próprias das 
unidades federadas e dos municípios. O Sistema Único de Saúde deve, nesse 
sentido, reforçar o poder político, administrativo e financeiro dos estados e 
municípios”. 

 

A partir da Assembléia Nacional Constituinte de 1988, a competência da política 

pública de saúde deixa de ser hegemônica da União, iniciando-se o processo de 

descentralização da saúde pública (MARIN, 2003). Preceitua o art. 196 da CF/88:  

“A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução de riscos de doenças e outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. 

Fica claro nesse artigo que a CF/88 redefine o conceito de saúde, atrelando novas 

dimensões, ou seja, o somatório de ações do Estado que envolvem as várias políticas públicas: 

moradia, lazer, alimentação, saneamento básico, educação, emprego etc. 

Em prosseguimento ao fortalecimento do SUS, em 1990, a Lei nº 8080 de 19 de 

setembro - Lei Orgânica da Saúde - e a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro regulamentam as 

determinações da CF/88 e consagram os princípios da descentralização das ações dos serviços 

de saúde e de municipalização da gestão, definindo funções para os gestores de saúde nos três 

níveis de atuação (MARIN, 2003). 

A Lei nº 8.080 estabelece a organização básica das ações e dos serviços de saúde quanto 

à direção e gestão, competência e funções de cada esfera de governo no SUS. A Lei nº 8.142 
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determina as disposições legais para a participação da sociedade na gestão do sistema e as 

modalidades e prerrogativas das transferências intragovernamentais no SUS (MARIN, 2003). 

Ainda segundo Marin (2003) são definidos como princípios éticos/doutrinários dos 

SUS: “universalidade, equidade e integralidade e definidos como princípios organizacionais-

operativos:descentralização, regionalização e hierarquização e participação do cidadão”. 

De acordo com a Política de Gestão Estratégica e Participativa do SUS, para o 

fortalecimento do SUS, a política pública de saúde deve contemplar espaços, nos quais haja a 

aproximação entre a construção da gestão descentralizada, o desenvolvimento da atenção 

integral à saúde e a consolidação da participação popular, com poder deliberativo (BRASIL, 

2009a). 

Ainda consonante com a Política de Gestão Estratégica do SUS, constituem-se como 

seus princípios e diretrizes (BRASIL, 2009a): 

a) Reafirmação dos pressupostos da Reforma Sanitária. 

b) Valorização dos diversos mecanismos de participação popular e controle 

social.   

c) Promoção da inclusão social de grupos específicos em vulnerabilidade social. 

d) Afirmação do protagonismo da população na luta por um sistema de saúde 

pública de qualidade. 

e) Integração e interação entre ouvidoria, auditoria, monitoramento e avaliação 

com o controle social. 

f) Ampliação dos espaços de ausculta da população. 

g) Articulação com as demais áreas do Ministério da Saúde com mecanismos de 

avaliação da eficácia e efetividade do SUS. 

h) Articulação entre Ministério da Saúde, setores governamentais e não 

governamentais. 

i) Consolidação das formas coletivas de participação dos diversos atores sociais 



   

 
 
 

    60 
 

(profissionais, gestores, comunidade). 

         No entanto, as tendências político-ideológicas que se anunciam no Brasil desde o final 

da década de 80 e que se acentuaram na década de 90, por via da adoção de políticas de 

abertura da economia e de ajuste estrutural, com base no modelo neoliberal de Estado, trazem 

muitas dificuldades para a consolidação dos princípios doutrinários e operacionais do SUS. 

Nesse sentido, são grandes os desafios para que o SUS seja, de fato, um sistema público de 

saúde de proteção social e política para os seus beneficiários (NORONHA, LIMA e 

MACHADO, 2007). Ainda para esses autores: 

“Dessa forma, pode-se dizer que os princípios e diretrizes da política de saúde foram 
construídos na contracorrente das tendências hegemônicas de reforma do Estado 
brasileiro e sua implementação tem sofrido influências dessas tendências” 
(NORONHA, LIMA e MACHADO, 2007, p. 467).  

Apesar desse contexto, fica claro, com fulcro na Lei 8.142/90, que o SUS tem como 

uma das suas estratégias a institucionalização da democracia participativa e o conseqüente 

controle social. Nesse sentido, rumo à materialidade desse construto teórico, está a Ouvidoria 

na saúde pública comentada a seguir. 

 4.2 Ouvidoria na saúde pública  

Os movimentos sociais das décadas de 70 e 80, época da efervescência do período de 

redemocratização do Brasil, trouxeram para o foco das discussões suprapartidárias e 

representativas de vários segmentos da sociedade civil, a questão da saúde pública no país. 

Emerge em meio a esse status quo a noção de que a saúde é um direito do cidadão e um dever 

do Estado. Em meados da década de 80, houve o registro como um marco histórico já citado, 

que foi a Conferência Nacional de Saúde de 1986. As conquistas populares foram 

consolidadas na década de 90, época em que se fortalecem as Conferências de Saúde e os 

Conselhos de Saúde (BRASIL, 2009a). 

 É como consequência desse momento histórico que as Ouvidorias na saúde pública 

começam a despontar no cenário nacional. No Ceará tem-se o registro, a partir de 1991 na 

Secretaria Estadual de Saúde (FUQUES e NORÕES, 2002). 

Como já foi dito, o SUS está organizado numa rede regionalizada e hierarquizada, com 

respaldo na Carta Magna de 1988 e pela Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90. 
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         Dentro dos Princípios organizacionais-operativos do SUS relatados por Marin (2003), 

estão o da descentralização e da participação do cidadão na gestão pública de saúde. Fuques e 

Norões relevam (2002, p. 18):  

“A descentralização é uma diretriz do SUS que estabelece direção única em cada 
esfera de governo, sendo exercida pelos os seguintes órgãos: no âmbito da União 
pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e Distrito Federal pelas Secretarias 
de Saúde e no âmbito dos Municípios pelas Secretarias de Saúde. Dessa forma, é 
fundamental importância que seja assegurada a participação da comunidade na 
gestão, no controle e na fiscalização dos serviços de saúde do SUS. 

           De acordo com a Política Nacional de Gestão Estratégica do SUS (2009a, p. 15), gestão 

participativa é uma estratégia transversal da gestão do sistema de saúde, na qual estão 

dispostos os processos cotidianos da gestão do SUS voltados a mecanismos e práticas de 

controle social. Entenda-se que o controle mencionado está relativo à participação dos 

profissionais da saúde e da comunidade. Assim preconiza a Política Nacional de Gestão 

Estratégica do SUS: 

“A gestão estratégica pressupõe a ampliação de espaços públicos e coletivos para o 
exercício do diálogo e da pactuação das diferenças, de forma a construir um 
conhecimento compartilhado sobre saúde, preservando a subjetividade e a 
singularidade presentes na relação de cada indivíduo e da coletividade, com a 
dinâmica da vida” (BRASIL, 2009a, p. 15). 

Por esta Política, a gestão estratégica do SUS consiste em mobilizar os órgãos de 

ouvidoria, auditoria e controle e avaliação, de modo a voltá-los ao aprimoramento dos 

serviços públicos de saúde (BRASIL, 2009a). 

Nesse contexto, estão dispostos instrumentos de participação e controle social que, uma 

vez reforçados pela base legal da CF/88 e da Lei de nº 8.142, formam uma cadeia de 

dispositivos de acesso do cidadão ao SUS. Citam-se os Conselhos de Saúde e as Ouvidorias 

públicas da saúde. 

Ainda segundo a Lei nº 8.142, estão citadas as Conferências de Saúde em nível federal, 

estadual e municipal que visam avaliar a saúde e propor rumos para organização das práticas 

de saúde em cada nível do sistema. Além dos Conselhos e Conferências existe a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), na esfera nacional, e nos estados, as Comissões Intergestores 

Bipartites (CIB), com representações dos municípios e do estado (BRASIL, 2009b, p.8). 

         A Ouvidoria Geral do SUS foi criada em 2003, através do Decreto nº 4.726. 
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Administrativamente compõe a estrutura do Ministério da Saúde, sendo parte complementar 

da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (BRASIL, 2006b). De acordo com a 

Ouvidoria Geral do SUS: 

“As novas tendências em nosso país buscam cada vez mais uma melhoria na 
qualidade do atendimento e prezam pela otimização dos serviços prestados no 
âmbito da saúde pública. Nesse contexto, a criação de uma Ouvidoria surge como 
uma proposta que visa a elevar a qualidade do atendimento” (BRASIL, 2006b, p.5). 

A exemplo das demais Ouvidorias públicas, as Ouvidorias da saúde pública devem 

seguir todo o rigor normativo para implantação. Os gestores e os administradores da 

instituição de saúde devem estar conscientes do papel da Ouvidoria, devendo inclusive 

disseminar de modo estratégico e organizado, as atribuições do órgão no âmbito da 

organização. Outra condição indispensável é a vinculação direta ao gestor maior da 

organização (BRASIL, 2006b). 

A Secretaria Estratégica de Gestão Participativa do SUS prevê quatro Departamentos: 

Apóio à Gestão Participativa, Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS, Ouvidoria 

Geral do SUS e Departamento de Auditoria Geral do SUS. Estes Departamentos devem 

funcionar de forma integrada com ganho de eficácia e racionalidade, evitando o choque de 

competências (BRASIL, 2009a). 

Os objetivos da implantação de uma Ouvidoria da saúde pública, com respaldo no que 

preconiza a Ouvidoria Geral do SUS, seriam: 

“Ampliar a participação dos cidadãos usuários do SUS, garantindo-lhes retorno das 
demandas (...) criar um canal de comunicação e escuta independente, autônomo e 
ético (...) avaliação contínua da qualidade dos serviços prestados pelo o SUS (...) 
produzir relatórios gerenciais para tomada de decisão com a garantia do controle 
social” (BRASIL, 2006b, p.7). 

No que tange aos recursos físicos e humanos a Ouvidoria Geral do SUS recomenda 

(BRASIL, 2006b): 

a) Local com espaço que garanta o sigilo das informações. 

b) Mobiliário de escritório e equipamentos informatizados. 

c) Equipe com formação específica em gestão de Ouvidoria. 

Historicamente, é importante lembrar que o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS 
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deu um passo à frente no sentido da construção de uma Política Nacional de Ouvidorias do 

SUS, através da definição de suas diretrizes, de maneira pactuada e com ampla participação 

dos segmentos sociais (BRASIL, 2009a). 

Na perspectiva da ampla participação da sociedade civil organizada no processo 

decisório da gestão pública da saúde, o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS vem 

estabelecendo convênios com outros órgãos. Citam-se o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Secretaria Especial de Políticas 

para Mulheres (BRASIL, 2009a). 

         Em termos amplos, a despeito das condições materiais do quadro da saúde pública no 

Brasil, as Ouvidorias da saúde pública têm propiciado a democratização das relações do 

cotidiano das organizações de saúde do SUS. Constitui-se em um espaço imprescindível ao 

cidadão, que sedento por necessidades imperiosas de reparação à saúde física, necessita de um 

canal que lhe garanta a oportunidade de expressão das suas reivindicações, denúncias e 

sugestões.  

        A Ouvidoria no cenário da saúde pública também traz à baila da instituição uma prática 

pedagógica da saúde, uma práxis revolucionária que quebra paradigmas na relação usuário 

versus profissional. Sabe-se que ainda predomina por parte de alguns profissionais da saúde 

pública a perspectiva de subserviência e benevolência do cidadão frente aos serviços 

recebidos por via da ação profissional. No entanto, esse quadro começa a mudar, dando 

espaço para a materialidade de novas posturas profissionais a partir da construção de um 

cidadão mais consciente do que seja a cidadania no serviço público. 

         Nessa perspectiva a ação da Ouvidoria pública da saúde é imprescindível ao processo de 

educação continuada desse novo cidadão, através da pro atividade, da parceria e da mediação 

representando o legítimo interesse do bem comum na administração pública.  

          A seção cinco está focada no intuito de referenciar historicamente a Ouvidoria 

hospitalar pública e a sua interface com SUS, bem como focalizá-la sob a dimensão de 

ferramenta estratégica para a gestão hospitalar dos hospitais de ensino. 
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5 OUVIDORIAS HOSPITALARES PÚBLICAS NO BRASIL 

Como conseqüência do sistema de Ouvidoria na saúde pública, bem como da 

ascendência de gerenciamentos voltados à qualidade total da saúde no âmbito hospitalar, 

foram sendo instituídas as Ouvidorias hospitalares com fulcro na prerrogativa de que o 

hospital público há ser um espaço de democracia, ao mesmo tempo em que deve ser eficiente 

e eficaz na prestação dos serviços. 

5.1 Um breve histórico 

Em decorrência do contexto sócio-político estabelecido no Brasil após o período da 

redemocratização, nas décadas de oitenta e noventa as instituições, frente ao cenário mundial 

de globalização e a crescente conscientização da nova postura cidadão consumidor, passaram 

a rever suas estratégias diante da qualidade da prestação dos seus serviços. Este quadro 

transportou também para os serviços públicos e, por consequência, para os hospitais públicos 

(PEREIRA, 2002).  

Na perspectiva de Silva (1996), as organizações recebiam pressões de todos os lados e 

lutavam para sobrevivência num mercado que se tornava cada vez mais complexo e 

competitivo. Esse autor ainda ressalta que algumas organizações entraram em crise e outras 

resolveram se antecipar com novas ferramentas de gestão. Dentre as ferramentas que essas 

organizações buscaram para o mercado competitivo apontava-se a estratégia gerencial de 

Qualidade Total nos serviços prestados.  

Havendo liberdade de escolha, os clientes das organizações públicas e privadas faziam 

uma série de exigências. Para tudo aquilo que estavam acostumados a obter, tornava-se 

imperioso a qualidade obrigatória. Para conquistar credibilidade no mercado, diante da 

necessidade de satisfação do consumo, mesmo as organizações públicas, precisavam manter-

se afinadas com perfil de necessidade da sua clientela. Silva (1996, p. 14) assim se expressa: 

“A sociedade, por meio de seus representantes, e por diversos mecanismos de 
pressão, exige cada vez mais o compromisso social das organizações. Empregos, 
impostos, respeito ao meio ambiente passam a fazer parte das exigências dos 
cidadãos- consumidores (...) o eixo central da busca da excelência nos serviços 
perpassa a necessidade por melhores condições tecnológicas, educação continuada e 
treinamento de pessoas voltadas à satisfação do público que consome o serviço”. 

Para Campos (1998, p. 88): “Qualidade Total é o objetivo do gerenciamento que 
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significa qualidade para todas as pessoas, ou seja, satisfação para todas as pessoas (clientes, 

acionistas, empregados e vizinhos)”. 

De fato, segundo Nogueira (1999), no que tange à área da saúde, a questão da qualidade 

na prestação de serviços não é recente, ao contrário, vem de longas datas. Há o registro do 

esforço pioneiro de Florence Nighingale (1820-1910), enfermeira inglesa que implantou o 

primeiro modelo de melhoria continua da qualidade em saúde em 1854, baseando- se em 

dados estatísticos e gráficos. 

Em termos amplos, a noção de qualidade está intrinsecamente vinculada às ciências de 

saúde. Toda formação do profissional da saúde está direcionada à reestruturação da saúde do 

paciente, e, num contexto contemporâneo do conceito de saúde, na melhoria da sua qualidade 

de vida envolvendo os aspectos clínicos, psicológicos e sociais da doença. Nogueira (1999, 

p.2) ao falar de qualidade na saúde ressalta: 

“Para o restabelecimento da saúde do paciente ou, quando isso não é possível, para a 
melhoria da sua qualidade de vida, é sempre necessário a utilização de métodos e 
técnicas para obtenção de melhores resultados com eficiência e eficácia. Portanto, os 
serviços de saúde são um campo fértil para o gerenciamento pela Qualidade Total, 
tendo em vista a busca pela melhoria contínua”.  

Apesar da identificação da Gestão por Qualidade Total com o modelo de mercado de 

livre concorrência, com perspectivas de uma moeda de troca mercantilizada, nas últimas 

décadas no Brasil se assiste a um movimento das instituições públicas da saúde em adotar 

ferramentas de melhor atendimento aliado à otimização de recursos. No entanto, apesar do 

fortalecimento dessas ferramentas no campo teórico, a prática da assistência à saúde no País é 

contingenciada por inúmeras dificuldades operacionais, mais acentuadas nas instituições 

públicas de saúde. 

Na saúde pública, em que pese o avanço inegável do SUS, inclusive no aporte 

tecnológico da assistência pública de saúde, o que de fato se verifica é a deterioração dos 

serviços de saúde e a dificuldade de acesso por parte significativa da população. O nível de 

insatisfação aumenta, as reclamações são freqüentes, e há uma grande demanda reprimida a 

espera por procedimentos. 

A avaliação dos serviços de saúde vai bem além da questão apenas tecnológica ou 

técnica. A doença envolve múltiplas dimensões da vida cotidiana da pessoa: trabalho, família, 
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afetividade, perdas e mudanças no estilo de vida. Nessa perspectiva, Nogueira (1999, p. 6) 

infere a assertiva: 

“No contexto da assistência hospitalar, nem sempre o paciente poderá julgar a 
técnica do trabalho da equipe, mas sem dúvida nenhuma, na sua experiência de 
contato com o serviço, julgará a atenção das pessoas consigo, a exatidão nas 
informações e prontidão, a qualidade da comida, dos serviços auxiliares etc. Por que 
não ouvir o paciente e prestar a ele o serviço que ele gostaria de receber? (...) 
portanto, quando pensamos em qualidade nos serviços de assistência á saúde, é 
preciso estar atento a todas as necessidades do paciente e por conseqüência ao seu 
nível de satisfação”.  

           Sob a égide desses novos paradigmas de gestão, na década de noventa, os hospitais 

públicos e privados despertaram para a preocupação de satisfazer seu cliente final: o paciente. 

No caso específico dos hospitais públicos, as Ouvidorias nasciam num contexto do SUS, 

tendo como pano-de-fundo os aspectos operacionais e normativos do sistema materializados 

no cotidiano desses hospitais (PEREIRA, 2002). 

