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Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL

Ouvidoria-HEUFPEL
A Ouvidoria do Hospital do Hospital Escola – UFPEL/Ebserh é um canal de 

comunicação direto com o cidadão, um espaço de participação social que 

permite a cooperação ativa dos cidadãos no controle da qualidade dos 

serviços públicos.

Sua atribuição fundamental é receber, analisar, classificar e encaminhar as 

manifestações dos usuários (reclamações, denúncias, sugestões, solicitações, 

elogios, pedidos de informação e simplificação), identificando, a partir de cada

manifestação, a relevância de um eventual problema de gestão subjacente, 

de modo a contribuir para a solução do mesmo. Mas não é só isso: 

a Ouvidoria do HEUFPEL é vinculada a Ouvidoria-Geral da Ebserh, 

responsável pela coordenação de todas as Ouvidorias dos hospitais 

universitários da Rede Ebserh.

Dessa forma, nossos objetivos compreendem, no irrestrito incentivo ao

controle social para o exercício da cidadania, atuar como instrumento para 

aprimoramento da qualidade de serviços prestados no HEUFPEL e garantir ao

cidadão o direito à informação.

Por fim, a Ouvidoria funciona como um agente promotor de mudanças, o que 

favorece uma gestão flexível e voltada para a satisfação das necessidades do 

cidadão, além de contribuir para a garantia de uma prestação de serviços

públicos de qualidade e para a efetivação de direitos.

QUEM SOMOS?

CARLA REGINA CARVALHO
Ouvidora do HEUFPEL e Autoridade De 

Monitoramento da LAI/Sistema SIC

MARLI MORALES CAMPELO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOSSA EQUIPE:
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Estatísticas gerais - Tipos de manifestação (Ouvidoria HEUFPEL)

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL

A Ouvidoria do Hospital Escola 
UFPEL/Ebserh recepcionou 163 registros, 

sendo que:
a) 145 são demandas de ouvidoria (à 

esquerda); e 
b) 18 pedidos de acesso à informação, 

através do e-SIC.
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Estatísticas gerais - Canais de Comunicação (Ouvidoria HEUFPEL)

Aqui é possível observar que Fala.BR (via web), telefone e presencial
foram as principais formas de acesso neste período. 
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Estatísticas gerais - Situação das manifestações (Ouvidoria HEUFPEL)

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”

¹ Para verificar a veracidade dos dados, basta acessar 
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm 

e, após escolher "Esfera Federal", escolher os filtros 
de período (trimestre) e do órgão (Ebserh SEDE ou 

todos os hospitais da Rede).

Em relação às manifestações de ouvidoria, o Painel "Resolveu?", desenvolvido pela
CGU e disponível para qualquer cidadão, mostra os resultados no período da
Ouvidoria do HEUFPEL/Ebserh (abaixo). A relação entre a media de satisfação, bem
como o tempo de resposta, serão apresentadas no decorrer da apresentação do
relatório.
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Todas as 145  manifestações do 
trimestre foram concluídas dentro

do prazo.

145

Concluídas

*Neste trimestre não houveram 

respondentes ao índice de resolutividade 
e de satisfação ficando em 0 (zero) os 
responsdentes



Análise das manifestações – Solicitações (Ouvidoria HEUFPEL)

No período, foram recepcionadas 45 solicitações, que englobam, em linhas gerais, esclarecimentos 
de dúvidas e pedido de providências.
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Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFEL

Os assuntos das manifestações estão subdivididos em
subassuntos. Os principais seguem detalhados:

Divisão por assunto 

4%

Infraestrutura
(conserto de 
microndas e 
manutenção

predial)

Atendimento médico
(troca de médico;
comunicação com 

equipr médica)

Acomodações (reclamação 
de cadeira p/ 

acompanhante)

Cirurgia ( tempo de 
espera) 
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Atend. 
médico



Continuação (Análise das solicitações)

- Analisando as solicitações recebidas no contexto em que foram
recepcionadas, nota-se que a maior parte foi respondida pelas áreas
responsáveis.

- As respostas de manifestação das Unidades, aparecem como as mais
solicitadas neste período, entre elas, demandas variadas sobre a cirurgia,
atendimento médico e acomodações.,

Análise dos conteúdos
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Dos 44 registros, Nenhum interessado
avaliou, as respostas

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”
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No período, foram recepcionadas 50 reclamações, que são consideradas pelo Decreto 9.492/2018 
como demonstração de insatisfação. 
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Os principais assuntos das manifestações seguem
detalhados:

Divisão por assunto 

Atendimento 
Hotelaria

Laboratório
( Tempo de 

espera) 

Conduta
Enfermagem

segurança

Oncologia
(abertura de 

APACS)

Conduta
Médico

Conduta de 
profissionais
terceirizados

Análise das manifestações – Reclamações (Ouvidoria HEUFPEL)
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Oncologia

Terceirizada

Laboratório
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Continuação (Análise das reclamações)

- Os principais fatos que foram apontados neste período sobre a
instituição estão relacionados as mais diversas áreas. Os temas de
conduta médica, conduta das empresas terceirizadas, medicamentos
laboratório, cirurgia (tempo de espera),

- Os problemas relacionados à conduta profissional, estão em sua
maioria relacionados ás questões médicas. A Ouvidoria tem acatado
as demandas e atuado junto as lideranças na proposição de
melhorias.

- Os esclarecimentos sobre tais temas tem sido tomados como
dispositivos para esclarecimentos da comunidade hospitalar e levado
ao conhecimento e entendimento do paciente.
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Análise dos conteúdos

Dos 50 registros, nenhum
interessado avaliou apesquisa de 

Satisfação.

