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1 Introdução 
 

                A Ouvidoria Geral do SUS apoia-se nos princípios e diretrizes que determinam as 

ações e serviços de saúde, expressos no art. 198 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/90. 

É um canal de escuta qualificada que recebe manifestações oriundas dos cidadãos munícipes 

de Campo Grande/MS, é também responsável por disseminar informações em saúde, 

registrar e encaminhar as manifestações acolhidas pelos órgãos e setores competentes pela 

análise e providências, e acompanhar para dar a devolutiva ao cidadão. 

Missão 

                Ser o canal de comunicação e articulação entre o cidadão e a Secretaria Municipal 

de saúde de Campo Grande/MS e atuar no controle social por meio da democracia 

participativa em busca da melhoria dos serviços públicos do Sistema Único de Sáude. 

Visão 

                 Ser referência como Ouvidoria da Saúde em todo território nacional, promover a 

qualidade nas relações entre o cidadão e a Gestão Municipal do SUS a fim de fortalecer a 

cidadania e subsidiar a gestão nas tomadas de decisões e na formulação de políticas públicas 

de saúde. 

Valores  

 Zelar pela observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 

 Assegurar a privacidade, confidencialidade, bem como o sigilo das manifestações 

quando solicitado, em todas as etapas do tratamento das manifestações registradas 

nesta Ouvidoria;  

 Garantir a resposta ao cidadão, no prazo vigente, com clareza e objetividade, 

democratizando os acessos à informações. 

 Agir com autonomia, integridade, transparência, imparcialidade e justiça. 

 

Meio de comunicação 

Telefone: (67) 3314-9955 

 E-mail: ouvidoria@sesau.campogrande.ms.gov.br 
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Correspondência Oficial: Fala Campo Grande (gabinete do prefeito)  

Formulário Web: http://ouvprod02.saude.gov.br/ouvidor/CadastroDemandaPortal.do 

Presencial: R.Bahia,280, Jd dos Estados – CEP.: 79002-530 – Campo Grande/MS 

 

Horário de atendimento ao Público: 

Segunda- feira a sexta-feira - 07h às 17h (presencial) e 07h às 23h (telefônico).      

Finais de semana, feriados e ponto facultativos – 06h as 00h (telefônico) 

2 Apresentação 
 

                  Será apresentado a seguir, o Relatório Mensal da Ouvidoria do SUS da Secretaria 

Municipal de Saúde de Campo Grande/MS, referente mês de Outubro de 2021, no qual haverá 

a demonstração dos resultantes dos atendimentos recebidos na rede municipal de Ouvidoria 

acerca dos serviços de saúde prestados na Rede SUS no Município de Campo Grande de 

Mato Grosso do SUL Para coleta dos dados utilizamos o Sistema informatizado 

OuvidorSUS/DOGES, do Ministério da Saúde, que é descentralizado para todo o Sistema 

Nacional de Ouvidorias do SUS, e apresenta as funcionalidades de registro, tratamento, 

encaminhamento e acompanhamento das manifestações.  

 

Objetivos 

                  O presente Relatório tem como objetivo espelhar as manifestações dos usuários 

atendidos na Rede SUS da SESAU a fim de contribuir para a melhoria e avaliação continua 

dos serviços de saúde prestados, apresentando a análise de dados consolidados a partir da 

quantificação e categorização das manifestações atendidas por esta Ouvidoria. 

 

Sistema Ouvidor SUS 

 

                 O sistema Ouvidor SUS, regulamentado pela Portaria nº 8, de 25 de maio de 2007, 

é um Sistema informatizado elaborado pelo Departamento de Ouvidoria Geral do SUS e 

desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS). 

O sistema permite o registro e o encaminhamento das manifestações dos cidadãos. Possibilita 

ainda a troca de informações entre os órgãos responsáveis pela gestão do SUS, para adoção 

das providências cabíveis diante das manifestações recebidas. 

http://ouvprod02.saude.gov.br/ouvidor/CadastroDemandaPortal.do
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Sistema de Disseminação de Informação 

 

                Sistema elaborado pela Ouvidoria da Saúde de Campo Grande/MS e desenvolvido 

por sua equipe técnica. 

                  Esta ferramenta permite a disseminação de informações.  É um serviço 

personalizado que disponibiliza ao cidadão informações sobre o Sistema Único de Saúde, que 

está em funcionamento desde 05/09/2017. 

3 Manifestações  

 

                 As manifestações registradas são protocoladas pelos cidadãos nesta Ouvidoria 

que podem ser acompanhadas posteriormente pelo usuário através do número de protocolo 

gerado no Sistema OUVIDORSUS. Esta realiza o devido acolhimento e escuta qualificada ao 

cidadão, são registradas, analisadas, classificadas, tipificadas e encaminhadas para a rede 

de ouvidorias e parceiros pela equipe técnica, que acompanha o desenrolar até o retorno ao 

cidadão e a finalização das manifestações; com objetivo de assegurar o equilíbrio e a 

qualidade, seguindo os princípios e diretrizes do SUS.  O processo do acolhimento e do 

tratamento das demandas, é mostrado abaixo:  
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                  As manifestações classificam – se em: denúncia, solicitação, reclamação, 

informação, elogio e sugestão. 

