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Resumo: Este trabalho pretende mostrar a importância das Ouvidorias nas instituições públicas. A
democracia é legitimada pela participação popular na gestão pública, nas decisões do governo e no
controle da administração pública. O Estado Democrático de Direito não existe sem a participação
popular. Mas, afinal, como a administração pública e os cidadãos são beneficiados pelo trabalho das
Ouvidorias? A Ouvidoria permite que a população exerça a cidadania, e o exercício da cidadania gera
informações norteadoras que podem conduzir ao aperfeiçoamento do serviço público e à satisfação dos
cidadãos. É através dos registros da Ouvidoria que podemos diagnosticar os pontos fortes, os pontos
fracos, os buracos, as deficiências, e fazer a correção necessária para alcançar um serviço de excelência.
A Prefeitura de Resende entendeu a importância deste serviço. A Ouvidoria Geral e a Ouvidoria da
Saúde são utilizadas como ferramenta fundamental na implantação das políticas públicas. De acordo com
a Ouvidoria Geral do SUS, Resende é um dos poucos municípios do Estado que obteve excelente
resolubilidade na Ouvidoria da Saúde. Os governos estadual e federal consideram o município como
referência na região. Vamos saber um pouco mais sobre o trabalho que vem sendo realizado pela
Ouvidorias Geral e da Saúde da Prefeitura de Resende. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende mostrar a importância das Ouvidorias nas instituições públicas. 

Poucas pessoas sabem o que é uma Ouvidoria e qual é a sua importância. Pode-se definir 

Ouvidoria como uma instituição que representa os legítimos interesses dos cidadãos no 

ambiente em que atua na busca de soluções efetivas (Guia de Ouvidorias). É uma área da 

organização que trata sobre as manifestações dos cidadãos – sejam eles funcionários, 

fornecedores e consumidores, usuários ou não ─ registradas sob a forma de reclamações, 

denúncias, sugestões, críticas ou elogios. É um serviço em expansão no país e faz parte 

integrante do processo democrático. 

O primeiro serviço de Ouvidoria surgiu no século XIX, na Suécia, através de um 

ombudsman
1
 que respondia aos questionamentos da população. No Brasil, as Ouvidorias 

surgiram na época colonial, mas com total inversão de valores. Os ouvidores trabalhavam 

com o objetivo de convencer as pessoas a cumprirem as determinações do rei. Em 1985, uma 

empresa privada criou o primeiro canal de atendimento ao cidadão e ao consumidor. Nascia a 

primeira Ouvidoria do país. E em 1986, a Prefeitura de Curitiba (PR) introduziu este serviço 

em um órgão público. 

Na Administração Pública, a implantação deste serviço é uma iniciativa dos Gestores 

Públicos que anseiam por realizar um governo transparente e eficiente, e que percebem a 

Ouvidoria como um canal de comunicação direto com a população, ferramenta fundamental 

para indicar as demandas mais urgentes em cada área. Este trabalho funciona como um grande 

desafio para o gestor a partir do momento em que ele precisa deixar de lado suas ideias pré-

concebidas, das mais simples às mais complexas, para procurar atender às reais demandas da 

população.  Mas também exige um governo que prime pela responsividade e pelo 

accountability. 

No acesso à informação, o sigilo não é regra para os dois lados. A informação sim, é 

regra. Por isso, é fundamental que o cidadão se identifique e forneça todos os dados 

solicitados, até mesmo para obter o retorno de sua demanda.  

Ouvidoria não é auditoria, corregedoria, assessoria jurídica, serviço de atendimento ao 

consumidor e etc. Ouvidoria não é “dedo duro”. Ouvidoria agrega qualidade de atendimento e 

de serviço proporcionando eficiência, eficácia e efetividade dos serviços e atendimentos das 

instituições. O serviço público existe para o público. E a sociedade pode e deve ditar para o 

                                                           
1
 A palavra Ombudsman tem origem nórdica e significa “representante do povo”. É uma junção da palavra  

ombud, que significa “representante”, “procurador” com o termo em inglês man, “homem”. Há, pelo mundo, 

diferentes expressões para definir a palavra Ombudsman. Na Espanha é conhecida como Defensor do Povo, em 

Portugal é definida como Provedor da Justiça etc. No Brasil usamos as expressões Ouvidor para o setor público e 

Ombudsman para o setor privado. 

