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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 181 registros, sendo que: 

a) são demandas de ouvidoria 171 (quadro à 
esquerda); e 

b) 10 pedidos de acesso à informação, 
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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 181 manifestações do
trimestre foram concluídas dentro do
prazo.

*Neste trimestre houveram 13 respondentes 
ao índice de resolutividade e de satisfação .

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL

181

0

Concluídas

concluídas dentro do prazo arquivadas



Análise das manifestações – Solicitações (Ouvidoria HEUFPEL)

No período, foram recepcionadas 107 solicitações, que englobam, em linhas gerais,
esclarecimentos de dúvidas e pedido de providências.

7,47%8,41%

Cirurgia

Acessibilidade
Consulta

Outros 
53,50% 
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Os assuntos das manifestações estão subdivididos em
subassuntos. Os principais seguem detalhados:

Divisão por assunto

r 
F

Cancelamento de cirurgia

COVID - 19 Dúvidas gerais de 
familiares sobre a doença

corona virus 
Suspensão das consultas nos 

ambulatórios 

Proibição de visitas e 
acompanhantes
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COVID-19

16,82%
13,8%



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,

procedimentos cancelados e consultas suspensas pela SMS por causa do COVID -19 exames

bem como dúvidas sobre o virus.

Análise dos conteúdos
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Dos 107registros de solicitação 100% 
foram respondidas dentro do prazo, 8 

solicitante responderam a pesquisa de 
satisfação.

Resultados segundo o Painel “Resolveu”( solicitações)
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No período, foram recepcionadas 16 reclamações, que são consideradas pelo Decreto 9.492/2018 
como demonstração de insatisfação. 

12,50%12,50%

18,75%
12,50%

COVID

Outros

Os principais assuntos das manifestações seguem
detalhados:

Divisão por assunto

o
u

Conduta de 
paciente

c/equipe de 
Enfermagem

Demora na
realização de 

teste COVID na
enfermaria

Mau uso de 
EPIs pelas

equipes

Análise das manifestações – Reclamações (Ouvidoria HEUFPEL)
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Conduta 
Residente

Atendimento 
Equipe

Conduta:  
Paciente/

acompanhante 

43,75%

Dificuldade de relacionamento do 
residente com a equipe da 

obstetrícia
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Continuação (Análise das reclamações)

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

relacionados às mais diversas áreas. Os mais relevantes foram sobre a conduta de

pacientes e acompanhantes.

- As reclamações referentes aos EPIs foram em relação ao uso dos mesmos pelos

profissionais da assistência.

- 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 16 registros,4 avaliaram a 

pesquisa de satisfação.

”
Resultados segundo o Painel “Resolveu”?( Reclamações )
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No período, foram recepcionadas 4 manifestações registradas como denúncias. No entanto, 3 foram reclassificadas  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/e 
conduta 

terceirizados  

01  

03

Comunicação
Notificação 

sindicato 
médico

Análise das manifestações –Denúncias (Ouvidoria HEUFPEL)

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”(Denúncia)
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No período, foram recepcionadas 27 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 diversos. 

Os principais seguem detalhados:

Divisão por assunto

COVID -19

Conduta
chefias

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. .

Conduta de 
empregado

COVID-19

25,90%

01

Número de  reclassificadas e 
consideradas aptas como

denúncias

27

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 
empregado

25,90%

7,40%

Infrações

Administratiavas

18,50%

Outros

22,30%

Conduta
Chefia



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.

Todos os elogios estão sendo divulgados pelos canais de comunicação

oficiais do HEUFPEL.

ELOGIO
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Análise das manifestações – Elogios (Ouvidoria HEUFPEL)

No período foram registrados 15 elogios direcionados às respectivas áreas do HEUFPEL

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

Atendimento 
Enfermagem 

Agradecimento a Médico

Agradecimento aos
profissionais da Saúde
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Continuação (Análise dos elogios)

Segundo painel “Resolveu’’ apenas 1
usuário respondeu a pesquisa de
satisfação

Resultados segundo o Painel “Resolveu? ”

Segundo o painel “Resolveu” apenas 
2 usuários fizeram alguma sugestão 

aos serviços do HEUFPEL



No trismestre, foram apresentados 10 pedidos de acesso à informação via sistema Fala.BR
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Pedidos de acesso à informação e Pesquisa de Satisfação do Usuário

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL

Em setembro houve a integração do Sistema de Acesso á Informação e-SIC com o
Sistema Fala.BR, facilitando a recepção de manifestações em um Sistema integrado.
Esta integração visa facilitar a recepção e melhorar a comunicação com o cidadão.
No período de 01/07/2020 à 30/09/2020 tivemos 10 solicitações de Acesso à
informação, todas atendidas no prazo.
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0

Pedidos Acesso à Informação

Acessso à informação arquivadas



PAINEL LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm
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O Hospital Escola não 
teve omissão de 

resposta
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O Hospital Escola 
não teve Omissão 

de acesso
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Itens Transparência ativa avaliados
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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 JULHO
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PESQUISA MÊS DE AGOSTO
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PESQUISA MÊS DE SETEMBRO
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Elogios:

• “Parabéns!. O meu bebê foi  super bem atendido tanto na UTI como na SEMI. Muito 
obrigada!”

