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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 144 registros, 

sendo que:
a) 115 são demandas de 

ouvidoria (quadro à esquerda); e 
b) 29  pedidos de acesso à informação, 

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

Aqui é possível observar que presencial foi a principal forma de acesso neste
período. 
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Estatísticas gerais - Situação das manifestações (Ouvidoria 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 144  manifestações do 
trimestre foram concluídas dentro

do prazo.

156

Concluídas

*Neste trimestre houveram 5  respondentes 
ao índice de resolutividade e de satisfação .
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Análise das manifestações – Solicitações (Ouvidoria HEUFPEL)

No período, foram recepcionadas 54 solicitações, que englobam, em linhas gerais,
esclarecimentos de dúvidas e pedido de providências.
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Atendimento
Médico
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Exame

Outros 
55,38 
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Os assuntos das manifestações estão subdivididos
em subassuntos. Os principais seguem detalhados:

Divisão por assunto

r 
F

4%

Acomodações: cadeira
Acompanhante, mau

cheiro esgoto do 
banheiro da enfermaria

Atendimento Médico:
demora para 
avaliação de 
intercorrência

Exame:
agendamento e 

demora resultado de 
exame

Agendamento de 
consulta cancelada

SMS COVID -19
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Agendamento 
consulta

10,7%



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, atendimento médico,

acomodações, agendamento de consultas que foram canceladas pela SMS por

causa do COVID -19 exames.

Análise dos conteúdos
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Relatório Segundo Trimestre da Ouvidoria do HEUFPEL

Dos 52 registros de solicitação 100% 
foram respondidas dentro do prazo, 3

solicitante responderam a pesquisa de 
satisfação.

Resultados segundo o Painel “Resolveu”( solicitações)
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No período, foram recepcionadas 23 reclamações, que são consideradas pelo Decreto 9.492/2018 
como demonstração de insatisfação. 

23,07%11,53%

19,23% 07,69%

EPIs

Outros

Os principais assuntos das manifestações seguem
detalhados:

Divisão por assunto

o
uConduta equipe

gineco na demora
da realização de 

cesariana

Reclamação
Conduta
paciente

c/equipe da 
Hotelária

Reclamação:
atendimento

rude entre 
colegas

Reclamação
falta e 

qualidade
dos EPIs

Análise das manifestações – Reclamações (Ouvidoria HEUFPEL)
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Conduta 
Empregado 

Atendimento 
Equipe

Conduta:  
Paciente/

acompanhante 

38,45%



2º trimestre/2020

Continuação (Análise das reclamações)

- Os principais fatos que foram apontados neste período sobre a instituição

estão relacionados às mais diversas áreas. Os temas de conduta médica,

conduta rude entre colegas.

- As reclamações relacionados aos EPIs, como qualidadede e a quantidade

disponivel no hospital.

- A Ouvidoria tem acatado e encaminhado as demandas para conhecimento e

atendimento junto as lideranças na proposição de melhorias;

- Tais temas têm sido tomados como dispositivos para esclarecimentos da

comunidade hospitalar e levado ao conhecimento e entendimento dos

demandantes.
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Análise dos conteúdos

Dos 23 registros,2 avaliaram a 

pesquisa de satisfação.

”
Resultados segundo o Painel “Resolveu”?( Reclamações )
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No período, foram recepcionadas 2 manifestações registradas como denúncias. No entanto, 1 foi 
reclassificada por se tratar de comunicação e a outra está sendo tratada de acordo com o código de ética 

da Ebserh

APTAS

01

.
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Denúncia
Conduta 

Empregado 

01  

01

Comunicação
Conduta 

Profissional

Análise das manifestações –Denúncias (Ouvidoria HEUFPEL)

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”(Denúncia)
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No período, foram recepcionadas 28 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.

Relatório segundo Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL

Os assuntos das 
manifestações estão 

subdivididos em diversos. 
Os principais seguem

detalhados:

Divisão por assunto

COVID -19

EPIs

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. .