 

 



 
gestor público o caminho que deve ser seguido para prestar serviços de qualidade e de acordo 

com as necessidades da população. Para isso, a Ouvidoria é o caminho mais indicado, pois é 

um instrumento gerencial que mapeia problemas, aponta áreas críticas, estabelece 

intermediação das relações e promove a interação das gerências. É um setor de articulação 

com a instituição. A Ouvidoria é uma ferramenta de relevância para o Gestor Público a partir 

do momento em que indica as demandas, auxiliando o ajuste dos recursos públicos às 

necessidades das comunidades. Nossa teoria é de que este artigo revela a experiência bem 

sucedida da Prefeitura de Resende na área da Saúde e na Ouvidoria Geral2. Para tanto, o texto 

está divido em cinco partes. 

 

1. OUVIDORIAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A democracia é legitimada pela participação popular na gestão pública, nas decisões 

do governo e no controle da administração pública. O Estado Democrático de Direito não 

existe sem a participação popular. A Ouvidoria permite que a população exerça a cidadania, e 

o exercício da cidadania gera informações norteadoras que podem conduzir ao 

aperfeiçoamento do serviço público e à satisfação dos cidadãos. Esse processo reduz a 

desconfiança sobre as instituições públicas na medida em que a comunidade é atendida, e 

permite ao cidadão perceber como os problemas individuais influenciam e, por vezes, até 

determinam questões de interesse coletivo.  

As necessidades das comunidades são reveladas a partir das demandas registradas nas 

Ouvidorias, e isso orienta os gestores na elaboração de políticas públicas. Os registros de 

reclamações devem ser encarados como uma oportunidade de melhorar o atendimento. É 

através dos registros da Ouvidoria que podemos diagnosticar os pontos fortes, os pontos 

fracos, os buracos, as deficiências, e fazer a correção necessária para alcançar um serviço de 

excelência. As instituições públicas devem pensar a Ouvidoria como uma ferramenta 

fundamental para a educação de seus servidores e como um indicador indispensável ao gestor 

na direção das ações de políticas públicas.  

 

 1.2. A OUVIDORIA GERAL DA PREFEITURA DE RESENDE 

A Ouvidoria Geral do Município de Resende (OGM) assumiu o setor em janeiro de 

2009 e iniciou imediatamente os atendimentos presenciais e por telefone. As informações das 

atividades desempenhadas anteriormente se justificam pela ausência de registro das mesmas e 

pela falta de servidores que pudessem transmitir a história dos trabalhos realizados.   

                                                           
2
 Os dados utilizados no presente trabalho tem como fonte, além dos textos citados na referência: Ouvidoria 

Geral da Prefeitura de Resende, Ouvidoria da Secretaria de Saúde de Resende, Diretoria de Controle, Avaliação 

e Regulação da Secretaria de Saúde de Resende e de Anotações feitas durante o I Fórum Regional de Ouvidoria 

da Saúde. 

 
 



 
Em agosto do mesmo ano, foi criado o Programa Linha Viva - um serviço terceirizado que 

proporciona a gratuidade dos contatos da população com a prefeitura por telefone - e a 

implantação de Ouvidorias Itinerantes, com a proposta de levar o serviço de atendimento aos 

cidadãos residentes em comunidades carentes e localidades distantes do Centro, 

especialmente na área rural. 

De acordo com o Ouvidor Geral da PMR, o percentual de atendimento dos processos 

da Ouvidoria, entre janeiro de 2009 e março de 2012, foi de 80,4%. E a partir da implantação 

do LINHA VIVA, houve redução do número de processos abertos na OGM.   