Como já foi referido, os pilares do movimento da Reforma Sanitária, circunscritos na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde, motivaram a edificação do modelo 

de atenção à saúde fundamentado nas necessidades e demandas da população.  Associado a 

esse fato, no contexto nacional, outras políticas públicas incentivavam a participação e o 

controle social na gestão pública. Estava assim criado um terreno fértil para a instalação das 

Ouvidorias nos hospitais públicos.  

Também como já discorrido, as Ouvidorias da saúde foram inicialmente criadas no 

Ministério da Saúde e nas secretarias estaduais e municipais de saúde. No âmbito dessas 

esferas de governo, reforçava-se a linha transversal da integralidade do cuidado à saúde e à 

humanização na prestação dos serviços públicos de saúde. Essa política de transversalidade 

representava a possibilidade de solidificar a construção da autonomia das pessoas como 

cidadãos de direitos e deveres diante do SUS. 

 No entanto, apesar do eixo estruturante da Política Pública de Saúde estar norteado em 

ter o cidadão como centro do processo de organização das práticas, o cenário da saúde pública 

é materialmente subsidiado por situações de exclusão de acessibilidade ao sistema, em virtude 

de grandes demandas reprimidas frente a uma rede pública de serviços insuficiente nos níveis 

de atenção do sistema. Os hospitais públicos sofrem a consequência dessa realidade, sendo, 

em última instância, o maior prejudicado, o cidadão usuário dos serviços. Cherubin (1997, 
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p.39) assim conceitua hospital: 

“De acordo com a organização Mundial da Saúde o hospital é a parte integrante de 
um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa 
assistência à saúde, tanto curativa quanto preventiva, incluindo serviços extensivos à 
família, em seu domicílio e ainda um centro de formação para os que trabalham no 
campo da saúde e para as pesquisa bio-sociais”. 

A assistência hospitalar no Brasil, segundo Cherubin (1997), pode ser dividida em três 

períodos bem delimitados: até 1930 quando a assistência hospitalar não era exigida como um 

direito, sua utilização implicava em pagamento; a partir da década de 1930, com o advento 

dos institutos de previdência, uma parcela da população usufruía e a outra era excluída, 

àqueles que usufruíam nas áreas urbanas dava-se a nomenclatura de previdenciários urbanos e 

na zona rural, a partir de 1984, previdenciários rurais; e a partir da Carta Magna de 1988 com 

a criação do Sistema Único de Saúde, quando a população brasileira passou a ter direito à 

assistência hospitalar pública sem nenhuma diferença. 

Como consequência do cumprimento dos princípios doutrinários e organizacionais do 

SUS, os hospitais públicos passaram a ser um eixo central na rede de saúde pública do País. A 

rede pública do SUS foi planejada para funcionar em três níveis: primário, secundário e 

terciário. Ao nível primário, ou básico, coube a prevenção; ao nível secundário ou 

especializado, a assistência médico-hospitalar para doenças de média complexidade (doenças 

crônicas não incapacitantes); para o nível terciário a assistência médico-hospitalar de alta 

complexidade para o sistema (doenças incapacitantes ou letais).   

Em decorrência das iniqüidades de orçamento do SUS, a rede pública, sobretudo nos 

níveis secundário e terciário, não presta assistência a população demandada com efetividade. 

Além disso, esse quadro trouxe para os hospitais públicos situações de superlotação e 

escassez de recurso, causando um desequilíbrio financeiro que refletiu diretamente na 

qualidade dos serviços prestados.   

É nesse sentido que os hospitais públicos, diante dessas condições adversas, segundo 

Pereira (2000), encontraram na implantação da Ouvidoria hospitalar pública uma estratégia 

potencial para um gerenciamento articulado com políticas sociais mais abrangentes e 

solidárias, ao mesmo tempo em que possibilitava uma visão sistêmica do hospital quanto ao 

custo/benefício na lógica da eficácia e efetividade do gasto público.  
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Com o objetivo de trazer o controle social para os hospitais públicos, o Núcleo de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS, com base no que preconiza a Política Nacional de 

Humanização do SUS (PNH), criou a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Hospitalizada 

no Sistema Único de Saúde.  Assim refere à Carta: 

“(...) item 8: denunciar problemas relacionados à baixa qualidade do atendimento e 
apresentar sugestões junto às Ouvidorias de cada hospital ou à Ouvidoria da 
Secretaria Estadual de Saúde (...) item 27: ter assessoria jurídica de direito específico 
e de fácil acesso( CEARÁ, 2004, p.8-11). 

           Sabe-se que é grande o desafio de desenvolver uma cultura de participação do cidadão 

nos hospitais públicos, uma vez que ainda predomina, por parte de alguns profissionais, a 

compreensão biomédica da doença. No entanto, a implantação das Ouvidorias foi um passo à 

frente rumo à construção coletiva para um pensar e um fazer democrático na assistência à 

saúde hospitalar. 

5.2 O contexto dos hospitais das Instituições Federais de Ensino Superior. 

          Os hospitais federais de ensino superior são complexos hospitalares que reúnem em 

seus objetivos finalísticos a tríade: ensino, pesquisa e assistência. De fato, funcionam como 

verdadeiras salas de aula, ao mesmo tempo em que exercem a função assistencial de qualquer 

hospital público, devendo dar respostas à sociedade civil e prestar contas com o SUS. 

Consoante Cherubin (1994), quanto à origem da palavra hospital, os autores que tratam 

do assunto divergem. Alguns afirmam que deriva da palavra latina Hopes que significa 

hóspede, sendo uma instituição que acolhe alguém. Outros afirmam que derivaria de 

Hospitium, local onde se mantém alguém hospedado. Outros Hospitalis que seria um adjetivo 

de hospitium e significa hospitaleiro. Segundo o Dicionário Aurélio (1990, apud CHERUBIN, 

1994, p.9) “derivaria da palavra Hospitale que, em latim, significa hospedaria”. 

Historicamente no Brasil, os hospitais surgem no século XVIII, com a criação das 

Santas Casas de Misericórdia, instituições filantrópicas de auxílio aos pobres caracterizadas 

como instituições religiosas e espirituais (MIRSHAWKA, 1994). 

A trajetória sócio-política desenhada no Brasil deixa claro que até meados do século 

XX, as Santas Casas de Misericórdia constituíram-se, com base nos pilares da filantropia, nas 

principais prestadoras de serviços hospitalares no país (MIRSHAWKA, 1994). 
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Ainda segundo esse autor, a partir da década de 30 começa a tomar corpo no Brasil a 

medicina privada. A prestação de serviços hospitalares sofre alterações significativas, 

passando o hospital a se configurar com um serviço de assistência médica, de enfermagem, de 

natureza administrativa e com serviços de apoio (MIRSHAWKA, 1994). 

A partir da década de 50 se consolida ainda mais a medicina privada no Brasil, com o 

aditivo quanto à venda de serviços hospitalares privados ao governo federal. Essa é uma 

época que o governo federal centraliza as ações de saúde. Desta década até após o golpe 

militar de 1964, torna-se predominante esse modelo de assistência hospitalar no Brasil. No 

entanto, na década de 70, como já comentado por Yeda (1994), os movimentos sociais 

começam a se organizar em plena bancarrota do Regime Militar contra a lógica do modelo de 

saúde vigente, o que fez o governo federal tomar a iniciativa de construir grandes hospitais 

federais com perfil de atendimento emergencial (CHERUBIN, 1994). 

A partir da Constituição Federal de 1988, com a promulgação da lei regulamentadora do 

SUS, o Estado passou a catalisar recursos específicos para a atenção médico-hospitalar. 

Entretanto, o sistema previa largo investimento na atenção básica, através de uma rede pública 

descentralizada e hierarquizada em três níveis de atenção.  

Baseado no conceito referido por Cherubin (1994), o qual afirma ser o hospital um 

centro de formação profissional e um campo para pesquisas bio-sociais, vê-se por esse 

conceito que eminentemente o hospital independentemente da sua caracterização assistencial, 

tem no seu arcabouço teórico a preocupação com o ensino e a pesquisa. 

Ainda em consonância com Cherubin (1994, p. 39): “um hospital tem as seguintes 

funções: prevenir a doença, restaurar a saúde, exercer funções educativas e promover a 

pesquisa”. Assim se expressa o autor: 

“O exercício das funções educativas tem como objetivo transformar o hospital num 
centro formador por excelência, tanto no ensino formal para os profissionais da 
saúde, quanto na educação continuada dos seus profissionais e servidores. Deverá 
também oferecer campo de estágio para os que se preparam para o exercício de 
alguma profissão da saúde” (CHERUBIN, 1994, p.40). 

         Quanto à pesquisa, o autor assim se expressa: “(...) o hospital deve desenvolver 

pesquisas em campos físicos, psicológicos e sociais da saúde e da enfermidade” 

(CHERUBIN, 1994, p. 40). 
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        Os hospitais de ensino das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) são 

instituições de natureza pública vinculados ao SUS, com financiamento público integral que 

compõem a rede pública de assistência, estando situados na atenção terciária e quaternária do 

SUS.  

 O Fator de Incentivo ao desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária 

(FIDEPS) instituído através da Portaria do Ministério da Saúde nº 15 da Secretaria Nacional 

de Assistência à Saúde, de 08 de janeiro de 1991, classifica como hospitais de ensino aqueles 

vinculados ao Ministério da Educação que trabalhem como centro de referência em ensino, 

pesquisa e assistência para patologias classificadas como de alta complexidade no SUS 

(MACHADO e KUCHENBECKER, 2007).  

O complexo de serviço de saúde das Instituições Federais de Ensino Superior inclui os 

pressupostos norteadores do ideário da universidade pública e do Sistema Único de Saúde. 

Formata-se em meio a uma conjuntura socioeconômica e necessita responder a uma grande 

demanda social. Há, entretanto, algumas peculiaridades a esse segmento da saúde pública 

relativas à sua sustentabilidade financeira. Os hospitais universitários (HU) 

administrativamente pertencem ao Ministério da Educação (MEC). No entanto, são 

financiados pelo Ministério da Saúde (MS) através do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Do ponto de vista da gestão organizacional estão alinhados os indicadores de 

sustentabilidade financeira, avaliação e gestão, assistência e controle social. Essa 

heterogeneidade de papéis traz à baila as dificuldades sistêmicas para o estabelecimento e 

desenvolvimento continuado de uma política de assistência à saúde do cidadão que não 

padeça das seqüelas decorrentes do déficit financeiro do orçamento destinado à saúde pública. 

 Por outro lado, a compulsória confluência dos objetivos do ensino e da pesquisa traz 

como ônus o suporte tecnológico, que em última análise, sobrecarrega os custos hospitalares. 

Esta questão culmina em dificuldades operacionais para a gestão dos hospitais universitários.  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 200 § V, regulamenta a Política Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTI/S), sendo esta parte integrante da 

Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2008). Assim preceitua a PNCTI/S: 

“É compromisso primordial da Política assegurar o desenvolvimento e a 
implantação de padrões elevados de ética na pesquisa em saúde (...) cabe ressaltar a 
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importância de se efetivar o controle social nas instâncias de fomento à pesquisa em 
saúde, avaliando as demandas tecnológicas e o impacto social para a saúde local, 
visando as parcerias com órgãos de educação e a descentralização das ações(...) 
recomenda-se a criação dos conselhos de saúde nos hospitais de ensino para 
ampliação dos investimentos em pesquisa e tecnologia.” ( BRASIL, 2008, p. 9-24).   

 Um hospital de ensino não pode abstrair seu caráter de universidade. Portanto, tem o 

dever de desenvolver conhecimentos e tecnologias com eficácia, eficiência e efetividade a 

serviço de uma formação acadêmica multiprofissional de caráter humanístico que compreenda 

a saúde numa perspectiva social, cultural e afetiva. Em outras palavras, deve contribuir para 

construção de um conhecimento cientifico norteado para o interesse coletivo. Nas palavras de 

Rezende (1986, p.124): 

“O ensino deve centrar-se em situações de vivências práticas reais e concretas e, a 
partir delas, desenvolverem-se os conteúdos acadêmicos, devendo ser assegurada a 
participação ativa do aprendiz e da comunidade no processo (...) o sistema formador 
deve referenciar-se às necessidades de prestação dos serviços, a fim de identificar as 
reais necessidades para o qual este é direcionado”. 

           No Brasil, culturalmente os profissionais de saúde têm nos hospitais universitários o 

centro de referência da formação acadêmica. Essa polarização tem inúmeras implicações no 

campo do modelo interdisciplinar do ensino e traz para o bojo da discussão a responsabilidade 

desses hospitais na formação ética desses profissionais. Há de se pensar um modelo 

descentralizado e não hospitalocêntrico que possibilite ao profissional em formação uma visão 

crítica e criativa da realidade, estimulando-o a ações de envolvimento prospectivo com a 

sociedade (MACHADO e KUCHENBECKER, 2007).   

O contexto atual dos hospitais universitários no cenário nacional está permeado por 

inúmeras iniqüidades orçamentárias. Este fato inegavelmente traz prejuízos à formação 

acadêmica e à própria qualidade dos serviços prestados. Nesse sentido, o Governo Federal 

instituiu o Decreto de nº 7.082 de 27 de janeiro de 2010 que cria o Programa Nacional de 

Reestruturação dos hospitais universitários federais (REHUF). O maior objetivo do Programa, 

que, de fato, está em processo inicial, é o de corrigir a anomalia do modelo de financiamento 

dos hospitais universitários em nível das contrapartidas dos entes federados. Nesse momento é 

prematuro tecer qualquer consideração sobre o REHUF dada a sua prematuridade. 

De fato, o REHUF vem em substituição à Portaria Ministerial nº 562/2003 que trata da 

política de financiamento dos hospitais universitários e os mecanismos de pactuação entre os 

Ministérios da Saúde e Educação e o gestor local do SUS (BRASIL, 2007). 
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Vale ressaltar que a instituição do REHUF faz parte de uma agenda já extremamente 

discutida entre os Ministérios da Saúde e Educação, dada a gravidade da crise por que passam 

os hospitais universitários em todo Brasil, crise que afeta diretamente a qualidade do ensino, 

da pesquisa e da assistência. 

É lúcido comentar que essa crise é contingenciada não somente no eixo do 

financiamento dos HU, mas, também, na gestão de recursos humanos, inovação tecnológica e 

modelo de gestão frente à contratualização do SUS. Em outras palavras, uma crise que 

atravessa todas as dimensões dos HU: assistência, ensino, pesquisa, gestão e extensão. Para 

mudar essa realidade, prevê o REHUF: 

O REHUF institui em seu art. 2º (...) “criar condições materiais e institucionais para 
que os hospitais universitários federais possam desempenhar plenamente suas 
funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da 
assistência à saúde (...) art. 3º inciso I- instituição de mecanismos adequados de 
financiamento, igualmente compartilhados entre as áreas de educação e saúde, 
progressivamente, até 2012 (...) art. 8º a relação entre os hospitais universitários e os 
Ministérios da Saúde e Educação e demais gestores do SUS será formalizada por 
meio do regime de pactuação global” (BRASIL, 2010, p. 1-3).    

         No bojo da discussão da sustentabilidade dos HU é imprescindível contextualizar a 

política de base para o ensino em saúde e a sua relação com o SUS. Como já referido, esses 

hospitais resultam da intercessão das políticas de saúde e educação. Nesses termos, estão 

obrigados a apresentar respostas à sociedade, sobretudo no que diz respeito à assistência, 

extrapolando a missão para a qual foram criados. Machado e Kuchenbecker (2007, p.874) 

assim reforçam essa questão: 

“(...) a integração entre ensino e assistência no contexto do SUS é estreitamente 
relacionada à capacidade dos serviços e modalidades assistenciais em responder às 
demandas de saúde das populações que se consolida no modelo orçamentário e 
financeiro do sistema”.  

Apesar das dificuldades sistêmicas vivenciadas no cotidiano profissional dos HU, que, 

indubitavelmente, rompem a sinergia que deveria existir na relação entre o ensino, a pesquisa 

e assistência, o processo saúde versus doença não pode ser pensado de maneira fragmentada. 

Não pode fundamentar-se apenas no escopo da sobrevivência financeira da instituição. Há de 

buscar perspectivas de promoção à saúde que conciliem ciência, tecnologia e cidadania. 

As interfaces que compõem à realidade dos HU, organizacional, ensino, assistencial, 

financeira, social e política, perpassam por contingências gestoras nos níveis federal, estadual 

e municipal. Entretanto, apesar de toda essa complexidade, esses hospitais não podem 
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prescindir de uma práxis cotidiana baseada na solidariedade humana, no respeito ao ato 

científico, no compromisso com o paciente, no respeito ao ecossistema e a biodiversidade.  

5.3 Gestão de Ouvidoria de hospitais vinculados às Instituições Federais de Ensino 

Superior 

A sociedade globalizada tem desenvolvido cada vez mais a consciência crítica em torno 

dos temas controle social e participação do cidadão, sobretudo na gestão pública. O mesmo 

ambiente que estimula para o desenvolvimento com crescimento tecnológico é aquele que 

exige mais comprometimento dos gestores públicos frente aos resultados produzidos como 

consequência desse processo.  

Na realidade brasileira, a participação direta do cidadão ou através de entidades 

representativas na gestão pública tem crescido a passos largos e, como efeito desse fenômeno, 

as instituições públicas são impelidas a dar respostas à sociedade de forma mais efetiva. 

Na área da saúde pública, de acordo com documento base da Política de Humanização 

do SUS, lê-se: 

“Muitos são os desafios que aceitamos enfrentar quando estamos lidando com a 
defesa da vida, com a garantia do direito à saúde (...) especialmente num país como 
o Brasil, com profundas desigualdades socioeconômicas que ainda o caracterizam, o 
acesso aos serviços e aos bens de saúde com conseqüente responsabilização de 
acompanhamento das necessidades de cada usuário, permanece com várias lacunas” 
(BRASIL, 2006c, p. 7-8). 