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”
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No período, foram recepcionadas manifestações registradas como denúncias. No entanto, todas foram 
reclassificadas por se tratar de reclamação ou solicitação.

APTAS

03

Dos 3 registros, todos foram reclassificados e nenhum avaliado.
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Denúncias

0

03

Reclamações
+

Solicitações

Análise das manifestações –Denúncias (Ouvidoria HEUFPEL)

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”
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No período, foram recepcionadas 14 manifestações registradas como comunicações de 
irregularidades. Estas são tratadas pela Ouvidoria conforme a Instrução Normativa da CGU 

Nº5/2018 e o Decreto 9.492/2018.
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Os assuntos das manifestações 
estão subdivididos em 2 assuntos. 
Os principais seguem detalhados:

Divisão por assunto

Atendimento
médico(reclamaçã

o do plantão
medico;demora e 

s/ prescrição
APAC)

Manifestações 
por área

%

Diversos

64,4%

Comunicações são manifestações
registradas de maneira anônima, 

sendo que o fala.BR, em atenção ao
Decreto 9.492/2018, apenas

permite o registro anônimo de 
reclamações e denúncias. .

Atendimento 
médico

14,2%

Conduta
de 

pacientes

21,4%

0

Número reclassificadas e 
consideradas aptas como

denúncias

14

Número total de 
comunicações recebidas

Análise das manifestações – Comunicações (Ouvidoria HEUFPEL)

Por serem anônimas, 
sem registro do e-mail 

do cidadão, não há
dados sobre avaliação

da resposta.

Conduta de 
pacientes 
(Brigas)

http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm


50%

50%

%
Manifestações 

por área

Divisão de 

enfermagem

Os assuntos dos elogios estão subdivididos em 02 
assuntos. Os principais seguem detalhados:

Divisão por assunto 

50%

Atendimento ao
público

50%

Atendimento
equipes saúde

(genérico) 

5%
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Análise das manifestações – Elogios (Ouvidoria HEUFPEL)

No período, foram registrados 25 elogios direcionados as respectivas áreas do HEUFPEL

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
10

Atendimento 
ao público



No período, recepcionamos 7 sugestão, respondida de maneira satisfatória. O Decreto 9.492/2018 
exige manifestação técnica quanto à possibilidade ou impossibilidade de colocar em prática a 

sugestão posta. Assim, considerando a avaliação dos usuários, entendemos que as áreas técnicas
se mostraram abertas ao diálogo, com vistas à busca por melhorias. O usuário atendido não

avaliou as respostas o que corresponde a 0%.

Os assuntos das manifestações 

estão subdivididos em subassuntos:

Divisão por assunto

Outros

28,5%

Análise das manifestações – Sugestões (Ouvidoria HEUFPEL)
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Continuação (Análise dos elogios)

Segundo o painel “Resolveu” 
nenhum usuário fez a 

avaliação das respostas , não 
sendo possível a avaliação.

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”

Atendimento 
enfermagem

71,4%



No trismestre, foram apresentados 18 pedidos de acesso à informação via sistema e- Sic.. A média
de tempo para o atendimento foi de 9,22 dias.
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Pedidos de acesso à informação e Pesquisa de Satisfação do Usuário

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
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PAINEL LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm



Abaixo encontram-se os resultados gerais da Pesquisa de Satisfação do Usuário do HEUFPEL. 
Outros dados podem ser acessados nos link: https://www.ebserh.gov.br/ouvidoria-geral/pesquisa-satisfacao
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Pedidos de acesso à informação e Pesquisa de Satisfação do Usuário

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
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https://www.ebserh.gov.br/ouvidoria-geral/pesquisa-satisfacao


A pesquisa de satisfação é entregue no momento da internação é 
tabulada mensalmente pela ouvidoria e encontra-se disponível 
na página do HEUFPEL
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- Adesão ao e-OUV, agora Fala.BR, trouxe várias melhorias para o recebimento,
tratamento e acompanhamento das manifestações no âmbito das Ouvidorias da Rede
Ebserh. No entanto, o sistema carece, ainda, de algumas funcionalidades que se
adequem à realidade das ouvidorias dos hospitais universitários. Uma dessas lacunas
diz respeito à parametrização dos assuntos, já que o rol disponível atualmente não
reflete os méritos das manifestações registradas pelo público da Ebserh, não sendo
permitida a alteração pelos órgãos/entidades. Tal situação exige o preenchimento de
planilhas assistentes para a compilação final de dados, bem como registro das unidades
envolvidas.

- O baixo índice de avaliações realizadas no Fala.BR, 0(zero), no período, ainda não
representa o trabalho realizado na Ouvidoria do HEUFPEL. Em análise da pesquisa de
satisfação interna tabulada mensalmente, onde se avalia por amostragem o
atendimento prestado, o percentual de satisfação é em media de 96,80% nesse
trimestre .

- O principal fator pelo baixo índice de avalição do trabalho realizado pela ouvidoria do
HEUFPEL é devido à grande maioria das demandas que são feitas de forma presencial e
inseridas no Sistema pela equipe da ouvidoria onde grande maioria dos usuários não possui
e-mail.

Diagnóstico

- Todas as demandas que chegam atualmente a ouvidoria são cadastradas no
Fala.BR e enviadas aos serviços para resposta.

- No presente relatório foram cadastradas 145 demandas, sendo a grande maiora
cadastradas pela ouvidoria. Após o retorno foi feito contato com o demandante
para informação da resposta.

- Até o fechamento do presente relatório encontram-se 439 demandas
cadastradas , todas com tratamento no prazo.

Observações
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