 

Tabela 1: Processos da Ouvidoria Geral do Município (Jan de 2009 a Mar de 2012) 

SITUAÇÃO TOTAL % 

Atendidos 1.395 80,4 

Não atendidos    34 2,0 

Atendidos parcialmente   36 2,0 

Em andamento 157 9,0 

Sem resposta 114 7,0 

Total dos processos 1.736 100,0 

Fonte: Ouvidoria Geral da Prefeitura de Resende 

 

As informações da Ouvidoria Geral da PMR são de que o LINHA VIVA recebeu, de 

agosto de 2009 até março de 2012, 16.006 demandas, uma média de 500 atendimentos por 

mês, sendo que, neste período, 13.947 foram respondidos, o que representa 87,1 % do total. 

Uma resposta significa, na maioria das vezes, uma informação sobre os procedimentos que 

serão adotados para resolver o problema apontado pelo cidadão, e não necessariamente a 

garantia de que o requerente será atendido. Somando as demandas do LINHA VIVA e os 

processos da OGM temos 17.742 atendimentos, com 15.569 respostas, que correspondem a 

87,75% do total de manifestações recebidas entre janeiro de 2009 e março de 2012. Além do 

atendimento presencial e por telefone, incluindo o LINHA VIVA, o governo municipal de 

Resende também recebe demandas através da seção “Fale Conosco” no site oficial da 

prefeitura, e de uma página criada em uma rede social. Após registrar e encaminhar as 

manifestações dos munícipes, a equipe da Ouvidoria faz contato com o responsável pela 

resolução de cada caso, acompanhando o trâmite do processo. Com base na interpretação dos 

dados e no desenrolar dos casos, o ouvidor apresenta propostas de aprimoramento nos 

procedimentos adotados pela prefeitura. As maiores demandas são referentes à pavimentação, 

terrenos baldios, entulho e animais peçonhentos. Verificou-se um aumento das reclamações 



 
sobre terrenos baldios com mato, entulho e animais peçonhentos durante o período das chuvas 

(novembro a março).  

 

Segundo o relatório da OGM, as demandas sobre pavimentação, de agosto de 2009 até 

março de 2012, somam 599 reclamações, sendo 487 sobre manutenção e tapa buracos (3% do 

total) e 112 solicitações de asfalto. Foi realizada uma pesquisa por amostragem para 

confirmação do atendimento dessas demandas. Foram entrevistados 20% dos requerentes e 

cerca de 60% confirmaram o atendimento de suas demandas. A última pesquisa, realizada no 

final de março de 2012, referente às demandas da Secretaria Municipal de Obras em janeiro 

de 2012, indicou 57% de atendimento. Em relação à pavimentação, o levantamento indicou 

70% de atendimento. 

Com relação à limpeza urbana, de agosto de 2009 até março de 2012, foram 

registradas 1.464 chamadas, 9,1% do total de demandas do sistema, sendo 639 (4%) 

referentes ao mato alto em vias pública. Uma pesquisa por amostragem sobre o atendimento 

destas solicitações ouviu 20% dos requerentes e revelou que cerca de 60% foram atendidos. A 

última pesquisa referente às demandas da Secretaria Municipal de Serviços Públicos em 

janeiro de 2012 e realizada no final do mês de março deste ano, indicou 75% de atendimento.  

O período das chuvas em 2012 acarretou um aumento das reclamações relacionadas ao 

mato alto e aos terrenos baldios com mato, entulho e animais peçonhentos, comparado aos 

meses com menos chuvas. Entretanto, podemos constatar uma redução ao comparar com as 

estações chuvosas de 2010 e 2011. Esta situação fica mais evidenciada quando somadas as 

reclamações sobre mato alto, terrenos baldios, coleta de lixo, lixo verde, entulho, varrição de 

rua, suspeitas de focos de dengue e animais peçonhentos. Este conjunto foi relacionado com a 

limpeza urbana, embora ele reúna demandas também da área fiscalização de posturas e de 

saúde, como é o caso do Centro de Controle de Zoonoses. Vejamos no quadro abaixo. 