 Assim, preceitua a Política: 

“Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que 
norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-
responsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção 
de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão (BRASIL, 
2006 c, p. 8-9). 

Consonante com Souza e Freire (2006), um hospital de ensino caracteriza-se por possuir 
em seu quadro funcional diferentes profissionais que têm a missão de formação acadêmica e 
produção de conhecimentos científicos por meio de pesquisas. Segundo a Instrução 
Normativa nº 1016/MEC/MS de 27 de maio de 2004, seria definido da seguinte forma:  

 “O hospital de ensino é um local de atenção à saúde de referência para a alta 
complexidade, formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento tecnológico 
numa perspectiva de inserção e integração em rede aos serviços de saúde, 
obedecendo a critérios de necessidades da população” (Instrução Normativa nº 
1016/MEC/MS). 
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Para a certificação da instituição como hospital de ensino,foi criada a Portaria 

Interministerial nº 1000, de 15 de abril de 2004, dos Ministérios da Educação e Saúde que 

estabelece a autonomia universitária e o princípio da indissociabilidade entre o ensino, 

pesquisa e extensão constitui alguns critérios obrigatórios, dentre eles:  

“Art, 6 § XV, XVI, XVII (...) aderir à Política Nacional de Humanização do SUS 
(...) dispor de Conselho Gestor que inclua a participação da comunidade acadêmica 
(docentes e estudantes), de usuários e representantes dos trabalhadores, em 
consonância com a legislação do SUS (...) dispor de uma estrutura que possibilite 
sistema de avaliação de satisfação de usuário” (BRASIL, Diário Oficial de 15 de 
abril de 2004). 

Um hospital público de ensino superior traz no seu contexto prático-organizacional um 

mecanismo de atenção hospitalar que agrega uma perspectiva transdisciplinar da relação 

saúde versus doença. Nesse cenário estão configurados vários interesses: professores, alunos, 

profissionais da saúde, gestores e usuários. Por vezes, na materialidade desses interesses, são 

inevitáveis situações conflituosas, ou seja, nem sempre há uma relação harmônica entre o 

interesse científico e a humanização do cuidado, com base na compreensão subjetiva da 

doença. 

Esse cenário é o que diferencia um hospital de ensino vinculado a uma IFES dos 

demais. Estes, embora possam desempenhar a função de ensino e pesquisa, não têm uma 

rotina, na qual compulsoriamente tenham que funcionar como uma grande sala de aula. 

Com fulcro nessa realidade, torna-se imperativo o controle social nos processos de 

atenção ao cuidado da saúde e na gestão da formação acadêmica. Sob a égide desse cenário 

são constituídas as Ouvidorias dos hospitais universitários federais. 

Nas palavras de Souza e Freire (2006, p.94): “Dentro dessa realidade (...) é necessária a 

avaliação do desempenho de uma instituição de ensino no campo da cidadania, que represente 

o compromisso com a busca de soluções para os problemas sociais”. Para Nogueira (1999, p. 

113): 

       “O médico não trata de doença, mas de doentes. Cada indivíduo tem sua história 
pregressa, suas peculiaridades individuais, suas idiossincrasias, configurando um 
quadro clínico único (...) não existe espaço para a padronização (...) as instituições 
de excelência sempre dependerão da competência e do tirocínio dos seus 
profissionais na determinação da conduta frente a um indivíduo doente”. 

Nessa perspectiva a gestão de Ouvidoria dos hospitais universitários federais está 
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consolidada na missão de possibilitar a participação e o controle social do cidadão usuário de 

modo a garantir que a ética e o interesse coletivo prevaleçam na assistência ao paciente, 

mesmo primando pelos pilares formadores de uma universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

Em outras palavras, cabe à Ouvidoria ser referência como instrumento de participação 

do cidadão na gestão hospitalar, de maneira a instruir um modelo cotidiano de intervenção 

que priorize a atenção humanizada à saúde, apesar da interface necessária quanto ao ensino, 

pesquisa, extensão e gestão do hospital de ensino. 

Para reforçar a questão da atenção humanizada à saúde nos hospitais federais de ensino, 

o Núcleo de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, instrui na Carta de Direitos e 

Deveres da Pessoa Hospitalizada no SUS, em seu item 9: 

 “Consentir, de modo livre, voluntário e esclarecido, procedimentos diagnósticos, 
terapêuticos e de apoio a serem realizados, bem como em ser submetida à 
experimentação, pesquisa e ensino, podendo recusar ou revogar o consentimento, 
quando entender conveniente, livre de qualquer tipo de pressão, sem que lhe seja 
imputada nenhuma sanção” (CEARÁ, 2004, p.8). 

Souza e Freire (2006, p. 96) comentam: 

“A missão de excelência no ensino, pesquisa e atenção à saúde (...) inclui ainda 
como valores a serem ressaltados, o compromisso com o cliente, resolubilidade com 
qualidade, potencializando o conhecimento científico e tecnológico em saúde e a 
formação profissional com responsabilidade social, ética, humanização e valorização 
das pessoas”.     

Para materialidade da dialética do cotidiano profissional da Ouvidoria de hospitais 

federais de ensino, é preciso que se compreenda o processo saúde versus doença numa 

dinâmica subjetiva, a partir de uma visão multifocal que envolva ciência, tecnologia, cultura e 

humanização. 

Nesse sentido, os princípios norteadores da Política Nacional de Humanização (PNH) 

são imprescindíveis à construção desse cotidiano profissional. Dentre os princípios 

norteadores da Política, destaca-se para o lócus da Ouvidoria hospitalar: 

“Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de 
atenção e gestão dos SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, 
destacando-se o respeito a reivindicações de gênero, cor/etnia, orientação/expressão 
sexual e de seus segmentos específicos (populações negra, do campo, extrativistas, 
povos indígenas, remanescentes de quilombos, ciganos, ribeirinhos, assentados, 
etc.)” (BRASIL, 2006c, p.17). 

Dentre os dispositivos da PNH que dão suporte material ao exercício da Ouvidoria na 
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gestão da saúde hospitalar cita-se: “(...) sistema de escuta qualificada para usuários e 

trabalhadores de saúde: gerência de “porta aberta”, Ouvidorias, grupos focais e pesquisa de 

satisfação “(BRASIL, 2006c, p. 20). 

Com respaldo nesse dispositivo, cabe lembrar que faz parte da missão da Ouvidoria 

salvaguardar o critério inalienável do senso de justiça diante de fatos que, por ventura, 

envolvam os trabalhadores dos hospitais federais de ensino. Como sabiamente refere Sá 

(2004, p.53): “O ouvidor não é refém de quem o procura”. 

O ideal das instituições hospitalares federais de ensino de congregar a tríade ensino, 

pesquisa e assistência têm implicado no maior desafio desses hospitais: articular a relação 

teoria versus prática com a defesa dos princípios norteadores do SUS e os ditames do 

conhecimento científico. Nesse sentido, a Ouvidoria hospitalar é um espaço privilegiado para 

o fomento desse desafio, uma vez que, por via da manifestação do cidadão usuário do SUS, dá 

ao hospital a possibilidade de uma auto-avaliação contínua do modelo de gestão e da interface 

deste com as Políticas Públicas de Saúde e Educação. 

Há de se buscar que o modelo de gestão dos hospitais de ensino seja fruto de decisões 

colegiadas. Para isso, faz-se necessária uma política de participação ativa da comunidade 

externa e acadêmica, através de mecanismos representativos e paritários compostos por 

usuários, estudantes de graduação, residentes, servidores, docentes e gestores. O traçado da 

política de gestão participativa para a organização perpassa compulsoriamente por uma gestão 

de Ouvidoria eficiente, eficaz e efetiva. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

6.1 Descrição da realidade estudada 

 

 6.1.1 O Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do 

Ceará 

  O Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará foi 

fundado em 1959, no governo de então Presidente da República Juscelino Kubitschek. Trata-

se de um hospital geral e centro formador de recursos humanos na área da saúde. Presta 

assistência secundária, terciária e quaternária. É referência para Fortaleza e outros municípios 

do Estado de Ceará em serviços de alta complexidade como: hematologia, terapia renal 

substitutiva, cirurgia cardíaca, quimioterapia, transplante renal e hepático, exames de 

hemodinâmica, radiologia intervencionista, eletrofisiologia e diagnósticos de alta 

complexidade. Trata-se de um hospital-escola de referência para a região nordeste que agrega 

múltiplas áreas do conhecimento. No cômputo administrativo, é diretamente subordinado à 

Reitoria da UFC. No âmbito do ensino é vinculado ao MEC e na esfera assistencial ao SUS. 

O HUWC faz parte do complexo de saúde da UFC formado pelo Centro de Ciências da 

Saúde: Faculdade de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Odontologia e Maternidade-Escola 

Assis Chateaubriand. Nesse espaço acadêmico, estão inclusos interesses do ensino superior 

em saúde que resultam das interfaces de vários segmentos: alunos, professores, gestores, 

servidores, conselhos de saúde, esfera pública do estado e município, comunidade 

beneficiária, outros organismos de controle social, Ministério Público da Saúde, Conselhos de 

Classe etc. Atualmente, estão em atividades diretas ou indiretas no hospital cento e quarenta e 

sete residentes, cerca de seiscentos estudantes de graduação e nove programas de pós-

graduação. 

Desde janeiro de 2010, o HUWC e a MEAC estão em processo de fusão administrativa. 

Assim sendo, passará a ter a nomenclatura de Complexo Hospitalar Universitário da UFC 

(CHU-UFC). A expectativa é que, até 2014, o projeto de fusão esteja concluído. 

O quadro funcional do HUWC é composto de 1661 funcionários e 188 docentes. Tem 

como missão, “desenvolver e promover o ensino, a pesquisa e a atenção terciária e quaternária 

à saúde, com responsabilidade social e integrada ao modelo de saúde vigente”. Suas principais 



   

 
 
 

    78 
 

atividades assistenciais são: consultas ambulatoriais, internações, cirurgias, exames de 

radiodiagnóstico e exames laboratoriais. Possui 238 leitos de internamento clínico, treze leitos 

de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), oito salas de cirurgia, 146 consultórios ambulatoriais 

e um Centro de Pesquisa Clínica, vinculado à Rede Nacional de Pesquisa Clínica. 

Em 2008, o HUWC realizou 6.858 internações clínicas, 5.396 cirurgias, 243.561 

consultas médicas, 55.233 consultas de atendimento ambulatorial, 929.785 exames 

laboratoriais e 164 transplantes. Com fulcro na sua função formadora, recebeu 3.861 alunos 

de graduação e pós-graduação e 25 alunos de outros países. 

Na área do ensino, desenvolve atividades acadêmicas, graduação e pós-graduação. Na 

graduação, existe preceptoria acadêmica para estágios curriculares nos cursos de: Medicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Serviço Social e 

Psicologia. Também, nessas áreas, são formados profissionais residentes através da 

Residência Multiprofissional de Atenção à Saúde Hospitalar iniciada em janeiro de 2010. Na 

pós-graduação desenvolve atividades em nível de mestrado e doutorado. Os Mestrados são: 

Clínica Médica, Cirurgia, Saúde Pública, Farmacologia, Ciências Farmacêuticas e Patologia 

Clínica e os Doutorados: Cirurgia e Farmacologia.  

No que tange ao financiamento, é integralmente do SUS. As metas físico-financeiras 

são pactuadas com o gestor municipal do Sistema Único de Saúde. Os procedimentos 

executados são classificados em média e alta complexidade. 

A atual gestão desenvolveu um Plano Diretor que tem como objetivo promover um 

desenvolvimento sustentável para a organização, ou seja, a opção estratégica de auto-

sustentação e crescimento em longo prazo. Essa premissa permite inferir a busca por uma 

estrutura organizacional com um equilíbrio econômico-financeiro voltado a excelência da 

gestão dos custos hospitalares. O Plano Diretor também contempla ações estratégicas voltadas 

à satisfação dos clientes internos e externos da organização, nos eixos do ensino e da 

assistência. Nesse escopo, começa a ser desenhado o planejamento de uma política de 

participação cidadã para a instituição. 

O palco institucional, apesar do Plano Diretor, convive com inúmeros entraves para 

consecução de uma gestão de qualidade. Existem problemas de infra-estrutura física, déficit 

de pessoal, pouca capacitação de pessoal, pouco investimento em tecnologia e novos 
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equipamentos, inadimplência financeira etc. Nesse sentido, há de se concluir que são 

inúmeras as dificuldades encontradas pelos cidadãos usuários do hospital no dia a dia dos 

atendimentos. Acrescido a essa realidade, há, ainda, por parte de alguns profissionais, a 

cultura de que, como no sistema de saúde pública existem milhares de usuários à espera de 

uma vaga para o hospital, o acesso ao atendimento é  um privilégio de poucos.  

A criação do Serviço de Ouvidoria hospitalar em outubro de 2005, que foi resultado do 

trabalho do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), demonstra a semente da democracia 

participativa no âmbito hospitalar. No entanto, a realidade institucional é permeada por 

situações que denotam dificuldades sistêmicas da estrutura do hospital, as quais influenciam 

diretamente na qualidade da assistência, do ensino, da pesquisa e da extensão.  

Outro aspecto importante a ser relatado no HUWC foi a criação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) em 2006. Trata-se uma instância colegiada interdisciplinar que defende os 

interesses dos sujeitos da pesquisa a partir de padrões éticos estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Em parceria com o CEP funciona o Centro de Estudos para 

Acadêmicos em Saúde (CEAPS), que regulamenta todas as atividades de estágio 

desenvolvidas no hospital. Essas instâncias institucionais representam um avanço rumo ao 

esforço de uma gestão voltada para o compromisso do estabelecimento de uma ciência com 

ética e cidadania. 

A multiplicidade de funções do HUWC, as contingências sistêmicas pertinentes à 

sustentabilidade financeira e a gestão de processos e pessoas trazem muitos desafios à 

organização. Além dos desafios da gestão acadêmico-financeira, maior desafio ainda é 

desenvolver um planejamento direcionado a ações de controle e participação social do 

público-alvo no modelo estratégico de gestão.  

O HUWC é um organismo vivo em que múltiplos atores sociais se interrelacionam 

diuturnamente. A sua vida acadêmica é intensa e se caracteriza por vicissitudes complexas 

que envolvem emoções, comportamentos, aprendizagem, cultura, política, avanços 

tecnológicos, enfim uma construção dialética e histórica na formação do profissional da 

saúde. 

Para melhoria do atual contexto organizacional e de ensino do HUWC/UFC faz-se 

necessário o cumprimento do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos hospitais 
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Universitários Federais) na versão 2010, como prioridade da agenda política dos Ministérios 

da Saúde e Educação. Urge que se defina o modelo de financiamento do hospital e a devida 

contratualização com gestor local do SUS. 

 6.1.2 O Serviço de Ouvidoria do HUWC/UFC  

A Ouvidoria do HUWC/UFC foi criada por Portaria Administrativa sob o nº121/2005 

de 5 de outubro de 2005. Trata-se de um serviço administrativamente vinculado à Diretoria 

Geral do hospital, embora tenha correlação direta com as Diretorias Médica, de Enfermagem 

de Ensino e Pesquisa, Assessoria Jurídica e Recursos Humanos. 

Seu público-alvo de atendimento é formado pelos cidadãos usuários dos serviços 

hospitalares (pacientes internados, pacientes externos e familiares), os servidores do hospital 

do quadro efetivo da UFC ou terceirizados, professores da Faculdade de Medicina da UFC, 

alunos em estágios curriculares de graduação e alunos residentes de Medicina ou do Programa 

de Residência Multiprofissional de Atenção à Saúde Hospitalar. 

A Ouvidoria nasceu da necessidade de o hospital atender às exigências da Portaria 

Interministerial dos Ministérios da Saúde e Educação nº 1000 de 15 de abril de 2004, na qual 

estava explícita a exigência para acreditação dos hospitais universitários junto ao FIDEPS( 

Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa), da adesão à Política de 

Humanização do SUS e da criação de mecanismos de controle social no contexto 

institucional.  

Como consequência do contexto da Política Pública estabelecida para os hospitais 

federais de ensino, a gestão do HUWC/UFC, com base no que preconiza a Política Nacional 

de Humanização do SUS, instituiu o Grupo de Trabalho de Humanização do hospital (GTH). 

O GTH foi formado por uma equipe multiprofissional que elaborou o projeto de implantação 

da Ouvidoria.       

A equipe multiprofissional responsável pelo projeto de implantação da Ouvidoria 

elaborou um Edital interno para consecução de um processo seletivo seguido de eleição para 

escolha do ouvidor. O processo seletivo contou das seguintes etapas: inscrição dos servidores 

de nível superior do quadro efetivo com no mínimo cinco anos de exercício profissional no 

HUWC; prova eliminatória; entrevista; avaliação por dinâmicas de grupo; avaliação de 
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currículo vítae e eleição dos três primeiros lugares. Na eleição puderam votar servidores, 

terceirizados e professores. A Portaria de nomeação para o exercício da função de ouvidor do 

HUWC/UFC de nº 122/2005 foi datada de 23 de novembro de 2005.  

O trabalho da Ouvidoria consiste em receber do seu público-alvo manifestações 

pertinentes à prestação dos serviços hospitalares ou demandas relativas à relação de ensino e 

aprendizagem. As manifestações podem ser materializadas em reclamações, sugestões, 

informações, denúncias e elogios. 

Depois de recebida a manifestação, compete ao ouvidor analisá-la criteriosamente e 

tomar a iniciativa necessária. Quase sempre é necessário o encaminhamento da manifestação 

para análise do gestor responsável e pronunciamento à Ouvidoria. Os casos para os quais não 

cabe essa iniciativa são aqueles que demandam soluções imediatas, em caráter de correção da 

gestão de processos do hospital, ou àqueles que necessitam de encaminhamento para órgão de 

controle social externo ou para serviços da rede do SUS. 

No cotidiano profissional, a Ouvidoria se depara com manifestações que refletem os 

pontos frágeis da gestão hospitalar e da interface com a gestão do SUS. O paradigma 

norteador das suas ações tem base nos conceitos de democracia participativa, cidadania, 

Princípios da Administração Pública e nos eixos da Política Pública de Saúde preconizada 

pelo SUS. 