• “Gostei que neste momento de pandemia as visitas forma mais restritas, notei um maior 
silêncio no hospital, e com isso maior conforto.”

• “Somente gratidão por ter sido bem tratada da entrada à saída.”
• “ O atendimento é ótimo, a simpatia das pessoas é ótimo, a enfermagem é muito 

simpáticas todos. Obrigada!”

Sugestão/reclamação:

• “Limpeza – limpar mais embaixo das camas. Mais limpeza nos banheiros. Poucos 
funcionários.

• “Ter mais responsabilidade em relação a data para realizar procedimentos 
principalmente com os pacientes de outra cidade.”

• “Estava  tudo perfeito até darem alta as 12:00hs (09/10/2020). Transporte chegaria 
16:00(já com erro para quem está internado há 40 dias internado). São 21:23hs e 
não chegou transporte, sem informação, os remédios do paciente sr. Edson 
Ramalho) foram p/casa caso se soubéssemos teríamos pego um transporte 
particular antes.”

Pesquisa de Satisfação Internação

- 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: segue algumas manifestações recebidas

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
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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 estão 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.

• Segundo dados levantados das pesquisas respondidas, pelo pacientes internados no
Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, nos meses de julho, agosto e
setembro de 2020, 83,66% dos usuários avaliaram o serviço prestado como Ótimo.

Pesquisa De Satisfação
(Caixa de Coleta)

(HE-UFPEL)

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
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Elogios:

• “Ótimo atendimento”
• “Também gostaria de destacar o ótimo serviço, foram todos muito atenciosos 

comigo dentro desse mês de internação. Trabalho e amor pela profissão”
• “fui muito bem atendida. Só tenho que agradecer”
• “só vamos ter elogios... Desde a portaria, copa, limpeza, técnicos, enfermeiros e 

médicos. Nosso muito obrigado de coração!”

Sugestão:

• “ Pediatria - ter uma TV no quarto “
• “sugestão a troca do paciente e só o acompanhante que tem que trocar o paciente 

sozinho”
• “mais funcionários para limpeza e melhorias nos banheiros”
• “Pedir silêncio para os acompanhantes da noite. E TV visibilidade para todos”

Solicitações /Reclamações:

• “Queria manifestar uma reclamação do encarregado da terceirizada de limpeza  
com atitudes grosseiras com seus funcionários colaboradores;”

• “Serviço de ultrassonografia – se deixassem de usar o celular com certeza seriam 
realizados o dobro dos exames”

• “um péssimo atendimento pela portaria. Trata as pessoas como bichos”
• “ O tratamento da técnica de enfermagem da Rue III com os pacientes e também 

acompanhantes  ruim”

segue algumas manifestações recebidas

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
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A partir de 31 de agosto de 2020, os maiores sistemas governamentais de acesso à 
informação (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC) e 
participação social (Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-OUV) do país se 
integram para formar o Fala.BR. Desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU), a 
plataforma permite aos cidadãos fazer pedidos de informações públicas e manifestações de 
ouvidoria num único local, utilizando o mesmo cadastro.
Em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e o Código de Defesa dos Usuários de 
Serviços Públicos, o Fala.BR englobará ferramentas que já somam mais de 1,2 milhão de 
pedidos de acesso e de manifestações de ouvidoria, direcionados a mais de 300 órgãos e 
entidades do Governo Federal. Além disso, atende a cerca de dois mil órgãos e entidades 
de todos os entes e poderes da federação, facilitando a tramitação de demandas, a 
depender do órgão e da esfera competente para atendimento ao cidadão.
A união dos dois sistemas abre caminho para melhorias e novas funcionalidades que 
facilitarão a vida dos cidadãos e dos gestores em todos os níveis de governo, como: 
tratamento de pedidos e manifestações, cadastros de usuários e interfaces mais amigáveis. 
Apesar da mudança no sistema, não há nenhuma mudança nas regras, prazos e normas 
relativas à Lei de Acesso à Informação (LAI). O link para novo sistema também continuará a 
ser disponibilizado na página inicial do site Acesso à Informação.
UM SISTEMA, CADASTRO ÚNICO

Maior facilidade para os cidadãos registrarem pedidos de acesso à Informação e 
manifestações de ouvidoria, a partir de um cadastro único. O Fala.BR também é integrado 
aos serviços digitais do Governo Federal, sendo possível entrar no sistema por meio da 
conta “gov.br”, que viabiliza a autenticação do cidadão e facilita o acesso aos serviços 
públicos na Internet.

Diagnóstico

- Todas as demandas que chegam presencialmente 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 181 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 898 demandas cadastradas no ano
2020, todas com tratamento no prazo.

- Neste relatório foram tabuladas pesquisas SMS dos meses de julho, Agosto e setembro..

Observações

Relatório Trimestral da Ouvidoria do HEUFPEL
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