 Denúncia: Relato de irregularidades ou indício na administração ou atendimento por 

entidade pública ou privada de Saúde/SUS.  

 Solicitação: Relato que indica insatisfação necessariamente contendo número de 

atendimento ou acesso às ações e aos serviços de saúde/SUS.  

 Reclamação: Relato de insatisfação em relação às ações e aos serviços de saúde, 

sem conteúdo de requerimento.  

 Informação: Comunicação, instrução ou ensinamento a respeito do sistema de saúde. 

 Elogio: Satisfação ou agradecimento por atendimento prestado por um serviço do 

SUS. 

 Sugestão: Sugestões de ações e campanhas de saúde/SUS.  

 Disseminação de Informações: é o ato de fornecer informações ao demandante, e 

funciona, conforme o manual, como um filtro com a finalidade de evitar o registro e 

tratamento de demandas que possam ser resolvidas através de orientações e 

esclarecimentos.  

                  Baseado nessa breve roteirização pela qual as manifestações registradas 

percorrem, essa seção irá estratificar e apresentar as manifestações de acordo como meio 

elo qual foi registrada, a unidade a que se referem a classificação e tipificação.  

Gráfico – Registro de Manifestações – 2021. 
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Em Outubro de 2021 obtivemos o total de 7.160 registros, no mesmo mês em 

2020 registraram-se 2.503 manifestações, correspondendo a um aumento de 286,06%. 

Gráfico 02 – Sistema de Registro de Demanda - Outubro de 2021. 

 

FONTE:  Sistema OuvidorSUS, Sistema de informação da Ouvidoria da Saúde 

No mês de Outubro de 2021 foram registradas no Sistema OuvidorSUS o total 

de 1.573 manifestações, e 5.587 registros informações registradas no Sistema de 

Informações, totalizando o número de 7.160 atendimentos registrados nesta Ouvidoria. 

Destas 71,84% foram solicitações de informações, que quando sanadas no ato do 

atendimento foram registradas no Sistema de Informações da Ouvidoria, sem a necessidade 

do registro e encaminhamento no sistema de demandas (OuvidorSUS).  

Ressalta-se que este resultado foi resultante das ações da Vigilância 

Epidemiológica em relação a vacinação contra o novocoronavírus, o que gerou inúmeras 

informações prestadas a respeito de local e dia de vacinação. 

4 Meio de atendimento 
 

Os meios de atendimentos disponíveis ao cidadão são: telefone, 

correspondência oficial (aplicativo Fala Campo Grande), e-mail, formulário web e registros 

realizados pessoalmente. Neste mês o meio de contato mais utilizado pelos usuários na 
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Ouvidoria Geral do SUS de Campo Grande/MS foi o atendimento via telefone (6.577 

manifestações), seguido pelo atendimento presencial (513 manifestações), e-mail (42 

manifestações), correspondência oficial (12 manifestações), aplicativo e-saúde (10 registros), 

formulário web com (05 registros), Carta (1 demanda) conforme demonstrado no Gráfico 

abaixo: 

Gráfico 03 – Meio de atendimento -  Outubro de 2021. 

       

   

 É demonstrado no gráfico acima que o telefone continua sendo a maior fonte de 

registros das manifestações desta Ouvidoria, este resultado é possível por meio das ações 

de ampla divulgação do nosso número de atendimento, que se intensificou no início da 

Pandemia causada pelo coronavírus e se manteve até os dias de hoje, e pela praticidade que 

é em realizar uma manifestação através do contato telefônico. As regras de distanciamento 

social, fez com que os cidadãos optassem por realizar ligações ao invés de ser atendidos 

pessoalmente. Esta Ouvidoria Geral da Saúde opera com o serviço de gerenciamento de 

ligações (desde 14/12/2018, fornecido pela “VETT”, prestadora de serviço telefônico). 

 

5 MOTIVAÇÃO 
 

                  A motivação determina o grau de satisfação, a necessidade dos cidadãos, e a 
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         A ouvidoria preza por ser canal de comunicação, de escuta qualificada, que acolhe 

e registra as manifestações dos usuários dos serviços públicos em saúde com o intuito de, a 

partir dessas, ser uma ferramenta de gestão, para que os responsáveis possam aperfeiçoar 

os serviços ofertados pelo SUS. 

Gráfico 04 – Manifestação por Motivação -  Outubro de 2021. 

           

No gráfico 04, vemos a Informação (Sistema de Informações) em 1º lugar 

(5.708 registros), seguida por “Solicitação” (749 registros), “Reclamação” (398 informações), 

“Denúncia” (231 registros), “Elogio” (72 registros) e por último “Sugestão” (2 registros). 