Na prática a Ouvidoria é um órgão de controle interno de caráter administrativo, 

podendo recomendar alterações nos processos de gestão, bem como sugerir correção para atos 

que possam suscitar improbidade funcional do agente público. 

Apesar de participar de reuniões setoriais, não há no hospital uma agenda planejada para 

a participação regular da Ouvidoria nas reuniões de diretorias. Esta é uma falha grave, posto 

que, como órgão de representação dos interesses do cidadão usuário dos serviços, deveria ter 

assento obrigatório. 

Outro fato importante a ser ressaltado diz respeito à questão do Plano Diretor. A 

Ouvidoria não participou da elaboração desse plano. Detecta-se outro erro grave da gestão em 

não legitimar o espaço de escuta do cidadão no planejamento estratégico do complexo. 

Além de balizar suas ações nos padrões normativo-legais que norteiam a ação dos 
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órgãos de controle social da Administração Pública, a Ouvidoria do HUWC tem como 

objetivo maior agilizar o atendimento da manifestação, dando ao usuário a possibilidade de 

ter acesso a um atendimento desburocratizado e direto. 

Os princípios que norteiam a ação da Ouvidoria do HUWC/UFC são os mesmos citados 

por Sales (2006): 

“Transparência nos procedimentos administrativos e gerencias; agilidade no 
atendimento das demandas; sigilo nas informações e fatos; isenção no trato das 
demandas; uso de informações e documentos existentes na instituição; tratamento 
equânime junto às partes” (SALES, 2006, p. 19). 

Outro pressuposto que guia a ação do Serviço de Ouvidoria do HUWC/UFC é o 

objetivo de colaborar estrategicamente para a correção dos pontos fracos do modelo de gestão 

hospital. Para isso, oferece à gestão insumos fidedignos obtidos diretamente do cidadão, sem 

qualquer juízo de valor.  

Entendendo a Ouvidoria como uma instituição que advoga pelo usufruto da cidadania, o 

direito da ampla defesa, a imparcialidade nas ações e agilidade nos processos de gestão em 

prol do cidadão usuário, citam-se as palavras de Marques (2006) como norteadoras da práxis 

cotidiana da Ouvidoria do HUWC/UFC:  

“A prática da Ouvidoria é de suma importância, na medida em que representa um 
canal aberto para as necessidades e anseios do cidadão (...) fortalece as relações de 
trabalho de modo efetivo através de uma prática mediadora, conciliadora e defensora 
de direitos, inclusive do servidor (...) dentro da esfera dos princípios que regem a 
administração pública” (MARQUES, 2006, p. 7). 

Os valores que instruem a ação do Serviço de Ouvidoria estão pautados nos Princípios 

da Administração Pública, associados aos princípios doutrinários e organizacionais do SUS. 

No cotidiano do serviço cabem ao ouvidor algumas ferramentas indispensáveis ao seu labor 

profissional, dentre elas, aquelas que entendemos como âncoras para o exercício da função 

são: imparcialidade, sigilo, autonomia administrativa e simplificação dos processos 

burocráticos (agilidade nas respostas ao público-alvo). 

Do ponto de vista do contexto da UFC, existe uma Ouvidoria Geral de duas unidades de 

Ouvidoria na área da saúde, uma no HUWC/UFC e outra na Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand da UFC (MEAC/UFC). Entretanto, somente a Ouvidoria Geral consta no 

Organograma da UFC, sendo reconhecida pelo Conselho Universitário (CONSUNI). A 

Ouvidoria Geral é um órgão com fundamentação regimental própria no âmbito da UFC, o que 
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não é o caso das Ouvidorias da saúde. 

A ausência de uma base regimental e do não reconhecimento no Organograma da UFC 

traz sem dúvida alguns entraves para consecução da força administrativa do órgão e, por 

conseguinte, para o exercício da sua autonomia no âmbito do hospital. No entanto, apesar 

desse fato, o trabalho da Ouvidoria tem se traduzido, ao longo dos seus quatro anos de 

funcionamento, em um avanço para o paradigma de uma gestão hospitalar que priorize o 

interesse coletivo e que tenha o servidor público como aliado desse processo. 

6.1.3 Fluxograma de demanda  

O Serviço de Ouvidoria do HUWC/UFC recebe em média 15 manifestações por dia. As 

manifestações dizem respeito aos pontos que merecem correção no modelo gestor do hospital 

e àqueles que têm relação direta com a gestão do SUS, sobretudo no que se refere à rede de 

serviços do sistema e às iniqüidades do financiamento de procedimentos de assistência 

médico-hospitalar do SUS no hospital. Também está suscetível a analisar manifestações 

pertinentes ao ensino, considerando ser o HUWC um hospital federal de ensino superior.  

 As manifestações são classificadas em: reclamação, informação, elogio, sugestão e 

denúncia. Diariamente o Serviço registra as manifestações através do instrumento burocrático 

denominado Relato. O Relato é confeccionado pelo próprio ouvidor com a devida 

aquiescência do usuário, sendo assinado por ambos. Após essa fase é aprazada uma data de 

retorno do cidadão à Ouvidoria. 

Uma via do Relato obrigatoriamente é disponibilizada ao cidadão demandante. O Relato 

é avaliado criteriosamente e encaminhado ao gestor responsável para providências, através de 

Memorando. Depois de respondida pelo gestor competente, a manifestação é avaliada pela 

Ouvidoria que analisa se a resposta tem adequação com o caso relatado pelo cidadão 

demandante. 

A partir daí o cidadão é comunicado, por telefone ou e-mail, quanto ao conteúdo da 

resposta. Quase sempre o cidadão retorna à Ouvidoria. De acordo com a resposta, a Ouvidoria 

pode tomar outras providências, como encaminhar o cidadão para outros órgãos de controle 

do Estado ou emitir documentação do Serviço para a rede pública da saúde ou de órgãos 

públicos correlacionados. 
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Quanto às manifestações que chegam através das caixas de sugestões ou por e-mail, são 

tomadas as mesmas providências. 

Cabe ainda à Ouvidoria o acompanhamento do trâmite de instrumentos administrativos 

formais da Administração Pública, sobretudo no caso de sindicâncias ou inquéritos 

administrativos no âmbito hospital ou da UFC. Sempre que julgar necessário a Ouvidoria 

pode solicitar parecer da Assessoria Jurídica do hospital ou da Procuradoria da UFC. 

No caso das manifestações que não necessitam de registro formal (Relato), o Serviço de 

Ouvidoria registra a demanda num Livro de Ocorrência diário e procede a solução de acordo 

com a natureza imediata do fato. Essas manifestações são denominadas informação.   

Acrescenta-se que, em situações de litígio envolvendo o cidadão usuário versus 

servidor, servidor versus servidor, servidor versus aluno, professor versus aluno, compete à 

Ouvidoria a função de mediar o conflito, resguardando o direito de ampla defesa e de 

cidadania das partes. A função de mediação somente será possível nos casos cuja gravidade 

permita, ou seja, desde que não haja dano potencial à parte reclamante. De acordo com Sales: 

“Mediação é um procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual 
uma terceira pessoa imparcial (...) age no sentido de encorajar e facilitar a resolução 
de uma divergência (...) a mediação representa um mecanismo de solução de 
conflitos pelas próprias partes, que se utilizam do diálogo para encontrarem uma 
alternativa ponderada, eficaz e satisfatória, constituindo-se o mediador a pessoa que 
auxilia na construção desse diálogo” (SALES, 2006, p. 22).  

Ressalta-se que a tramitação administrativa do Relato é acompanhada pelo cidadão 

demandante pessoalmente, por telefone ou por e-mail. 

A cada três meses o Serviço de Ouvidoria envia ao grupo gestor do hospital um 

relatório de demandas e das atividades desenvolvidas. No relatório são apontadas as 

providências tomadas e as sugestões diante das manifestações de maior recorrência. No final 

de cada ano, também é encaminhado um relatório para o órgão de controle interno da UFC e 

para Ouvidoria Geral, que, de posse dos dados do Serviço de Ouvidoria do HUWC, 

encaminha um relatório consolidado para a Controladoria Geral da União. 
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6.2 Análise da Pesquisa 

 

As manifestações recebidas pelo Serviço de Ouvidoria do HUWC/UFC no período de 

2006 a 2008 totalizaram 698 manifestações, assim distribuídas: 298 reclamações, 335 

informações, 23 sugestões, 20 elogios e 22 denúncias, conforme o gráfico 1 e tabela 1 

(Apêndice 1).  
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Gráfico 1 - Evolução do número de manifestações do Serviço de Ouvidoria do HUWC – 2006/2008 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Ao longo dos três anos sob análise, a manifestação reclamação sofre um decréscimo de 

27,7%. O estudo avaliou as mudanças nos processos de gestão do hospital decorrentes das 

manifestações do Serviço de Ouvidoria que impactaram no melhoramento dos serviços 

prestados e, certamente, no contexto do perfil de demandas da Ouvidoria, contribuiu para esse 

declínio.  

A manifestação de sugestão sofre decréscimo de 4,3%, o que, de certa forma, pode 

denotar a cultura da população usuária do SUS de que um serviço de Ouvidoria pública é 

somente receber reclamações e não para recepção de outros tipos de manifestações como é o 

caso de sugestões ou elogios. Apesar disso, a discrepância das manifestações de reclamação 

em relação àquelas de sugestão reforça a necessidade de realinhamento dos pontos fracos da 

gestão do hospital identificados a partir da percepção do cidadão usuário. 

A manifestação de informação sofre um aumento de 18,1%, o que corrobora para 
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ratificar que o perfil de demandas do Serviço de Ouvidoria tem relação direta com 

esclarecimentos verbais à população usuária relativos a questões pontuais da gestão do 

hospital. Essas questões denotam os pontos nefrálgicos, sobretudo, na gestão da informação 

no cômputo hospitalar. Outro aspecto importante para reflexão é a influência das 

contingências da gestão do SUS no cotidiano profissional, uma vez que a análise qualitativa 

dessas manifestações revelou predominantemente casos relativos ao eixo de análise da rede de 

serviços do SUS que será descrito e comentado na sequência da pesquisa. 

 A manifestação de denúncia sofre um decréscimo de 2,1% e elogio um decréscimo de 

3,2%. Esses dados descritivos apontam para o seguinte comentário: no que compete à 

denúncia, o que é relevante não é o decréscimo e sim sua amostra no universo da pesquisa, ou 

seja, sendo a Ouvidoria um órgão de defesa de direitos coletivos e individuais, num universo 

tão complexo como é o da saúde pública hospitalar, é ínfimo o quantitativo de usuários que 

creditam à Ouvidoria hospitalar a manifestação de denúncia, certamente contida nas múltiplas 

relações interpessoais de um hospital público universitário. Cabe a reflexão, que não é 

proposta dessa pesquisa, de como a população usuária dos serviços de Ouvidoria pública 

percebe a representação ideológica desse instrumento diante da função de fiscalização efetiva 

frente dano sofrido pelo cidadão; no que tange à manifestação de elogio cabe comentar que 

seu decréscimo aponta para um ponto de deficiência da gestão hospitalar concernente à 

política de recursos humanos, do ponto de vista de processos organizacionais e da Política de 

Humanização do SUS. 

        Em termos amplos, o estudo reporta-se às manifestações diárias dos cidadãos que se 

dirigem ao serviço de Ouvidoria do HUWC. Obviamente que o seu substrato é a radiografia 

das condições de materialidade do modelo de gestão da saúde pública refletidas da gestão do 

hospital. 

6.2.1 Quanto às esferas de gestão 

A análise qualitativa das manifestações possibilitou identificar o quadro da gestão do 

HUWC/UFC ao período correspondente, de forma a vislumbrar a performance das esferas de 

gestão classificadas para fins desta pesquisa. Das 698 manifestações, 361 foram classificadas 

como da gestão hospitalar, 332 da gestão do SUS e cinco da gestão acadêmica, conforme 

ilustra a tabela 2 (Apêndice 1). 
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Quanto à análise da evolução das manifestações nas esferas de gestão do estudo é lúcido 

comentar que os percentuais mantiveram-se quase que inalterados ao longo do período do 

estudo. 

          O foco de maior importância diz respeito às contingências de gestão do SUS que 

impactam diretamente no perfil das manifestações recebidas pelo serviço de Ouvidoria.  

Nesse sentido, é imprescindível um debate acerca da Política Pública de Saúde sob os níveis 

de gestão, financiamento, intersetorialidade e rede de serviços. No que diz respeito ao 

contexto da gestão hospitalar, é fundamental a discussão no foco da contratualização do 

gestor local do SUS para os hospitais federais de ensino, sob pena de uma total insolvência 

financeira, sendo incompatível para realidade destes hospitais o financiamento único do 

sistema público de saúde. Também sob esse aspecto é cogente a consecução da política 

REHUF, sobretudo, no que está descrito:  

“Art. 4º: O financiamento dos hospitais universitários federais será compartilhado, 
paritariamente, entre as áreas de educação e saúde (...) Art. 7º: A relação dos 
hospitais universitários federais com o Ministério da Educação, o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, O ministério da Saúde e demais gestores do 
SUS será formalizada por meio de pactuação global (...) entende-se por pactuação 
global o meio pelo o qual as partes pactuam metas anuais de assistência, gestão, 
ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 2010, p.2-3). 

        O HUWC é totalmente financiado pelo SUS e está situado no nível terciário e quaternário 

da atenção à saúde. Isso significa que o seu posicionamento na rede do SUS está voltado para 

o atendimento de patologias de alta complexidade. Em Fortaleza, pela rede pública, existem 

apenas 03 hospitais de referência para alta complexidade: Instituto José Frota (IJF), Hospital 

Geral de Fortaleza (HGF) e Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC/UFC). 

Esta característica implica em um processo que deflagra a questão da demanda 

reprimida de cidadãos usuários do SUS que estão fora da rede à espera de atendimento. 

Associadas a essa problemática, estão alinhadas as questões relacionadas à gestão do SUS, 

sobretudo no que compete ao financiamento e à burocracia do Sistema. 

Especificamente os pontos retromencionados: financiamento e burocracia trazem aos 

hospitais totalmente financiados pelo SUS dificuldades sistêmicas e operacionais quanto ao 

fluxo de financiamento, tanto no que se refere ao teto financeiro dos procedimentos quanto 

aos trâmites burocráticos dos fundos de financiamento. Esse status quo interfere diretamente 

na qualidade dos serviços prestados à população usuária e, por conseguinte, na efetividade do 
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modelo de gestão desses hospitais. 

Na prática, os hospitais totalmente financiados pelo SUS convivem com os entraves 

próprios ao modelo da gestão desse sistema, o que traz ao palco institucional uma gama de 

descontentamentos dos usuários. Esses descontentamentos diuturnos perpassam situações 

relativas à infra-estrutura física, excesso de demanda, atendimento pouco humanizado, alto 

estresse ocupacional dos profissionais, déficit tecnológico, sucateamento de equipamentos 

hospitalares, déficit de pessoal dentre outros. Este é o cenário no qual se assenta a interface 

entre a gestão do SUS e a gestão do hospital. 

Este fato não exime o hospital da obrigação de avaliação dos seus processos de gestão, 

com vistas a um melhor equacionamento das práticas administrativas frente ao financiamento 

público do sistema. A análise qualitativa das manifestações que serão descritas a seguir 

aponta para erros relacionados à gestão por processos e competências, as quais são focos de 

atenção que dependem exclusivamente da decisão dos gestores do hospital. 

Gestão por processos e competências consiste em aperfeiçoar os recursos institucionais, 

alinhando menor custo e maior alcance em qualidade na prestação dos serviços. Para tanto, 

este modelo contempla investimento na gestão do conhecimento do capital humano 

incentivando as competências correlatas para melhores práticas dos fluxos organizacionais. 

No caso das organizações hospitalares, versa em aliar qualidade na assistência como 

consequência da sinergia dos eixos do conhecimento, habilidade, eficácia e efetividade. 

Para fins desse estudo, as 361 manifestações classificadas como da gestão hospitalar 

tiveram como eixo de análise burocracia, competência relacional, comunicação institucional, 

infra-estrutura e financiamento, analisados na sequência descritiva. A evolução das 

manifestações está explicitada no gráfico 2 que corresponde à tabela 3 ( Apêndice 1).          
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Gráfico 2 - Evolução do número de manifestações da gestão hospitalar – 2006/2008 
Fonte: Pesquisa direta 
 

O gráfico acima demonstra que na performance das manifestações há a prevalência das 

reclamações, o que fortalece a inferência de que, apesar de algumas mudanças nos fluxos de 

gestão, os pontos de deficiência do modelo gestor do HUWC, sob o julgamento da população 

beneficiária do hospital, continuam recorrentes no palco institucional. É importante lembrar 

que os eixos de análise abaixo descritos demonstram o substrato das condições operacionais 

da assistência médico-hospitalar do Complexo, estando intrinsecamente relacionados a todos 

os níveis que caracterizam a gestão: recursos humanos, aporte tecnológico e fluxos 

administrativos. A tabela 3 (Apêndice 1) demonstra quantitativamente  a performance das 

manifestações ao longo do período estudado. Veja que, apesar da diminuição nas 

reclamações, o estudo evidencia o maior quantitativo nessas manifestações nos três períodos.  

