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e-Ouv é a nova ferramenta
da Ouvidoria da Ebserh

O Hospital Escola da Universidade 
Federal de Pelotas (HE UFPel) passou a 
contar com uma nova ferramenta: o e-
-Ouv. A rede Nacional de Ouvidorias dos 
Hospitais Universitários Federais da Em-
presa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) passou compor o Sistema de Ou-
vidorias do Executivo Federal, instituído 
pelo Decreto 9.492/2018, que regula-
menta os procedimentos para a participa-
ção, a proteção e a defesa dos direitos do 
usuário de serviços públicos da adminis-
tração pública federal, direta e indireta.

Conforme o Decreto, os objetivos do 
Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo 
Federal são, entre eles, coordenar e arti-
cular as atividades de ouvidoria, propor e 
coordenar ações com vistas a desenvol-
ver o controle social dos usuários sobre 
a prestação de serviços públicos, além de 
facilitar o acesso do usuário de serviços 
públicos aos instrumentos de participa-
ção na gestão e na defesa de seus direi-
tos. Ele também visa zelar pela interlocu-
ção efetiva entre o usuário de serviços 
públicos e os órgãos e as entidades da 
administração pública federal responsá-
veis por esses serviços.

Com a nova ferramenta, todas as ouvi-
dorias se unificaram e o cidadão passou 
a ter um canal único para falar com todas 
as 386 ouvidorias do Executivo Federal, 
inclusive as dos Hospitais Universitários 
vinculados à Ebserh, assim como a Ou-
vidoria Geral na Sede. O acesso é feito 
através do site da Ebserh, onde o usuá-
rio pode escolher com quem quer falar e 
encaminhar sua manifestação, que pode 
ser uma reclamação, uma solicitação, 

uma denúncia, uma sugestão, um elogio 
ou um pedido de simplificação de serviço 
público.

Além dessa mudança, o decreto alterou 
prazos e regulamentou a forma de trami-
tação das manifestações anônimas. Além 
disso, ocorreram outras mudanças como, 
por exemplo, a possibilidade de, ao final 
do atendimento, avaliar e dizer se você 
ficou satisfeito com a resposta e com a 
forma como a ouvidoria atendeu você.

A ouvidora do HE, Carla Carvalho, elo-
giou a iniciativa da Controladoria Geral 
da União e do Ministério da Transparên-
cia e destacou que, dessa forma, todas as 
ouvidorias do Poder Executivo passaram 
a integrar o mesmo sistema. “O processo 
passou a ser mais abrangente e vai ga-
nhar visibilidade, facilitando o acesso ao 
usuário”, finalizou.

Os pedidos de acesso à informação, re-
gulamentados pela Lei de Acesso a Infor-
mação (LAI) e pelo decreto 7.724/2012, 
possuem tratamento distinto do ofertado 
para as demandas comumente recebidas 
pela ouvidoria (reclamações, denúncias, 
elogios). No âmbito da Rede Ebserh, são 
os ouvidores que gerenciam os dois ca-
nais, orientando, transmitindo informa-
ções e colaborando no aprimoramento 
das atividades desenvolvidas pela Eb-
serh.

As manifestações recebidas até o dia 8 
de outubro pelo do Sistema Integrado de 
Gestão (SIG), permanecerão no sistema 
até que sejam finalizadas. Dúvidas e mais 
informações podem ser obtidas através 
dos telefones (061) 3255 8298 / 3255 
8493.

Projeto realizado
no HE foi tema de

Congresso da UFPel

Na última quinta-feira (25) acadê-
micas da Faculdade de Enfermagem 
da UFPel e profissionais de enfer-
magem, juntamente com as profes-
soras da Faculdade de Enfermagem 
da UFPel Juliane Portella Ribeiro e 
Marilu Corrêa Soares, participaram 
do V Congresso de Extensão e Cul-
tura (CEC), da 4º Semana Integrada 
da UFPel. Os integrantes participam 
do projeto de extensão “Prevenção 
e Promoção da Saúde em grupos de 
Gestantes e Puérperas” e apresen-
taram relatos de experiências acer-
ca das ações desenvolvidas. 

De acordo a professora e coorde-
nadora do projeto, Juliane Ribeiro, 
o estudo trata, especificamente, de 
um relato sobre as rodas de con-
versa, realizadas no HE, voltadas 
a puérperas com recém-nascidos 
hospitalizados na UTI Neonatal, na 
Unidade Semi-Intensiva e Pediatria 
do HE. Os assuntos abordados nos 
encontros foram planejados, consi-
derando a particularidade do mo-
mento vivido: cuidado de si, mater-
nidade e puerpério, rede de apoio 
e direito das puérperas, depressão 
pós-parto. “A proposta se baseia 
em realizar encontros semanais de 
cunho multiprofissional, contando 
com a colaboração de profissionais 
e acadêmicos das áreas de enfer-
magem, serviço social e psicologia. 
Proporcionamos o rodízio de assun-
tos, com o objetivo de evitar que a 
mesma puérpera presenciasse mais 
de uma vez a mesma temática”, 
acrescentou. 
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O HE realizou mais um mutirão de consultas na última sexta-feira (26), essa foi a vez da 
Unidade Básica de Saúde do bairro Dunas. Foram diversos atendimentos e encaminhamentos, 
visando a prevenção do Câncer de Mama.
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UFPel promove
atividades na semana 
do Servidor Público

HE arrecada doações 
para o brechó 

solidário de natal

A partir desta segunda-feira (29) 
inicia a Semana do Servidor, pro-
movido pela UFPel, em comemo-
ração ao Dia do Servidor Público, 
celebrado no dia 28 de outubro. 
Serão oferecidas oficinas, ginástica 
laboral, apresentações musicais, 
caminhada e palestra. 

As oficinas terão como tema “A 
Saúde através das Plantas”, “Dan-
çando Forró”, “Uma tarde de afe-
to com os cães do pet terapia”, 
“Sabores da Itália” e “Sabores da 
América”. No dia 31 acontecerá 
uma caminhada no Campus Capão 
do Leão, guiada pelo professor do 
curso de Educação Física da UFPel, 
Volmar Geraldo da Silva Nunes. E 
no dia 31 terá a palestra “A UFPel e 
Eu: como escrever nossa história”, 
com Andréia Athaydes.

Para participar das atividades, o 
colaborador deve se inscrever atra-
vés do link https://wp.ufpel.edu.
br/progep/semana-do-servidor-
-ufpel/, com antecedência mínima 
de dois dias. Mais informações no 
site da UFPel.

O Grupo de Trabalho de Humani-
zação (GTH) do HE está arrecadan-
do doações para a próxima edição 
do Brechó Solidário. Roupas, calça-
dos, bolsas, acessórios, brinquedos 
e itens de bazar podem ser entre-
gues nas portarias do hospital. As 
peças devem ser, preferencialmen-
te, novas ou semi-novas em bom 
estado de conservação e podem 
ser entregues nas portarias do HE 
ou na caixa que está localizada na 
rampa de acesso dos funcionários. 
O brechó será nos dias 5, 6 e 7 de 
dezembro.

Toda verba arrecadada é utiliza-
da em melhorias e manutenção de 
equipamentos e estrutura, além de 
ações para oferecer mais conforto 
e bem-estar aos pacientes, acom-
panhantes e colaboradores do 
hospital. Desde seu lançamento, 
em 2009, o brechó já possibilitou 
diversas ações como, por exemplo, 
reforma de cadeiras, compra de 
televisores, compra de foco cirúr-
gico, dentre outras.