COVID -19

Escala de 
trabalho

10,34%

01

Número reclassificadas e 
consideradas aptas como

denúncias

28

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.

Assuntos 
relativos á 
pessoal

10,34
%

6,89%

Violência
obstétrica

10,34%

20,60%

Dimensionamento de 
pessoal

Outros

62,06%

EPIs



Foi observado nesse relatório que os elogios não
tiveram um número expressivo.
Atribuímos ao fato de a Ouvidoria não estar lotada

dentro do hospital, dificultando o acesso aos pacientes
e acompanhantes.

ELOGIO
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Análise das manifestações – Elogios (Ouvidoria HEUFPEL)

No período, foram registrados 2 elogios direcionados às respectivas áreas do HEUFPEL

Relatório Segundo Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
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Resultados segundo o Painel “Resolveu (Comunicação)

Atendimento da 
Enfermagem

Equipe de 
Higienização
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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? ”

Segundo o painel “Resolveu” apenas 
1 usuário fez alguma sugestão aos 

serviços do HEUFPEL



No trismestre, foram apresentados 29 pedidos de acesso à informação via sistema e- Sic.. A média
de tempo para o atendimento foi de 9,67 dias.
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Pedidos de acesso à informação e Pesquisa de Satisfação do Usuário
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PAINEL LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm



PESQUISA DE SATISFAÇÃO (SMS)
Entregue no momento da internação, é divulgada no
sistema pela ouvidoria e encontra-se disponível na página
do HEUFPEL mensalmente.

PESQUISA MÊS DE ABRIL
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PESQUISA MÊS DE MAIO
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PESQUISA MÊS DE JUNHO

- A Pesquisa Mensal de Satisfação do usuário atualmente segue
um padrão estabelecido em conjunto com a Secretaria Municipal
de Saúde, tendo como objetivo padronizar esta ferramenta.

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL



Pesquisa de satisfação:

• é muito importante para conhecermos nosso usuários e para identificar falhas e 
oportunidade de melhoria em nossos serviços.

• Seu maior objetivo é avaliar a satisfação e a percepção dos usuários dos hospitais 
sob gestão administrativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 
com vistas ao aprimoramento da qualidade do atendimento.

• No campo Sugestão, Críticas e Elogios gostaríamos de destacar algumas 
manifestações que consideramos pertinentes:

Elogios: :
• “Atendimento ótimo continuar assim. Paciente 162-3”  
• “Muita atenção e acolhimento. Obrigada! Paciente 205-B”
• “Parabéns a toda equipe e funcionários da UFPEL e SUS agradeço o carinho e 

profissionalismo. Parabéns”!
• “Olá, gostaria de comentar sobre a limpeza, gostaria de agradecer ao pessoal da 

limpeza e a funcionária Suellen muito dedicada e aos enfermeiros e médicos. Muito 
obrigada pelo carinho e dedicação. Agradecer ao Dr. Magno e sua equipe, a 
enfermagem que sempre me tratou com muito carinho e dedicação, vocês moram no 
meu coração. Paciente  RUEIII”

• “ Recebemos um excelente atendimento e agilidade no diagnóstico e tratamento. 
Paciente 146-3”

Sugestão:
• “Colocar televisão nos quartos. Paciente 243-3”
• Cadeiras mais confortáveis para os acompanhantes, principalmente os que 

passam à noite. Paciente 205-B”
• “Realizar limpeza mais frequente e cadeira que vire cama para 

acompanhante.  Paciente 116-D”

Críticas : 
• “Falta de comunicação entre as equipes, mudança no tratamento de  fototerapia 

sem comunicar.  Paciente 116-B”
• “Acompanhante dormindo no chão por não ter cadeira adequada. Paciente 154-1”



No mês de Maio por sugestão da Sede EBSERH, e apoio da
Superintendência do HE, a Ouvidoria recebeu vinte urnas que foram
distribuídas dentro do hospital, e serão colocadas nos ambulatórios para
podermos ter uma visão geral de nossos atendimentos.