Nesse sentido, o estudo identificou as seguintes manifestações como repetidas ao longo 

dos três anos analisados. As tabelas 4, 5, 6, 7, 8 (Apêndice 1) demonstram a evolução de cada 

tipo de manifestação, nos três períodos, por eixo de análise. 

a) Suspensão de cirurgias eletivas por falta de médico anestesista, inadequação no 

fluxo do processo licitatório de insumos e equipamentos, choque de agendas de 

especialidades médicas e absenteísmo do pessoal de enfermagem- Burocracia- O 

estudo inferiu que, apesar da iniciativa da gestão com a contratação da 

Cooperativa de Anestesistas e de Enfermagem as manifestações continuam 

recorrentes. Quanto à inadimplência financeira decorrente da ineficácia no 

processo licitatório é um foco que gestão do HUWC há de priorizar através do 
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estudo dos processos, uma vez que traz a discussão da eficácia da gestão 

financeira do hospital. Ao que parece as iniciativas tomadas foram pontuais que 

não proporcionaram mudanças nos fluxos de processos com medidas estratégicas 

de longo prazo. Da mesma forma, a recorrência do choque de agendas, apesar de 

depender de um planejamento administrativo entre os setores envolvidos, denota 

a necessidade de reavaliação do fluxograma de processos entre as várias 

especialidades cirúrgicas quanto à agenda das salas do Centro Cirúrgico- Total- 

28 manifestações. 

b) Demora na emissão de laudo de biópsia e extravio de peça de biópsia- 

Burocracia- Quanto à demora em dias úteis para emissão de laudo de biópsia 

ressalta-se que esta é uma responsabilidade do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina da UFC e não da gestão do HUWC. No entanto, quanto 

ao extravio de peça de biópsia, esta é uma premissa que aponta para o 

questionamento da eficácia do fluxograma de processos dos setores envolvidos 

com o acondicionamento e dispensação das peças do Centro Cirúrgico para o 

Departamento de Patologia da UFC e/ou para o Laboratório de Patologia privado 

conveniado por processo licitatório- Total- 17 manifestações. 

c) Extravio de prontuários- Burocracia- Faz-se necessário comentar que apesar da 

mudança nos processos no Sistema de Marcação de Consultas no SAME e a 

informatização dos Ambulatórios Especializados, a problemática de extravio dos 

prontuários é reincidente. O fluxograma do prontuário obedece a um sistema de 

planilhas de agendamento antecipado. Assim, os prontuários são separados no dia 

anterior à consulta ou procedimento. No entanto, como esse fluxo depende da 

padronização de processos, na prática, existem erros no trajeto dos prontuários 

entre os serviços e no próprio arquivamento. Ressalta-se que a especificidade do 

HUWC, por ser um hospital escola, contribui decisivamente para esse quadro, em 

decorrência das pesquisas. Como existem no hospital vários projetos de pesquisas 

e estes têm que ser rigorosamente evoluídos no prontuário do paciente, o que 

ocorre é que os prontuários muitas vezes são arquivados nos próprios centros de 

pesquisas e não no SAME como deveria. Em outros termos, o estudo aponta para 

a necessidade do prontuário eletrônico já que um hospital universitário jamais 

poderá prescindir do caráter acadêmico- Total- 18 manifestações. 
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d) Desorganização no sistema de filas para agendamentos de consultas, exames de 

imagem e Laboratório- Burocracia- Esta premissa aponta para necessidade de 

aquisição de um Sistema de Senha Eletrônica como prioridade para o 

planejamento estratégico do HUWC, uma vez que os modelos de fluxogramas 

com senhas testados no período estipulado pelo estudo, não foram eficazes para 

eximir a recorrência das manifestações- Total- 18 manifestações. 

e) Problemas no dimensionamento de pessoal de enfermagem no cômputo do 

HUWC- Burocracia- O estudo demonstrou o déficit de pessoal de enfermagem 

em nível assistencial a pacientes internados, tendo como consequência o estresse 

ocupacional e o absenteísmo. Em outros termos, o período estipulado pelo estudo 

não denotou iniciativa do grupo gestor, a partir das manifestações, em avaliar as 

causas para esse “status quo”. Assim, o estudo não identificou iniciativa da 

gestão do hospital em avaliar, sob o critério de custo versus benefício para 

assistência médico-hospitalar, a proporcionalidade do quantitativo do pessoal de 

enfermagem no âmbito dos Ambulatórios, Clínica Médica e Cirúrgica, Unidade 

de Terapia Intensiva e Centro Cirúrgico- Total 20 manifestações. 

f) Horário não fracionado para agendamento de consultas nos ambulatórios 

especializados e Ambulatório de Servidores- Burocracia- O estudo identificou 

que alguns ambulatórios não estão informatizados, tendo como decorrência a 

marcação em horários cheios. Este fato traz prejuízos ao cidadão em virtude do 

tempo de espera não padronizado para consultas. Quanto ao Ambulatório de 

Servidores a realidade é idêntica. No entanto, por ser um serviço de menor 

volume de atendimento, um fluxograma com horários de consultas não 

acarretaria em grande complexidade para o serviço e, no custo versus benefício, 

traria mais qualidade na assistência ao servidor da UFC- Total 14 manifestações. 

g) Suspensão de exames de imagem contrastados por falta de médico anestesista- 

Burocracia- Este indicador ressalta a necessidade de reavaliação de escala dos 

profissionais médicos anestesistas do Serviço de Imagem, bem como as 

condições de operacionalização do convênio entre o HUWC e a Cooperativa de 

Anestesistas do Estado do Ceará- Total – 19 manifestações. 
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h) Furto de bem público, pertences de pacientes, acompanhantes e servidores nas 

dependências do HUWC- Burocracia- Esta assertiva depõe acerca da 

necessidade de reestruturação do Sistema de Segurança no Complexo Hospitalar 

e a urgência do Sistema de Acesso por biometria- Total – 05 manifestações. 

i) Ineficácia no Cadastro de Medicamentos de Alto Custo nos Ambulatórios 

Especializados por falta de capacitação de pessoal- Burocracia- O estudo aponta 

para a necessidade de criação de uma Central de Cadastros que unifique a 

metodologia de todos os ambulatórios e treine o pessoal administrativo. Além 

disso, vê-se a necessidade de implementação da gestão por processos, pois a 

instituição pública pode e deve ser eficaz e efetiva. Infelizmente, ainda se detecta 

no hospital serviços caracterizados por tarefas e não processos, ou seja, somente 

um servidor domina aquela tarefa. Assim quando este servidor falta, o cidadão 

usuário do serviço, que tem o direito inalienável da garantia ao atendimento, 

volta sem ser atendido na sua necessidade- Total- 14 manifestações. 

j) Venda de lanche nas Enfermarias- Burocracia- Apesar da Norma Administrativa 

de proibição de venda de lanches nas dependências do HUWC, o estudo apontou 

a recorrência do fato- Total- 03 manifestações. 

k) Situações de conflito entre servidor versus cidadão usuário e entre os próprios 

servidores- Competência relacional- Este dado do estudo aponta para 

inexistência de uma efetiva política institucional de recursos humanos que traga 

benefícios ao atendimento da população usuária com base na Política de 

Humanização do SUS. Demonstra também a necessidade de um modelo gestor 

voltado para a gestão do conhecimento e valorização dos aspectos motivacionais 

para o comprometimento profissional- Total- 71 manifestações. 

l) Relatos de elogio à conduta no que diz respeito ao tratamento cordial e respeitoso 

para com o cidadão usuário do hospital- Total- 20 manifestações. 

m) Inacessibilidade a exames e consultas médicas do cidadão-usuário em decorrência              

da falta de sinalização que indicasse a localização dos serviços- Comunicação 

institucional- O estudo aponta para a necessidade de uma política institucional 

que invista com urgência na gestão da informação, uma vez que uma informação 
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clara e de qualidade é um direito inalienável do cidadão nas organizações públicas 

e um dever básico do gestor público para com a população usuária- Total 05 

manifestações. 

n) Inacessibilidade a exames, consultas médicas e outros procedimentos do cidadão-

usuário por erro na gestão da informação institucional - Comunicação 

institucional- Reforça a necessidade da gestão da informação supracitada- Total 

24 manifestações. 

  o) Manifestação de técnicos e auxiliares de enfermagem que reclamam precárias 

condições de trabalho nas Clínicas Cirúrgicas: equipamentos obsoletos, estrutura 

do prédio necessitando de reparo e inadequação de ventilação nas enfermarias- 

Infraestrutura- O estudo demonstra que, não obstante às prioridades de 

provimento das necessidades básicas da assistência médico-hospitalar e do 

investimento tecnológico para o ensino e a pesquisa, o planejamento estratégico 

do hospital precisa dar luz às condições de trabalho do seu capital humano, 

sobretudo daqueles da assistência direta ao paciente, uma vez que a questão da 

infraestrutura para esse grupo de servidores, em especial, tem impactado para os 

níveis de comprometimento e eficácia da ação profissional- Total 04 

manifestações.  

p) Manifestações por adiamento de cirurgias eletivas por falta de insumos (órtese, 

prótese e instrumental cirúrgico) em decorrência de inadimplência financeira do 

hospital com fornecedores- Financiamento- O estudo reforça à premente 

necessidade do hospital reavaliar sua gestão financeira, sobretudo no que diz 

respeito aos fluxos de financiamento do SUS e o planejamento de pagamento das 

empresas fornecedoras para que as demandas dos serviços de assistência, como 

cirurgias e exames, não sofram solução de continuidade. Ademais sugere maior 

efetividade nos processos de gestão dos setores correlatos à gestão financeira (Setor 

de Compras, Convênio e Contas Médicas e Licitação). Reforça-se que como o fluxo 

por processo entre esses setores necessita de melhoramento, pois com certa 

freqüência, acontece a existência de orçamento e teto financeiro correspondente 

para determinado insumo e o Setor de Licitação não viabiliza o pregão em tempo 

hábil. Total 27 manifestações. 
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  q) Manifestações por adiamento de cirurgias eletivas em decorrência de 

equipamentos com defeito por inadimplência financeira do HUWC/UFC no 

contrato de manutenção- Financiamento- Também se refere à gestão financeira 

citada no item anterior (item p)- Total 19 manifestações. 

 r) Manifestações por adiamento de exames de imagem e procedimentos endo-

vasculares por falta de insumos (películas de RX, cateteres, contrastes etc.) - 

Financiamento. Também se refere à gestão financeira citada no item anterior (item 

o)- Total 07 manifestações. 

O diagnóstico da gestão do hospital acima citado está materializado nos eixos de análise 

da gestão hospitalar. 

A evolução das manifestações em cada eixo de análise do estudo na gestão hospitalar 

está explicitado no gráfico 3 que corresponde à tabela 04 (  Apêndice 1). 
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Gráfico 3 – Evolução do número de manifestações da gestão hospitalar por eixo de análise no ano de 
2006-2008 
Fonte: Pesquisa direita 
 

Há clarividente demonstração de que no eixo de análise burocracia se concentra o maior 

número de manifestações, embora o estudo demonstre um decréscimo nos dois últimos 

períodos. É pertinente comentar que a ascendência do eixo de competência relacional reforça 

a inexistência de uma efetiva política de recursos humanos citada no item k como ponto fraco 

da gestão. Veja que o eixo de análise infraestrutura é percentualmente inferior aos demais, ou 

seja, não importam as condições materiais dos prédios e equipamentos para os usuários do 
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SUS, há sim um maior significado num atendimento cordial, respeitoso e efetivo. Este dado 

da pesquisa reforça o pensamento de Nogueira (1999. p.6) citado na seção 5:  

 “No contexto da assistência hospitalar, nem sempre o paciente poderá julgar a 
técnica do trabalho da equipe, mas sem dúvida nenhuma, na sua experiência de 
contato com o serviço, julgará a atenção das pessoas consigo, a exatidão nas 
informações e prontidão, a qualidade da comida, dos serviços auxiliares etc. Por que 
não ouvir o paciente e prestar a ele o serviço que ele gostaria de receber? (...) 
portanto, quando pensamos em qualidade nos serviços de assistência á saúde, é 
preciso estar atento a todas as necessidades do paciente e por conseqüência ao seu 
nível de satisfação”.   

 

Embora o gráfico 04 demonstre o declínio das manifestações de reclamação no eixo 

burocracia, o estudo aponta a recorrência de pontos de deficiência da gestão que dizem 

respeito a serviços essenciais do hospital. A tabela 10(Apêndice 1) elucida a evolução das 

manifestações nos três períodos. 
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Gráfico 04 - Evolução do número de manifestações na área da burocracia da gestão hospitalar – 
2006-2008 
Obs: Não foram registradas as categorias informações e elogios 
Fonte: Pesquisa direta 
 

No eixo de análise competência relacional, o estudo demonstra que houve um acréscimo 

das manifestações de reclamação e um declínio nas manifestações de elogio. Veja o gráfico 

05(abaixo) e a tabela 11(Apêndice 1) que explicitam a evolução das manifestações. 

 Assim sendo, volta-se a constatar que as relações interpessoais travadas no cotidiano 

profissional do HUWC/UFC, entre os servidores e entre estes e os usuários, têm se tornado 

cada vez mais conflituosas, sendo esta questão, imprescindível para o planejamento 

estratégico do hospital.   
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É necessária a efetiva pulverização no contexto hospitalar dos pilares da PNH, quanto 

ao que preceitua o seu Documento Base: 

“A Humanização como política transversal do SUS (...) mudança nos modelos de 
atenção e gestão, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de 
saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as 
relações sociais do trabalho” (BRASIL, 2006c, p. 16-17). 
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Gráfico 05 - Evolução do número de manifestações da competência relacional da gestão hospitalar – 
2006-2008 
Obs: Não foram registradas as categorias informação e sugestão 
Fonte: Pesquisa direta 
 

Quanto ao eixo de análise da comunicação institucional visualizado através do gráfico 

06(abaixo) e da tabela 12(Apêndice 1), como já comentado, se observa a urgente necessidade 

de um planejamento institucional voltado para uma efetiva gestão da informação, posto que 

seja um direito inquestionável do cidadão ter acesso a informações de qualidade no serviço 

público, respeitando o direito democrático e equânime de acesso à informação com 

fidedignidade, ética e responsabilidade social. 

Ressalta-se que, do ponto de vista estatístico, o estudo demonstrou um ínfimo 

percentual deste eixo de análise na completude dos dados estatísticos da gestão hospitalar se 

comparado aos eixos da burocracia, competência relacional e financiamento.    
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Gráfico 06 - Evolução do número de manifestações da comunicação institucional da gestão 
hospitalar – 2006-2008 
Obs: Não foram registradas as categorias sugestões, denúncias e elogios 
Fonte: Pesquisa direta 
 
 

Quanto ao eixo de análise infra-estrutura vislumbrado no gráfico 07 (abaixo) e na tabela 

13 (Apêndice 1) , o que se observa é a ascendência no número de manifestações de 

reclamações do primeiro ano do estudo para o segundo e a total similaridade do segundo e 

terceiro ano. Provavelmente, este dado está relacionado às contingências orçamentárias dos 

hospitais públicos que, em decorrência da escassez de recursos, priorizam ações de resolução 

como o custeio de medicamentos e investimento em tecnologia, em detrimento de ações de 

infra-estrutura física e/ou de equipamentos.  

O estudo evidenciou que, apesar do contexto das condições operacionais de um hospital 

escola público totalmente financiado pelo SUS, a população usuária quase não se manifesta 

no que diz respeito às condições de infra-estrutura do prédio e equipamentos.  Em termos 

amplos, as manifestações foram estatisticamente irrelevantes, ante os patamares dos eixos de 

burocracia, competência relacional e financiamento. No entanto, houve recorrência por parte 

dos servidores do Serviço de Enfermagem, sendo, portanto, viável a análise das questões 

relativas à satisfação das necessidades pessoais do capital humano da instituição, com vistas à 

melhoria do comprometimento profissional. 
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Gráfico 07 - Evolução do número de manifestações da infraestrutura da gestão 
hospitalar – 2006-2008 
Obs: Não foram registradas as categorias sugestões, denúncias e elogios 
Fonte: Pesquisa direta 

 

O gráfico 08(abaixo) correspondente à tabela 14(Apêndice 1), que diz respeito ao eixo 

de análise financiamento da gestão hospitalar, revela a diminuição no número de 

manifestações no ano de 2007 que certamente está relacionada ao quantitativo de 

manifestações que foram recepcionadas pela Ouvidoria, ou seja, houve um declínio este ano. 

Vê-se que em 2008 as reclamações voltam a crescer no contexto da gestão hospitalar, 

elucidando duas problemáticas: a primeira em relação à gestão financeira do hospital que 

precisa ser revista; a segunda concerne as questões relativas ao financiamento dos hospitais 

públicos de ensino que continuam a evidenciar a escassez de recursos públicos frente ao 

suprimento das necessidades materiais destes hospitais.  

 

 



   

 
 
 

    99 
 

0

5

10

15

20

25

30

Reclamação

N
úm

er
o 

de
 m

an
ife

st
aç

õe
s 

de
 

fin
an

ci
am

en
to

 n
a 

ge
st

ão
 h

os
pi

ta
la

r

2006

2007

2008

 
Gráfico 08– Evolução do número de manifestações de financiamento da gestão hospitalar, no 
período 2006-2008 
Obs.: Não foram registradas as categorias sugestão, denúncia, elogios e informações 
Fonte: Pesquisa direta 
 

Para fins desse estudo, as 332 manifestações classificadas como da gestão do SUS 

tiveram como eixos de análise a rede de serviços SUS e o financiamento SUS. 