6 Assunto e subassuntos 
 

        A demanda registrada no Sistema Informatizado Ouvidor SUS e Sistema de 

Disseminação de Informação, é analisada e tipificada, segundo a sua pertinência ao SUS e 

as áreas de competência. A tipificação consiste: identificar o tipo de demanda apresentada 

pelo(a) cidadão(ã), a partir do seu conteúdo, classificando-a por assunto e subassuntos, com 

isso é possível identificar questões pontuais para resolução. 
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Gráfico 05 – Manifestação por Assunto – Outubro de 2021 

 

 

No mês de Outubro de 2021 nota-se que a Disseminação de Informações foi a 

mais apontada no gráfico 05, com o total de 5.706 registros (79,69%), seguida por Assistência 

à Saúde com o total de 690 (9,64%), Gestão com 253 (3,53%), Vigilância Sanitária com 198 

manifestações (2,77%), Estratégia de Saúde da Família com o total de 154 registros (2,15%) 

e Vigilância em Saúde com o total de 80 demandas (1,12%). Estas somatizam 98,90% das 

manifestações.  

 
 

DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

                    O assunto Disseminação de Informações permanece liderando o ranking das 

manifestações, totalizando 5.706 registros de informações prestadas. Disseminação de 

Informação é um serviço personalizado que disponibiliza ao cidadão informações sobre o 

Sistema Único de Saúde, onde não há necessidade de registro no Sistema OuvidorSUS, pois 

as informações e duvidas são sanadas no ato do atendimento. Isto é, o cidadão entra em 

contato com esta Ouvidoria, seja por telefone ou pessoalmente, solicita informações que 

podem ser a respeito de: telefone e endereço da rede de Ouvidoria, funcionamento de 

unidades, status da demanda de ouvidoria, status de solicitações (consultas, cirurgias, 

tratamentos e diagnósticos), escala de plantões dos UPAS, entre outros, e a informação é 

prestada imediatamente e registrada no Sistema de Informações interno desta ouvidoria, ativo 

desde 05/09/2017.    
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 

Este item compreende as demandas que abordam a necessidade de 

procedimentos médicos em todos os níveis de complexidade (área ambulatorial e hospitalar), 

que são registradas no Sistema OuvidorSUS.  

              O assunto “Assistência à Saúde” foi o 2º mais citado no mês de Outubro de 

2021, com o total de 690 manifestações registradas, ou seja manifestações de solicitação de 

agilidade, que são encaminhadas para o SISREG, que é responsável pela regulação de 

vagas. 

GESTÃO 

 

                  O terceiro assunto mais citado é “Gestão” totalizando 253 manifestações, cumpre 

esclarecer que Gestão refere-se a toda manifestação realizada sobre as unidades da rede de 

Ouvidoria, envolvendo recursos humanos, recursos materiais, espaço físico de 

estabelecimento de saúde, horário de funcionamento, rotinas e protocolos de unidade de 

sáude, demora no atendimento, falta de profissional, denúncias de não cumprimento de carga 

horária entre outros.  

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

O assunto Vigilância Sanitária foi o quarto mais mencionado no mês de Outubro 

deste ano, com o número 198 manifestações registradas no sistema OuvidorSUS. Este 

assunto engloba situações que envolvam registro e qualidade de produtos da saúde 

(estabelecimento de comercio de alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, 

agrotóxicos, aparelhos, equipamentos, etc.);qualidade de estabelecimentos de saúde 

públicos e particulares; casos referentes à saúde ocorridos no município, englobando a 

situação pandêmica do coronavirus (denúncias de estabelecimentos comerciais, de saúde 

públicos e particulares, bem como de casos suspeitos e confirmados (covid19) que 

descumprem as regras atuais). 

A partir de março de 2020 foram publicadas legislações que regulamentam 

sobre distanciamento social, restrições de funcionamento de estabelecimentos e toque de 

recolher, estas visam diminuir impacto de disseminação do novo vírus circulante 

(coronavirus).  A Vigilância sanitária é responsável pela fiscalização dos estabelecimentos 

que se enquadram nestas normas, a Ouvidoria da Saúde acolhe, registra e encaminha estas 
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manifestações para apuração e providências cabíveis. Atualmente houve o declínio nas 

manifestação tendo em vista a flexibilização dos decretos, bem como o avanço da vacinação. 

 

 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Este refere-se a toda manifestação realizada sobre as unidades de básicas 

saúde da família (UBSF) da rede de Ouvidoria, envolvendo recursos humanos, recursos 

materiais, espaço físico de estabelecimento de saúde, horário de funcionamento, rotinas e 

protocolos de unidade de saúde, demora no atendimento, falta de profissional, denúncias de 

não cumprimento de carga horária entre outros. Neste mês totalizou 154 registros. 

 

 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

              O assunto “Vigilância em Saúde” foi o sexto mais mencionado no mês de 

Setembro de 2021, com o total de 80 registros de manifestações. Assuntos relacionados a 

vacinação, aplicação de carro fumacê, contaminantes ambientais, entre outros. 

  

 