O objetivo é semelhante ao já aplicado pela Secretaria Municipal
de Saúde e o paciente poderá manifestar sua opinião, sugestão ou elogio no
momento em que achar pertinente sobre o atendimento prestado, mas com
maior abrangência pois os ambulatórios estarão contemplados.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO       
(HEUFPEL)

• Segundo dados levantados das pesquisas respondidas, pelo pacientes
internados no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no mês
de junho de 2020, 47,22% dos usuários elogiaram os serviços utilizados e
36,11 dos respondentes tiveram alguma solicitação ou reclamação.



Elogios:
• Lugar limpo , atendimento atencioso, realizam um bom trabalho- Endoscopia
Ótimos profissionais –Triagem
• “Gostei do atendimento médico, enfermagem e o pessoal da equipe da limpeza”_ 

maternidade 
• “Sou grata por todos os serviços prestados ao meu irmão, nota 10 para todos os 

integrantes da equipe de enfermagem dia e noite” - RUE
• “Agradeço a atenção a mim e meu filho. Dr. Amílcar ótimo médico” – pediatria.
• “Profissionais Dedicados”- RUEll
• “Atendimento ótimo e humanizado principalmente da equipe de enfermagem”.

Sugestão:
• “Colocar TV na enfermaria 144 pois é a única que não tem”- RUE l
• “Os funcionários falam muito alto, mesmo com pacientes dormindo, tem que ter 

treinamento” – RUE I
• “Gostaria de elogiar o pessoal da enfermagem “

Solicitações /Reclamações:
• “Demora na avaliação das gestantes”- maternidade
• “Descaso” – Maternidade
• “Demora no atendimento à pacientes com dor” - maternidade
• “Marcar uma pessoa as 14h e fazer o exame só as 17h” – Endoscopia  
• O cumprimento de horário marcado, e respeito com as pessoas” - Endoscopia
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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.

- O baixo índice de avaliações realizadas no Fala.BR 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, segundo a pesquisa o

percentual de satisfação dos pacientes internados entre abril e junho ,28,78 avaliaram como

bom. Mais de 71% avaliou como ótimo.

- O principal fator pelo baixo índice de avalição do trabalho realizado pela ouvidoria do HEUFPEL

é devido à grande maioria das demandas serem feitas de forma presencial.. A equipe da

ouvidoria faz a inserção no Sistema e a maioria dos usuários não possui e-mail.

- Outro fator a ser ponderado são os 3 meses de duração da pandemia , pois devido ao COVID 19

a ouvidoria está com parte do trabalho remoto ou com restrição no atendimento presencial., não

realizando atendimento diretamente nos leitos o que dificulta o acesso dos pacientes

internados, além da mudança do espaço físico da ouvidoria estar fora das dependências do HE.

Diagnóstico

- Todas as demandas que chegam atualmente na ouvidoria são cadastradas no Fala.BR e

enviadas aos serviços para resposta. O cidadão também pode fazer o cadastro de sua

demanda diretamente no Sistema Fala.BR que está disponivel na Página do He e em sites

oficiais do Governo Federal.

- No presente relatório foram cadastradas 115 demandas, no Sistema Fala.BR, sendo em sua

maioria cadastradas pela ouvidoria. Após o retorno é feito contato com o demandante para

informação da resposta.

- Até o fechamento do presente relatório encontram-se 280 demandas cadastradas no ano

2020, todas com tratamento no prazo.

- Neste relatório foram tabuladas pesquisas SMS dos meses de abril, maio e junho.

- A ouvidoria tem recebido queixas dos pacientes internados, bem como dos colaboradores
pela falta de acessibilidade ao serviço de ouvidoria, para cadastrar suas manifestações
diminuindo o número de atendimentos presenciais e algumas demandas tem chegado
através da enfermagem e pelo serviço social

Observações
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