O diagnóstico da gestão do HUWC/UFC, a partir das manifestações do Serviço de 

Ouvidoria, no que compete àquelas implicadas na esfera da gestão do SUS, trouxe à baila um 

panorama para a gestão do complexo hospitalar, cuja relação de causa versus efeito traz para 

o bojo da discussão do planejamento estratégico do HUWC as contingências advindas da 

própria gestão do SUS e a sua interface com o modelo de gestão do hospital. Isto significa 

dizer que, mesmo considerando a complexidade da gestão de processos, pessoas e tecnologias 

de um hospital universitário público federal, o contexto operacional do SUS constitui quase 

metade do perfil das manifestações analisadas pelo estudo. Tal elucidação é imperativa para 

que os entes públicos envolvidos na problemática dos hospitais federais de ensino tenham a 

real dimensão das dificuldades sistêmicas do SUS, sobretudo, nas no que compete à gestão do 

financiamento e rede de serviços. O gráfico 09(abaixo) expressa a evolução das manifestações 

no período avaliado. Veja a evolução em números absolutos e relativos na tabela 15 

(Apêndice 1).  
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 Gráfico 09 – Evolução das manifestações do Sistema Único de Saúde – SUS – por tipo de   
manifestação – período 2006-2008 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Nesse sentido, o estudo apontou como recorrentes ao longo dos três anos as seguintes 

manifestações da gestão do SUS. As tabelas 16 e 17 (Apêndice 1) denotam a evolução das 

manifestações por eixo de estudo. 

       a) Inacessibilidade à consulta de 1º vez de pacientes já atendidos pelas especialidades 

médicas do HUWC/UFC, por excesso de demanda reprimida proveniente do SUS - Rede de 

serviços- Como já foi dito o SUS tem princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Orgânica 

da Saúde, dentre eles citam-se: integralidade da assistência e descentralização através de uma 

rede de serviços hierarquizada. A idéia do sistema é que funcione, nos termos da Lei, um 

conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos, dispostos em uma rede de 

serviços que contemple atenção básica, secundária e terciária. Para que essa rede funcione é 

necessário que o sistema de referência e contra-referência entre os serviços tenha efetividade, 

tanto no quantitativo para suportar a demanda, como na resposta à promoção, prevenção e 

assistência à saúde. No entanto, na prática do sistema, existem dificuldades políticas e 

operacionais para o funcionamento adequado desse fluxo entre as unidades que compõem a 

rede. Essa realidade leva a um fenômeno bastante presente no SUS: as longas filas de espera 

para atendimento em serviço especializados do sistema que estão situados na atenção 

secundária e terciária. Na prática, um cidadão que consegue uma vaga pelo sistema em um 

determinado serviço no HUWC e que, depois de consultado, necessita de outro especialista do 

hospital, não consegue atendimento, uma vez que as vagas ofertadas são insuficientes frente à 
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demanda reprimida do SUS, demanda esta que decorre da falta de serviço especializado na 

rede pública que possa diluir o atendimento com a atenção terciária- Total 44 manifestações. 

       b) Inacessibilidade a cirurgias eletivas de pacientes já no HUWC/UFC por excessiva 

demanda reprimida proveniente do SUS- Rede de serviços- justificado no item a- Total 64 

manifestações. 

       c) Inacessibilidade a cirurgias eletivas de pacientes atendidos ambulatorialmente no 

HUWC/UFC por inadequação do perfil da patologia para hospital terciário e não 

disponibilização na rede pública para atendimento- Rede de serviços- também em 

decorrência da demanda reprimida do sistema de referência e contra-referência do SUS 

retromencionado, o que de fato acontece no cotidiano profissional do HUWC, são casos reais 

de cidadãos usuários que fazem o preparo clínico para ser submetido a um procedimento 

cirúrgico de média complexidade, como, por exemplo, uma cirurgia de pedra na vesícula 

biliar (colecistectomia videolaparascópica) e na prática, fica à espera do procedimento por 

tempo indeterminado, uma vez que o perfil do hospital está dirigido para cirurgias de alta 

complexidade, como o transplante renal e hepático- Total 25 manifestações. 

       d) Inacessibilidade do cidadão usuário proveniente da Rede Municipalizada de Fortaleza 

e das Microrregiões do Estado do Ceará pelo sistema de referência do SUS a consultas 

médicas de primeira vez no HUWC, por excesso de demanda reprimida e pouca oferta de 

serviços especializados no Sistema Público de Saúde- Rede de serviços- justificado no item 

a- Total 29 manifestações. 

      e) Inacessibilidade a exames de radiodiagnóstico e hemodinâmica de pacientes já 

atendidos ambulatorialmente pelo HUWC/UFC pelo excesso de demanda reprimida do SUS- 

Rede de serviços- Em virtude das questões retromencionadas, que dizem respeito aos 

obstáculos políticos e operacionais do funcionamento hierarquizado da rede de serviços do 

SUS, o palco institucional assiste a casos de cidadãos que não têm acesso a exames de 

imagem no HUWC, uma vez que as vagas ofertadas pelo hospital não condizem com a real 

demanda dos pacientes que aguardam nas mesmas condições de espera. Assim, nos fatos 

cotidianos do hospital, cidadãos usuários submetidos a tratamentos especializados ou em 

preparo clínico para cirurgias eletivas sofrem solução de continuidade no esclarecimento 

diagnóstico ou na consecução da cirurgia por inacessibilidade ao exame de imagem- Total 19 
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manifestações. 

     f) Inacessibilidade à consulta de retorno na especialidade médica na qual o cidadão usuário 

é atendido por inadequação do perfil da doença para um hospital terciário e não 

disponibilização do tratamento na rede pública – Rede de serviços- Nesses casos, o cidadão 

usuário consegue pelo sistema de referência do SUS uma consulta especializada no HUWC, 

mas, em se tratando de uma patologia não classificada como de alta complexidade, esse 

cidadão, volta para o sistema, e fica literalmente sem atendimento ou com atendimento 

improvisado na Atenção Básica. Ou seja, nem sempre o acesso ao sistema pela a rede de 

referência do SUS é sinônimo do tratamento da doença. Portanto, esse pode ser um indicador 

apenas estatístico que não condiz com as contingências do objeto real da relação saúde versus 

doença da população usuária do SUS. É muito freqüente esse fato nos Serviços de 

Endocrinologia para pacientes diabéticos sem complicação ou portadores de hipotireoidismo 

sem câncer associado. Citam-se também com freqüência acentuada casos no Serviço de 

Neurologia, Reumatologia, Pneumologia e Clínica Médica- Total 18 manifestações. 

     g) Inacessibilidade a cirurgias cardiovasculares com procedimentos extracorpóreos por 

falta de financiamento do SUS- Financiamento- Existe no elenco do SUS procedimentos 

para os quais o HUWC não é centro de referência na alta complexidade. Assim sendo, não é 

repassado o valor financeiro para o hospital. Este fato ocasiona uma fila de espera de 

pacientes que ficam impedidos de terem a acesso ao pleito cirúrgico necessário. Quando o 

hospital executa o procedimento, aumenta sua dívida acumulada sem condições concretas de 

saneamento posterior- Total 29 manifestações. 

      h) Inacessibilidade a medicamentos de alto custo dispensados na Farmácia Ambulatorial 

do HUWC/UFC em decorrência da gestão de compras do SUS e por iniqüidade financeira do 

Sistema Público de Saúde- Financiamento- Existe no SUS um elenco de medicamentos que 

são classificados com de alto custo financeiro para o sistema público de saúde. Estes 

medicamentos são indicados para o tratamento de patologias de difícil prognóstico em 

múltiplas áreas da ciência médica. A responsabilidade financeira desses medicamentos é da 

atribuição da União, cabendo ao Estado a compra por licitação pública. A função do HUWC é 

de apenas dispensar a medicação, fazendo o controle da prestação de contas física e não 

contábil. No entanto, no cotidiano institucional do hospital, com freqüência as referidas 

medicações não são disponibilizadas por questões relativas ao financiamento do SUS ou à 
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gestão de licitação pública do Estado- Total 41 manifestações. 

      i) Suspensão de tratamentos com protocolos ambulatoriais de quimioterapia e pulsoterapia 

por atraso no repasse financeiro do SUS- Financiamento- Os recursos financeiros do SUS 

são distribuídos nos fundos de financiamentos. Os fundos são de responsabilidade de cada 

ente pública da federação: União, estados e municípios. Existem alguns serviços no SUS que 

são financiados fundo a fundo.  Esse é o caso dos protocolos de hematologia. Especificamente 

quando há atraso no repasse financeiro, significa dizer que houve atraso no Fundo Nacional 

de Saúde. Assim sendo, fica o gestor local (município) impossibilitado de gerir procedimentos 

que tenham esse modelo de financiamento, cabendo ao HUWC a negociação junto ao 

Ministério da Saúde- Total 11 manifestações. 

      j) Demora na entrega de órteses e próteses do Programa de Órtese e Prótese da Secretaria 

de Saúde do Estado do Ceará em decorrência da insolvência financeira do Programa- 

Financiamento- O Programa de Órtese e Prótese é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, 

sendo totalmente custeado pelo SUS. São atendidos os pacientes com perfil para atendimento 

de órteses ou próteses (silicone corretivo, coletes, próteses de quadril, aparelhos auditivos, 

etc). O acesso à órtese ou prótese pode ser por duas vias: uma por procedimento cirúrgico 

(prótese) e outra em nível ambulatorial( órtese). O HUWC não tem gerência sobre esse 

recurso que é direcionado no sistema especificamente para o pagamento de órteses e próteses 

– Total 04 manifestações. 

     k) Suspensão de cirurgias eletivas de gastroplastia, ortopedia e cirurgia plástica por atraso 

de repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde do SUS- Financiamento- justificado no 

item j, pois são cirurgias que dependem de próteses para a sua consecução- Total 38 

manifestações. 

      l) Inacessibilidade a procedimentos de pequenas cirurgias por falta de financiamento do 

SUS- Financiamento- justificado no item g, ou seja, procedimentos que não têm cobertura 

financeira do SUS, inviabilização a consecução pelo hospital por falta de recursos de custeio- 

Total 10 manifestações. 

O comportamento das manifestações nos eixos de análise da gestão do SUS está 

explicitado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 10 
Evolução do número de manifestações por eixo de análise da gestão do SUS no período 2006-2008 
Fonte: Pesquisa direta 
 

O gráfico 10 que corresponde à tabela 18 (Apêndice 1) demonstra que a complexidade 

da gestão do SUS se materializa com mais intensidade na rede de serviços do Sistema. Na 

prática essa é uma questão que traz para o centro da discussão das instituições de saúde 

pública a demanda reprimida para os procedimentos eletivos do SUS, sobretudo nos níveis da 

atenção secundária e terciária. 

O gráfico também demonstra a prevalência da manifestação de informação, inclusive 

com uma ascendência no último ano da pesquisa, o que reforça a inferência de que a gestão 

do SUS tem se tornado cada vez mais complexa no sentido de não equacionar a dicotomia 

entre demanda instalada versus teto orçamentário dos entes públicos voltados ao custeio dos 

procedimentos do sistema público de saúde. Outro fato está pertinente às questões 

operacionais da gestão do HUWC/UFC diante das contingências específicas do SUS. De fato, 

há uma co-responsabilidade do hospital, por isso, urge que se cumpra o planejamento 

intergestor contemplado no REHUF/ 2010 entre os Ministérios da Saúde, Educação, 

Orçamento e Gestão, estado e município. 

No que diz respeito aos eixos de análise rede de serviços SUS e financiamento SUS, o 

que se observa é a prevalência da manifestação de informação, vide gráficos 11 e 12 (abaixo). 

Este fato é provavelmente decorrente da impossibilidade de correção, por parte da gestão do 
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HUWC, de problemas de usuários do hospital decorrentes das contingências de gestão do 

SUS, o que denota o crescimento das dificuldades sistêmicas do sistema, quanto aos eixos 

referidos, as quais repercutem indubitavelmente no cotidiano das instituições públicas de 

saúde. 

Especificamente, quanto ao financiamento, o estudo aponta a insolvência do SUS 

quanto aos valores pagos por procedimento e a realidade financeira de mercado no acelerado 

processo de globalização das tecnologias. O HUWC como um hospital escola de referência 

para o ensino e pesquisa científica tem a obrigação de oportunizar aporte tecnológico de 

ponta. No entanto, esse objetivo tem um alto custo financeiro de mercado que o 

financiamento público do SUS não acompanha. Mais uma vez, o estudo reforça a necessidade 

de cumprimento do REHUF, versão 2010, dada a especificidade da atenção terciária de um 

hospital escola. As tabelas 19 e 20 expressam a evolução das manifestações em cada eixo 

analisado, conforme os gráficos 11 e 12 (abaixo). 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Reclamação Informação

N
úm

er
o 

de
 m

an
ife

st
aç

õe
s 

re
la

tiv
o 

a 
re

de
 d

e 
se

rv
iç

os
 d

o 
SU

S

2006
2007
2008

 

Gráfico 11 – Evolução do número de manifestações relativo à rede de serviço do 
Sistema Único de Saúde – SUS – 2006-2008 
Obs: não foram registradas as manifestações de sugestão, denúncia e elogio. 
Fonte: Pesquisa direta 
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Gráfico 12 – Evolução do número de manifestações relativo ao financiamento do Sistema 
Único de Saúde – SUS – 2006-2008 
Obs: não foram registradas as manifestações de sugestão, denúncia e elogio 
Fonte: Pesquisa Direta 
 

Para fins desse estudo, do total das 698 manifestações somente cinco foram 

classificadas como decorrentes da gestão acadêmica, o que corrobora para a classificação do 

perfil do Serviço de Ouvidoria do HUWC como eminentemente de saúde pública hospitalar. 

O estudo concluiu que, dado o ínfimo significado estatístico dessa esfera de gestão, não seria 

relevante a análise explicativa da mesma. Veja as tabelas 21, 22, 23, 24 (Apêndice 1) para 

elucidação descritiva da evolução das manifestações.  

 6.2.2 Quanto às manifestações tiveram solução coletiva na gestão hospitalar 

Do total das 698 manifestações foram separadas as manifestações de reclamações, 

sugestões e denúncias num total de 343, ou seja, aquelas que foram enviadas para 

conhecimento e análise do grupo gestor com o objetivo de serem devolvidas devidamente 

respondidas ao usuário por via da Ouvidoria. O gráfico 13(abaixo) que corresponde à tabela 

25( Apêndice 1) demonstra a evolução do número de manifestações com respostas 

satisfatórias que provocaram soluções coletivas e, por conseguinte, redesenho na gestão 

hospitalar por ano de estudo. 

O estudo apontou como manifestações que provocaram mudanças na gestão hospitalar.  

a) Denúncia de tráfego de influência de servidores para facilitar o acesso à consulta 

no sistema da rede pública, mediante pagamento do cidadão usuário de exame de 

imagem em rede privada. 
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Solução coletiva: O médico que conduzia o Ambulatório foi afastado, 

especificamente disponibilizado para a rede do SUS. O Ambulatório passou a 

funcionar dando livre arbítrio para o cidadão fazer o exame na rede pública           

b) Manifestações por erros no sistema de marcação de consultas de primeira vez e 

retorno em virtude da ineficácia das tecnologias de informação dos ambulatórios 

clínicos e cirúrgicos. 

Solução coletiva: Foram informatizados alguns ambulatórios especializados, sendo 

treinados servidores para a marcação de consulta pelo sistema informatizado do 

hospital, inclusive com a construção de um novo prédio: Ambulatório de Ilhas. 

c) Manifestações por adiamento de perícias médicas da Justiça Federal em 

decorrência da suspensão do Convênio entre a Universidade Federal do Ceará e a 

Justiça Federal. 

Solução coletiva: O convênio foi restabelecido com a previsão de contraprestação 

pecuniária para o hospital e as perícias aprazadas voltaram ao curso de normalidade. 

d) Manifestações por excessiva demora na emissão de laudos de exames de 

rádiodiagnóstico. 

Solução coletiva: Foi criado um prazo máximo em dias úteis (sete dias) para entrega 

de exames de imagem, incluindo exames do Serviço de Hemodinâmica. 

e) Manifestações por demora na troca dos kits do enxoval hospitalar em virtude do 

déficit no quantitativo. 

Solução coletiva: O hospital adquiriu enxoval próprio e criou um check list para o 

Serviço de Hotelaria.  

f) Manifestações de sugestão de horário ininterrupto para os serviços de marcação de 

exames e consultas. 

Solução coletiva: Com a informatização dos ambulatórios foi estabelecido um 

horário de turno para os servidores dos guichês de marcação de consultas que passou 

a funcionar ininterruptamente. 
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g) Manifestação de sugestão de aquisição de cadeiras espreguiçadeiras para uso dos 

acompanhantes de pacientes internados. 

Solução coletiva: Foram adquiridas cadeiras espreguiçadeiras para acompanhantes 

de pacientes internados. 

h) Manifestação de sugestão de ampliação do horário de visita. 

Solução coletiva: O horário de visita foi ampliado em duas horas, perfazendo um 

total de 03 horas de visita diária. 

i) Manifestação por suspensão de exame de endoscopia por choque de agendas no 

Serviço de Radiologia. 

Solução coletiva: A sala de endoscopia foi reformada possibilitando a execução de 

exames concomitantes, o que resultou na reorganização da agenda do Serviço. 

j) Manifestações em virtude da excessiva espera para atendimento em consultas 

médicas, sendo o tempo médio de 02 horas, em virtude da marcação em horário não 

fracionado. 

Solução coletiva: Os serviços ambulatoriais passaram a marcar consulta em horário 

fracionado. 

 l) Manifestação por inadequação no sistema de marcação de exame de 

ultrasonografia a cada três meses por gerar excessiva demanda reprimida. 

Solução coletiva: Foi reestruturado o sistema de marcação de exames de imagem 

para um fluxo diário, evitando a formação de filas quilométricas formadas 

anteriormente. 

m) Manifestação de sugestão de rampas e corrimão na Praça do HUWC para acesso a 

cadeirantes e outros portadores de necessidades especiais. 

 Solução coletiva: Foram construídas as rampas, os corrimões e outros sistemas de 

acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais em todas as entradas do 

hospital. 
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n) Manifestação referente a médicos que reclamam precárias condições de trabalho 

para a consecução de exames de radiodiagnóstico e de hemodinâmica: salas com 

refrigeração inadequada, layout impossibilitando a concentração do médico e a 

privacidade do paciente para a confecção do procedimento.   

Solução coletiva: Foram reformadas as salas de endoscopia e cateterismo. 

  o) Manifestação por abaixo assinado de cidadãos-usuários reclamam das condições 

de espera do Laboratório do HUWC/UFC: inexistência de ventiladores, sistema de 

fonia, cadeiras em quantidade necessária, maca e cadeira- de- rodas. 

 Solução coletiva: Foi reformado o hall de espera do Serviço de Laboratório: 

colocados ventiladores, cadeiras em quantitativo necessário, sistema de fonia, 

maca e cadeira-de-rodas.   

    p) Manifestação de sugestão de reforma do estacionamento de servidores. 

    Solução coletiva: foram criadas mais vagas de estacionamento para os servidores 

através da reforma do estacionamento.  

    q) Manifestação de sugestão do conserto do calçamento de acesso ao velório do 

HUWC.  

   Solução coletiva: O acesso ao velório foi asfaltado. 

  r) Manifestação por reclamação das condições de manutenção e limpeza das 

ambulâncias. 

  Solução coletiva: Foi criado um check list para manutenção e limpeza das 

ambulâncias.  
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Gráfico 13 - Evolução do número de manifestações solucionadas que provocaram mudanças no âmbito da 
gestão hospitalar por terem solução coletiva, no período 2006-2008 
Fonte: Pesquisa direta 
 

O gráfico acima demonstra um decréscimo no desempenho de respostas positivas que 

demandaram soluções coletivas aos pleitos individuais. Este é um dado que chama atenção 

para o empenho da gestão do hospital em creditar à Ouvidoria a função de instrumento para 

correção dos pontos fracos da gestão através de um planejamento de longo prazo oposto a 

soluções imediatistas e pontuais. Ademais, o estudo também aponta para a necessidade de um 

regimento interno que regulamente o funcionamento do Serviço de Ouvidoria do hospital, 

com vistas a corresponsabilizar os gestores maiores e os gestores imediatos diante dos pleitos 

dos cidadãos usuários, com o objetivo de legitimar a ação da Ouvidoria no cômputo 

hospitalar. 

A tabela 26 (Apêndice 1) demonstra o desempenho do Serviço de Ouvidoria quanto a 

soluções coletivas e individuais por ano de estudo. A análise absoluta e percentual evidencia 

no segundo e terceiro ano do estudo o aumento das soluções individuais, ou seja, aquelas que 

apenas demandaram soluções pontuais para cada caso. Esta assertiva fragmenta um dos 

pilares o Instituto de Ouvidoria: o direito à equidade. Reforça-se que o acréscimo de soluções 

individuais põe em xeque a decisão da gestão do hospital no que diz respeito a um dos pilares 

do Instituto de Ouvidoria no serviço público: a garantia do interesse coletivo. 
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Nesse sentido, leiam-se as palavras de Sá (2004, p. 53): “(...) Ouvidoria não é um mero 

ato de criação. Ouvidoria é uma instituição com objetivos que transcendem os fins de 

qualquer organização, seja pública ou privada”. 

O gráfico 14 que corresponde à tabela 27(Apêndice 1) demonstra a evolução do número 

de manifestações que não provocaram redesenho na gestão por não terem sido respondidas 

pelo grupo gestor, respondidas negativamente ou com solução individual. 
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Gráfico 14– Evolução do número de manifestações que não provocaram redesenho na gestão hospitalar 
por não serem respondidas, terem respostas negativas ou resolvidas individualmente – 2006-2008 
Obs: não foram registradas as categorias de informação e elogio 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Com base no gráfico acima, o que pode se constatar é o crescimento das manifestações 

não respondidas ou respondidas negativamente ao pleito do usuário demandante, embora haja 

um pequeno declínio de 2007 para 2008 nas reclamações. Este resultado do estudo traz à baila 

a questão da constitucionalidade do Instituto de Ouvidoria, no sentido de que a falta da base 

constitucional (legislativa), leva a alguns gestores ao descompromisso em responder às 

demandas da Ouvidoria, assim como desconsideração frente às observações e recomendações 

do ouvidor. 
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6.2.3 Quanto aos resultados do Serviço de Ouvidoria do HUWC/UFC 

Do total das 698 manifestações somente as manifestação de reclamação, sugestão e 

denúncias da gestão hospitalar foram encaminhadas para avaliação do grupo gestor, com o 

objetivo de dar solução de continuidade ao pleito demandado. Excetuaram-se, portanto, 

informações e elogios. O gráfico abaixo demonstra a performance dessas manifestações 

quanto a respostas satisfatórias, não satisfatórias e não respondidas. 

Mesmo considerando as iniqüidades financeiras do Sistema Único de Saúde, o Serviço 

de Ouvidoria conseguiu dar solução de continuidade aos pleitos demandados pelos cidadãos 

usuários. No entanto, no cômputo geral dos resultados, o estudo chama atenção para o dado 

estatístico das manifestações não respondidas pelo grupo gestor e para aquelas respondidas 

satisfatoriamente somente no âmbito do pleito individual, o que demonstra uma prática 

institucional com soluções pontuais e não sistêmicas do HUWC/UFC.  

 

 

 
Gráfico 15 - Evolução da performance da Ouvidoria quanto a respostas satisfatórias, não satisfatórias e 
não respondidas nas manifestações de reclamação, sugestão e denúncia no período 2006-2008 
Fonte: Pesquisa direta 

 

O gráfico acima ratificado em números absolutos e percentuais por via da tabela 29 

ratifica que houve ao longo dos três anos um declínio nas respostas satisfatórias. Quanto às 

respostas negativas ou não respondidas explana maior escala naquelas não respondidas pelo 

grupo gestor. Embora o percentual das respostas satisfatórias seja predominante em relação às 
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respostas negativas ou não respondidas é preocupante o declínio que o estudo aponta, dado os 

objetivos finalísticos do Instituto da Ouvidoria e a sua credibilidade junto à população 

beneficiária do HUWC/UFC. 

É lúcido comentar as potencias causas a este dado descritivo do estudo. Em primeiro 

lugar a não formalização do Instituto de Ouvidoria na atual Carta Magna fragiliza de certa 

forma a ação das Ouvidorias por não prever, através parâmetro legal, penalidades ao gestor 

negligente frente às demandas da Ouvidoria. Em segundo lugar, a necessidade das Ouvidorias 

funcionarem respaldadas em regimentos e/ou estatutos que possam regular o seu 

funcionamento e com isso legitimar as iniciativas do ouvidor. A Ouvidoria do HUWC/UFC 

não possui regimento. Assim, não havendo normatização legal que preveja as atribuições da 

Ouvidoria, o ouvidor não dispõe de mecanismos administrativos formais para fiscalizar a 

contrapartida do grupo gestor quanto ao empenho para a solução dos problemas 

encaminhados pelos cidadãos usuários através da Ouvidoria.  

Sá (2004, p. 61) expressa dois paradoxos para a função de ouvidor: “Ser nomeado e 

pago por terceiro e não ser a ele subordinado (...) não ser ele executivo, isto é, não ter poder 

decisório”. Nas palavras de Lyra (2000, p. 128): 

         “O ouvidor (...) se situa, em nosso entender, no contexto da chamada 
democracia participativa, ainda que a virtual inexistência de estudos de Ciência 
Política sobre Ouvidorias não tenha permitido análises em profundidade sob esse 
prisma. Consideramos, com efeito, que o exercício da democracia participativa se 
materializa em institutos como referendo e o plebiscito, mas também em órgãos 
colegiados ou unipessoais que ensejam a participação semi-direta da comunidade no 
controle social da administração pública, ou na própria gestão (...) infelizmente não 
só os políticos conservadores (...) mas também na esfera pública o vírus do 
corporativismo, do autoritarismo e do populismo conspira contra concepções e 
práticas voltadas para o interesse público”. 

Embora existam Ouvidorias não contempladas por ato de nomeação para cargo de 

comissão, com a possibilidade de demissão, como é o caso da Ouvidoria do HUWC, os 

paradoxos citados por Sá (2004) estão sempre presentes na prática do ouvidor. 
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7 CONCLUSÃO E PROPOSIÇÕES 

Reportando-se à tríade analítica deste estudo: diagnóstico da gestão do hospital por via 

da análise das manifestações do Serviço de Ouvidoria, compilação dos resultados alcançados 

por esse Serviço quanto à satisfação dos pleitos individuais e coletivos de cidadãos usuários e 

identificação das ações de mudanças nos processo de gestão do hospital como decorrentes das 

manifestações oriundas da Ouvidoria, inferem-se os seguintes comentários. 

Pode-se constatar que, pela percepção do cidadão usuário, no modelo da gestão 

hospitalar, apesar das contingências do financiamento do SUS, existem pontos de recorrência 

nas reclamações que dizem respeito à gestão da burocracia institucional. Assim sendo, são 

pontos passíveis de correção, desde que haja um planejamento eficaz e efetivo. 

De um modo geral, os pontos identificados como frágeis na gestão do hospital estão 

relacionados à gestão por processos e competências devidamente comentada nas análises dos 

dados deste estudo. Sabe-se que na Administração Pública a correção de falhas na gestão não 

se operacionaliza de maneira ágil, dadas as premissas que envolvem legislação pública, 

orçamento e a própria cultura organizacional das instituições. No entanto, desde que haja a 

decisão estratégica de tornar o serviço público eficiente, eficaz e efetivo, é plenamente 

plausível que se tenha um planejamento de longo prazo, no qual o serviço público prestado 

possa ser qualitativo e equânime. 

O estudo constatou que, apesar do Plano Diretor, os desenhos dos processos da gestão 

ainda têm características de uma prática com soluções pontuais e imediatistas. 

No que tange à interface do modelo da gestão do hospital com as circunstâncias 

político-operacionais da gestão do SUS, o estudo trouxe uma contribuição valiosa para o 

centro das discussões da sustentabilidade dos hospitais federais de ensino, quanto à ratificação 

da urgente necessidade de cumprimento do REHUF/2010, uma vez que fica clarividente a 

impotência do Sistema Único de Saúde como único financiador desses hospitais. Ademais foi 

possível contextualizar, através da análise descritiva das manifestações, as contingências 

vivenciadas no dia a dia da gestão hospitalar que, de fato, são oriundas da gestão do SUS, ou 

seja, manifestações para as quais o modelo da gestão do HUWC não pode dar solução de 

continuidade. 
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Em relação aos resultados alcançados pelo Serviço de Ouvidoria e às ações de 

melhoramento da gestão decorrentes das manifestações dos cidadãos usuários dos serviços do 

hospital, a coletânea dos dados permitiu a conclusão que, apesar da prevalência de respostas 

satisfatórias aos pleitos dos cidadãos usuários do referido Serviço, houve o aumento de pleitos 

com soluções individuais, o que fala a favor da necessidade da gestão do hospital focar de 

modo mais efetivo as manifestações provenientes do Serviço de Ouvidoria, no sentido de 

operacionalizá-las para correção dos pontos identificados como frágeis do modelo gestor. 

Afinal, cabe a pergunta: qual o sentido da Ouvidoria do hospital, senão o da melhoria dos 

processos de gestão sob a perspectiva do usuário dos serviços? Outra premissa que chama 

atenção no estudo é a evolução das manifestações não respondidas pelos gestores do hospital 

à Ouvidoria, ponto que traz para o bojo das atenções a necessidade da constitucionalidade do 

Instituto de Ouvidoria, com vistas a definir os limites e possibilidades legais da ação do 

ouvidor diante do gestor negligente. 

De toda sorte, também é imprescindível a normatização do funcionamento do Serviço 

de Ouvidoria não só no âmbito do HUWC, mas da UFC, por meio de um instrumento 

normativo legal com uma base regimental endossada pelo Conselho Universitário 

(CONSUNI) que possa permitir às Ouvidorias do Complexo da Saúde poder institucional no 

cômputo da UFC. 

 Pela identificação das ações já implantadas pelos gestores do hospital como decorrentes 

das manifestações da Ouvidoria, foi plausível inferir que o Serviço conseguiu avançar na 

defesa de direitos coletivos e individuais dos cidadãos usuários. No entanto, são grandes os 

desafios na dimensão do devir, da mudança dos paradigmas culturais no serviço público, nas 

bases jurídicas de sustentação das Ouvidorias e no próprio reconhecimento da importância da 

Ouvidoria do HUWC no contexto da UFC.  

Para confirmar os comentários pertinentes ao tripé analítico ao qual se direcionou a 

pesquisa, a seguir serão refletidos pontos crucias do contexto do estudo que reforçaram as 

conclusões e proposições propostas. 

7.1 Quanto às esferas de gestão 

O diagnóstico da gestão do HUWC/UFC, a partir das manifestações do Serviço de 

Ouvidoria, trouxe à baila os pontos emblemáticos dos problemas da gestão, cuja discussão 
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será indispensável para que o grupo gestor proceda à análise criteriosa das causas no sentido 

de desenvolver ações específicas para prevenção e minimização da recorrência dessas 

manifestações, além a reflexão quanto ao aspecto pragmático do Serviço de Ouvidoria como 

ferramenta efetiva para melhoria dos processos de gestão do hospital. 

No que tange à quase similaridade entre os percentuais das manifestações da gestão 

hospitalar e gestão do SUS, o estudo chama atenção para o quadro de gravidade da saúde 

pública no Brasil, quanto aos aspectos dicotômicos da relação entre a Legislação do SUS e a 

prática das organizações de saúde. 

Nesse sentido, o estudo induz à necessidade de um planejamento interinstitucional que 

seja retroalimentado a partir dos indicadores de atendimentos das instituições de saúde do 

SUS em todos os níveis da rede pública, inclusive o terciário. Os indicadores referidos estão 

relacionados ao quantitativo de demanda de atendimento, demanda instalada, quantitativo de 

pessoal dos hospitais e perfil de patologias para referência da atenção terciária, ou seja, a alta 

complexidade do SUS. 

Este planejamento com certeza elucidará questões como demanda reprimida 

referenciada pelo SUS que não consegue atendimento especializado em nível ambulatorial e 

de internamento clínico e cirúrgico no HUWC/UFC; questões relativas à discrepância entre o 

valor pago pelo procedimento e o custo operacional final da execução deste para a instituição 

executora; o atraso no pagamento dos procedimentos realizados e o excesso de glosas nos 

procedimentos aumentando a dívida acumulada do hospital. Enfim, este status quo traz 

inúmeros problemas cotidianos para o HUWC/UFC, desde aqueles decorrentes do suporte 

tecnológico, investimento em equipamentos e inovações científicas, estrutura física até 

àqueles que impedem um planejamento estratégico de longo prazo para organização como, 

por exemplo, a reestruturação do layout da estrutura física do prédio que engloba todo 

Complexo Hospitalar.  

Ressalta-se a, portanto, a imprescindibilidade da mobilização dos Poderes Federativos 

em torno da problemática da saúde pública no Brasil e especificamente na questão da 

sustentabilidade dos hospitais federais de ensino, de modo a cada instância exercer o seu 

papel eficazmente. 

        Esta imprescindibilidade decorre do diagnóstico situacional da gestão do hospital 
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explicitado neste estudo, cuja direção aponta para necessidade de melhoria em múltiplas 

áreas: gestão de processos, ajustamento da estrutura física, recuperação e investimento em 

tecnologia e reestruturação do quadro efetivo de pessoal, tanto no que diz respeito de 

capacitação profissional como na aquisição de novas vagas para suprir o atual déficit.  

          Como melhorar esse diagnóstico? Parece que a saída é confluir interesses assistência e 

do ensino. Portanto, justifica-se a imprescindibilidade da mobilização dos Poderes 

Federativos, devidamente representados por suas políticas públicas e entes federativos. 

Em outras palavras, é necessária uma visão sistêmica da problemática, dada à tênue 

relação entre as Políticas Públicas da Educação e Saúde que se materializa nos hospitais 

universitários, cujo prognóstico para correção está sugerido no REHUF/ 2010, devidamente 

comentado na seção 5 do estudo. 

 Em termos amplos, o estudo chega a duas conclusões: em primeiro lugar, o hospital 

precisa rever a sua política de recursos humanos na perspectiva de gestão por processo e 

competências, vez que é evidente a ineficácia de alguns serviços essenciais à população 

usuária; em segundo lugar, é imprescindível a discussão das bases de funcionamento do 

modelo do SUS, no que diz respeito à contratualização do gestor local e o hospital, dada à 

especificidade dos hospitais federais de ensino e a gravidade da crise financeira do HUWC. 

Na atual política financeira do SUS para com os hospitais federais de ensino, o que 

ocorre é uma sistemática de prestação de contas de procedimentos e não um planejamento 

intergestor . 

 Enquanto o REHUF/2010 não for operado nas suas vias de fato, o HUWC continua 

vinculado ao MEC sem contraprestação pecuniária do Ministério da Saúde. Esse contexto traz 

entraves legais ao aporte de transferência de verbas do Ministério da Saúde, visto que ainda 

predomina a obrigação do cumprimento da legislação específica para os hospitais do MEC. 

Nesses termos, a materialidade das dificuldades orçamentárias e operacionais do SUS ainda se 

torna mais grave. 

Essa incongruência leva a um quadro de iniqüidade financeira do HUWC, no qual 

pairam os interesses acadêmicos, de assistência e sustentabilidade financeira. Nesse sentido, 
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urge que mudanças estruturais na lógica do financiamento dos hospitais federais de ensino 

sejam realmente efetivadas através da pactuação dos entes públicos. 

No que tange ao campo da gestão acadêmica no HUWC, o estudo demonstrou que, no 

contexto das manifestações do Serviço de Ouvidoria no período estipulado, àquelas referentes 

à gestão acadêmica praticamente não tiveram relevância estatística. Somente no primeiro 

período do estudo foram classificadas manifestações dessa esfera de gestão, ou seja, nos dois 

outros períodos não houve pontuação. 

Na verdade, como uma extensão da Ouvidoria Geral da UFC, não há impedimento legal 

que impossibilite a Ouvidoria do HUWC de receber e solicitar diligências diante de 

manifestações relativas ao contexto acadêmico. No entanto, o estudo revelou que, na prática, a 

Ouvidoria do HUWC é eminentemente uma Ouvidoria pública de saúde e não uma Ouvidoria 

que envolva o caráter do ensino. Provavelmente esse fato está relacionado com a questão da 

UFC dispor de uma Ouvidoria Geral que congrega obviamente todas as demandas pertinentes 

ao ensino. Na contramão dessa constatação, certamente a Ouvidoria Geral da UFC também 

não recebe manifestações oriundas do HUWC e MEAC.    

7.2 Quanto ao Serviço de Ouvidoria do HUWC 

No que tange aos resultados produzidos pelo Serviço de Ouvidoria, ao longo do período 

avaliado pelo estudo, tem-se como inferência que, apesar das contingências sistêmicas da 

gestão do hospital e da sua interface com a da política pública de saúde, nas manifestações de 

reclamação, sugestão e denúncia respondidas pelo o grupo gestor, houve prevalência no 

quantitativo daquelas resolvidas satisfatoriamente. No entanto, o estudo chama atenção para 

ascendência percentual das manifestações que não foram respondidas ou respondidas 

negativamente pelo o grupo gestor, bem como àquelas com soluções individuais dos pleitos. 

Diante desses resultados, é imprescindível intensificar o diálogo entre a Ouvidoria do 

hospital, o seu grupo gestor e o comando da UFC. Urge que se possibilite uma integração das 

Ouvidorias do Complexo Hospitalar Universitário (CHU) à Ouvidoria Geral da UFC, com 

vistas a reforçar os aspectos da autonomia do Instituto e a legitimidade deste no cômputo da 

própria Universidade. Afinal, o complexo hospitalar é a sala de aula prática da saúde da 

universidade, portanto, legitimamente representativo dos interesses do ensino, da pesquisa e 

da extensão na UFC. 
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A Ouvidoria é um espaço legítimo da defesa da cidadania. Espaço que dá ao cidadão 

comum a oportunidade de reivindicar que se cumpram na administração pública os seus 

princípios norteadores. Para o Direito Administrativo o interesse último do serviço público é a 

garantia do bem comum. Assim sendo, a Ouvidoria do HUWC, assim como a da MEAC, não 

é obra do acaso, ou estruturas que foram criadas para a satisfação de vaidades pessoais ou 

pioneirismo de gestores mais entusiasmados. De fato, são órgãos vitais à estrutura dos 

hospitais federais de ensino superior que precisam de reconhecimento jurídico da UFC. 

O cidadão usuário através da Ouvidoria contribui para melhoria do serviço público, uma 

vez que o Instituto consegue conciliar o binômio eficácia-democracia, ou seja, os melhores 

resultados no interesse de maior número. 

Em síntese, a efetividade dos resultados do Serviço de Ouvidoria do HUWC 

inequivocamente depende da política institucional do hospital e da UFC. O ouvidor somente 

conseguirá desenvolver suas atividades plenamente se de fato e de direito a Ouvidoria 

funcionar como um órgão com força institucional que independa de qualquer correlação de 

força política no contexto da saúde da UFC. Nesses termos, somente faz sentido estreitar a 

comunicação do usuário dos serviços hospitalares e a gestão se realmente houver a mudança 

no processo de gestão como decorrência desse estreitamento. Se assim não o for, a Ouvidoria 

será uma ilusão, apenas uma vitrine para a organização. 

 

 

7.3 Recomendações para outros estudos 

A trajetória para a finalização desse estudo, do ponto de vista da formatação do seu 

referencial teórico, com exceção das teorias de democracia, controle social, cidadania, 

Princípios da Administração Pública e SUS, foi caracterizada por extrema escassez em 

relação aos assuntos diretamente correlatos à Ouvidoria. Portanto, há uma longa caminhada 

entre os teóricos do tema, no sentido de incentivar a produção científica e doutrinária sobre 

Ouvidoria. 

Especificamente em relação às Ouvidorias hospitalares públicas e de hospitais federais 

de ensino, obviamente não se esgotam nesse estudo suas proposições e prognósticos teóricos e 
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práticos. Há de se repensar sua práxis, no sentido de materializar condições para o cotidiano 

profissional dos ouvidores, com vistas a salvaguardar os seus objetivos pilares de garantir a 

preservação do direito individual e coletivo dos cidadãos usuários da saúde pública no Brasil. 

Dentre todos os pontos citados em relação à literatura de Ouvidoria pública aquele que, 

no nosso entender, merece ser aprofundado é a sua previsão constitucional na atual Carta 

Magna, posto que perpassa pelo o âmago da sua materialidade e conseqüente representação 

efetiva como órgão de controle social do Estado brasileiro. 
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                                               RELATO DE USUÁRIO 

 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 
Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 – Rodolfo Teófilo – 60.430-370 – Fortaleza-CE 

FONE: (85) 3366-8164  -  FAX: (85) 3366.8620  -  e-mail: ouvidoria@huwc.ufc.br 
 

Nº.13/09 
Protocolo da Ouvidoria   
Data: 12/02/09 12h10min. 
 
 
Nome:  
Endereço: 
Prontuário: 
Bairro:  
Fones: 
 
 

RELATO  
 

Relata a Sra. supra que foi submetida a uma intervenção cirúrgica neste hospital dia //; que a 
intervenção foi uma laparoscopia diagnóstica; que dessa intervenção foi retirada uma peça do 
peritônio parietal e goteira parietocólica direita para biópsia; que também o líquido foi 
encaminhado para análise; que o resultado da biópsia até o momento não foi encontrado; que 
o Departamento de Patologia da UFC afirma não ter recebido a peça; que o Laboratório 
Biopse afirma também não ter recebido a peça; que está prejudicada; que está voltando a 
sentir os sintomas anteriores; que vem à Ouvidoria para solicitar providências ; que caso a 
peça não seja encontrada solicita a devida agilidade para que possa ser submetida a uma nova 
laparoscopia diagnóstica. 

 
 

____________________ 
Assinatura do usuário  
 
 
_______________________ 
Rosa Ângela de Brito Falcão  
Ouvidora do HUWC/UFC 
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Tabela 1 - Evolução do número de manifestações do Serviço de Ouvidoria do HUWC – 2006/2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 120 46,9 84 41,2 94 39,5 

Sugestão 10 3,9 7 3,4 6 2,5 

Informação 108 42,2 102 50,0 125 52,5 

Denúncia 10 3,9 4 2,0 8 3,4 

Elogio 8 3,1 7 3,4 5 2,1 

Total 256 100,0 204 100,0 238 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 2- Evolução do número de manifestações nas esferas de gestão 2006-2008 
 
Esfera de gestão 2006 % 2007 % 2008 % 

Gestão hospitalar 143 55.8        98 48 120 50.4 

Gestão do SUS 108 42.1 106 51.9 118 49.5 

Gestão acadêmica 05 1.9 - - -  

Total 256 100,0 204 100,0 238 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 3 - Evolução do número de manifestações da gestão hospitalar – 2006/2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 110 76,9 73 74,5 90 75,0 

Sugestão 10 7,0 7 7,1 6 5,0 

Informação 8 5,6 7 7,1 11 9,2 

Denúncia 7 4,9 4 4,1 8 6,7 

Elogio 8 5,6 7 7,1 5 4,2 

Total 143 100,0 98 100,0 120 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 4 -Evolução do número de manifestações nos eixos de análise da gestão hospitalar – 2006-
2008 
 
Eixos de análise 2006 % 2007 % 2008 % 

Burocracia 82 57,3 44 44,9 45 37,5 

Competência relacional 28 19,6 31 31,6 32 26,7 

Comunicação institucional 9 6,3 8 8,2 13 10,8 

Infraestrutura 6 4,2 5 5,1 5 4,2 

Financiamento 18 12,6 10 10,2 25 20,8 

Total 143 100,0 98 100,0 120 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 5- Evolução do número nas manifestações repetidas na burocracia da GH- 2006-2008  
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Suspensão de cirurgias           05   8.7           10 20.4 13 25.4 

Extravio de prontuário           09 15.7 05 10.2 04 7.8 

Extravio biópsia 04 7 05 10.2 08 15.6 

Desorganização de filas           08 14 05 10.2 05 9.8 

P. de enfermagem 09 15.7 07 14.2 05 9.8 

Horário ambulatório 05 8.7 05 10.2 04 7.8 

Suspensão de exames 06 10.5 05 10.2 08 15.6 

Furtos 02 3.5 02 4 01 1.9 
Erros de cadastro 08 14 04 8.1 02 3.9 

Venda de lanche 01 1.7 01 2 01 1.9 

Total 57 100 49 100 51 100 
Fonte Pesquisa direta 
 
Tabela 6- Evolução do número das manifestações repetidas na competência relacional da GH 2006- 
2008  
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Litígios servidor/usuário           14 50 19 61.2 18 56.25 
Litígios servidor/servidor 06 21.4 05 16.1 09 28.1 

Elogios 08 28.5 07 22.5 05 15.6 

Total 28 100 31 100 32 100 
Fonte Pesquisa direta 
 
Tabela 7- Evolução do número das manifestações repetidas na comunicação institucional da GH 2006-
2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Erro de sinalização           01 11.1 02 25 02 16.6 

Erro de informação 08 88.8 06 75 10 83.3 

Total 09 100 08 100 12 100 
Fonte Pesquisa direta 
 
Tabela 8- Evolução do número das manifestações repetidas na infraestrutura da GH 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Clinicas Cirúrgicas           01 100 01 100 02 100 

Total 01 100 01 100 02 100 
Fonte Pesquisa direta 
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Tabela 9- Evolução do número das manifestações repetidas no financiamento da GH 2006-2008  
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Suspensão cirurgias           08 44.4 05 50 12 48 

Suspensão de exames 03 16.6 03 30 03 12 

Equipamentos 07 38.8 02 20 10 40 

Total 18 100 10 100 25 100 
Fonte Pesquisa direta 
 
Tabela 10 – Evolução do número de manifestações burocracia da gestão hospitalar – 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 70 85,4 33 75,0 31 68,9 

Sugestão 6 7,3 7 15,9 6 13,3 

Informação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denúncia 6 7,3 4 9,1 8 17,8 

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 82 100,0 44 100,0 45 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 11 – Evolução do número de manifestações competência relacional da gestão hospitalar – 
2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 18 64,3 24 77,4 27 84,4 

Sugestão 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Informação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denúncia 2 7,1 0 0,0 0 0,0 

Elogio 8 28,6 7 22,6 5 15,6 

Total 28 100,0 31 100,0 32 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 12 – Evolução do número de manifestações comunicação institucional da gestão hospitalar – 
2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 1 11,1 1 12,5 2 15,4 

Sugestão 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Informação 8 88,9 7 87,5 11 84,6 

Denúncia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 9 100,0 8 100,0 13 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 13 – Evolução do número de manifestações infraestrutura da gestão hospitalar, no período 
2006-2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 14 – Evolução do número de manifestações financiamento da gestão hospitalar, no período de 
2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 %

Reclamação 18 100,0 10 100,0 25 100,0

Sugestão 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Informação 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Denúncia 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 18 100,0 10 100,0 25 100,0
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 15 - Evolução do número de manifestações do Sistema Único de Saúde – SUS – 2006-
2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 8 7,4 11 10,4 4 3,4 

Sugestão 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Informação 100 92,6 95 89,6 114 96,6 

Denúncia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 108 100,0 106 100,0 118 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 16- Evolução das manifestações repetidas na rede de serviços do SUS 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Consulta 08 13.3 17 29.8 19 23.1 

Cirurgia 16 26.6 27 47.3 21 25.6 

Inadequação do perfil 10 16.6 05 8.7 10 12.1 

Microrregião 12 20 05 8.7 12 14.6 

Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 3 50,0 5 100,0 5 100,0 

Sugestão 3 50,0 0 0,0 0 0,0 

Informação 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Denúncia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 6 100,0 5 100,0 5 100,0 
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Exames 09 15 02 3.5 08 9.7 

Alta ambulatorial 05 8.3 01 1.7 12 14.6 

Total 60 100,0 57 100,0 82 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 17- Evolução das manifestações repetidas no financiamento do SUS 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Cardiovascular 16 33.3 07 14.2 06 16.6 

Medicação alto custo 15 31.2 12 24.4 14 38.8 

Quimioterápicos 02 4.1 06 12.4 03 8.3 

Aparelho auditivo 02 4.1 01 2 01 2.7 

Cirurgias eletivas 10 20.8 18 36.7 10 15.8 

Pequenas cirurgias 03 6.2 05 10.2 02 5.5 

Total 48 100,0 49 100,0 36 100,0 
Pesquisa: Fonte direta 
 
Tabela 18 - Evolução do número de manifestações nos eixo de análise da gestão do Sistema Único de 
Saúde – SUS – 2006-2008  
 
Eixos de análises 2006 % 2007 % 2008 % 

Rede do SUS 60 55,6 57 53,8 82 69,5 

Financiamento 48 44,4 49 46,2 36 30,5 

Total 108 100,0 106 100,0 118 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 19 – Evolução do número de manifestações rede de serviços SUS, no período 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 8 13,3 8 14,0 4 4,9 

Sugestão 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Informação 52 86,7 49 86,0 78 95,1 

Denúncia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 60 100,0 57 100,0 82 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 20 – Evolução do número de manifestações financiamento SUS – 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 
Reclamação 2 4,2 3 6,1 0 0,0 
Sugestão 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Informação 46 95,8 46 93,9 36 100,0 
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Denúncia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 48 100,0 49 100,0 36 100,0 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 21 - Evolução do número de manifestações da gestão acadêmica – 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 2 40,0 − − − − 
Sugestão 0 0,0 − − − − 
Informação 0 0,0 − − − − 
Denúncia 3 60,0 − − − − 
Elogio 0 0,0 − − − − 

Total 5 100,0 − − − − 
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 22 – Eixos de análise da gestão acadêmica 
 
Eixos de análises 2006 % 2007 % 2008 % 
Ensino e pesquisa 3 60,0% − − − − 
Competência relacional 2 40,0% − − − − 
Total 5 100,0% − − − − 

Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 23 – Manifestações na gestão acadêmica relativo a ensino e pesquisa 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 

Reclamação 0 0,0 − − − − 
Sugestão 0 0,0 − − − − 
Informação 0 0,0 − − − − 
Denúncia 3 100,0 − − − − 
Elogio 0 0,0 − − − − 
Total 3 100,0 − − − − 

Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 24 – Manifestações na gestão acadêmica relativo à competência relacional 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 % 
Reclamação 2 100,0 − − − − 
Sugestão 0 0,0 − − − − 
Informação 0 0,0 − − − − 
Denúncia 0 0,0 − − − − 
Elogio 0 0,0 − − − − 
Total 2 100,0 − − − − 

Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 25 – Evolução das manifestações de solução coletiva na gestão hospitalar, no período 2006-
2008 
 

Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 %

Reclamação 56 83,6 14 82,4 26 89,7

Sugestão 6 9,0 3 17,6 1 3,4%

Informação 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Denúncia 5 7,5 0 0,0 2 6,9

Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 67 100,0 17 100,0 29 100,0
Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 26 – Manifestações com soluções coletivas e individuais dos pleitos na gestão hospitalar- 
2006/2008 
 
Tipos de solução 2006 % 2007 % 2008 %

Solução coletiva 67 67,7 17 42,5 29 41,4

Solução individual 32 32,3 23 57,5 41 58,6

Total 99 100,0 40 100,0 70 100,0

Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 27 – Manifestações que não provocaram mudanças na gestão hospitalar- 2006/2008 
 
Tipos de resposta 2006 % 2007 % 2008 %

Resposta negativa 10 13,7 18 23,1 5 6,3

Não respondida 31 42,5 37 47,4 33 41,8

Resposta individual (solução 
individual) 32 43,8 23 29,5 41 51,9

Total 73 100,0 78 100,0 79 100,0

Fonte: Pesquisa direta 
 
Tabela 28 – Evolução das manifestações que não provocaram mudanças na gestão hospitalar, no 
período de 2006-2008 
 
Tipos de manifestação 2006 % 2007 % 2008 %
Reclamação 64 87,7 70 89,7 68 86,1
Sugestão 4 5,5 4 5,1 5 6,3
Informação 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Denúncia 5 6,8 4 5,1 6 7,6
Elogio 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 73 100,0 78 100,0 79 100,0

Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 29- Resultados do Serviço de Ouvidoria do HUWC 
 
Tipos de respostas 2006 % 2007 % 2008 %

Satisfatórias 99 70,7% 40 42,1% 70 64,8%

Não satisfatórias 10 7,1% 18 18,9% 5 4,6%

Não respondidas 31 22,1% 37 38,9% 33 30,6%

Total 140 100,0% 95 100,0% 108 100,0%
Fonte: Pesquisa direta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

    136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       APÊNDICE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

    137 
 

 
ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS 

(Para cada período estabelecido pelo estudo) 
 
  PERÍODO___________________________ 
 
1 Análise quantitativa das manifestações. 
 
     Reclamações _______/________%         Sugestão ______/_______% 
 
     Elogio________/_______%      Informação- ______/_______% 
 
     Denúncia- ________/________% 
 
Total das manifestações______________ 
 
 
 1.1 Consolidado das manifestações nas esferas de gestão 
 
       1.1.1 Gestão Hospitalar 
 
              Reclamações______________ 
              Sugestão_________________ 
              Informação_______________ 
              Denúncia_________________ 
              Elogio___________________ 
 
           1.1.2 Gestão do SUS 
 
              Reclamação_________________ 
              Informação_______________ 
              
               
 
         1.1.3 Gestão Acadêmica 
 
              Reclamações______________ 
              Sugestão_________________ 
              Informação_______________ 
              Denúncia_________________ 
              Elogio___________________ 
 
 
2 Análise qualitativa da manifestações. 
 
2.1 Gestão Hospitalar 
 
      2.1.1 Burocracia 
      2.1.2 Competência relacional 



   

 
 
 

    138 
 

      2.1.3 Comunicação institucional 
      2.1.4 Infraestrutura 
      2.1.5 Financiamento 
 
2.2 Gestão do SUS 
 
       2.2.1 Rede do SUS 
       2.2.2 Financiamento 
 
2.3 Gestão Acadêmica 
 
       2.3.1 Ensino e pesquisa 
     2.3.2 Competência relacional 
 
               
 
3 Análise quantitativa das manifestações respondidas pelo grupo gestor do Complexo 
Hospitalar. 
  
       3.1 Respondidas satisfatoriamente__________________ 
       3.2 Respondidas não satisfatoriamente_______________ 
       3.3 Não respondidas_____________________________ 
 
Total_____________ 
 
4 Análise qualitativa das manifestações respondidas no redesenho da gestão do Complexo 
Hospitalar. 
 
 
    4.1 Reclamações 
    4.2 Sugestões 
    4.3 Denúncias. 
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