Tabela 1: Limpeza urbana – estações chuvosas 

PERÍODO TOTAL VARIAÇÃO (5) 

De nov 2009 a mar/2010  721 - 

De nov 2010 a mar/2011 1.051 45,77% 

De nov 2011 a mar/2012 578 - 45% 

Fonte: Ouvidoria Geral da Prefeitura de Resende 

 

A ouvidoria constatou que as reclamações sobre terrenos baldios com mato alto e 

entulho continuam sendo uma das principais demandas da população. E que são reforçadas 

por reclamações relacionadas ao entulho nas ruas e à proliferação de ratos, aranhas, 

escorpiões e mosquitos. Desde 2009, este assunto passou a ser tratado através de uma parceria 

entre a Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses, 

Cadastro Imobiliário e Procuradoria Jurídica, que emite notificações extrajudiciais quando 

necessárias. Entretanto, foi verificado que as maiores dificuldades para resolver esta situação 



 
são a identificação e localização dos proprietários, já que muitos moram fora de Resende ou já 

faleceram. 

 

Para o Ouvidor da Prefeitura de Resende, “é fundamental que, além das atividades de 

fiscalização e limpeza urbana, o poder público municipal fortaleça as suas ações educativas 

chamando a população para sua responsabilidade e formando as futuras gerações, pois, sem 

isso, o município continuará enfrentando grandes dificuldades neste setor.” 

Em pesquisa realizada durante a primeira quinzena de maio, foram entrevistados 120 

usuários do LINHA VIVA, selecionados entre os 597 atendimentos registrados em janeiro de 

2012. A soma das avaliações positivas - “excelente, ótimo e bom” - corresponderam a 84, ou 

seja, 70% dos entrevistados. Em relação às sugestões, a maioria respondeu “manter”, porém, 

um número expressivo, 37 respostas, 31% do total, recomendou que a OGM agilize e cobre 

mais o atendimento das demandas. Vejamos o resultado da pesquisa: 

15 a 20 21 a 30 31 a 40 Mais de 41 TOTAL

0 6
25

89
120

 

Gráfico 1: Faixa Etária (Fonte: Ouvidoria Geral da PMR) 
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Gráfico 2: Escolaridade (Fonte: Ouvidoria Geral da PMR) 
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Gráfico 3: Sugestão (Fonte: Ouvidoria Geral da PMR) 
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Gráfico 4: Avaliação (Fonte: Ouvidoria Geral da PMR) 

 

2. A OUVIDORIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

A área da saúde pode ser considerada como um verdadeiro “Calcanhar de Aquiles” em 

todas as esferas governamentais. O Artigo 196 da Constituição Federal de 1988 define que “A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 

A criação da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde (SUS) gerou um canal de 

articulação entre o cidadão e a gestão pública de saúde, proporcionando a possibilidade real 

de melhora na qualidade dos serviços prestados pelo SUS. E uma das atribuições deste 

departamento é receber as solicitações, reclamações, denúncias, elogios e sugestões 

encaminhadas pelos cidadãos e encaminhá-las aos órgãos competentes. A Ouvidoria Geral do 

SUS é um canal de comunicação que possibilita a mediação e a busca do equilíbrio entre os 

cidadãos e os serviços do SUS.  O Departamento de Ouvidoria Geral do Sistema Único de 

Saúde foi criado por meio do Decreto nº 4.726, em 09 de junho de 2003, e compõe a estrutura 

do Ministério da Saúde como parte integrante da Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa. 

 

2.1. A OUVIDORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE RESENDE 

De acordo com a Ouvidoria Geral do SUS, Resende é um dos poucos municípios do 

Estado que obteve excelente resolubilidade na Ouvidoria da Saúde. Os governos estadual e 

federal consideram o município como referência na região. A Secretaria de Saúde de Resende 



 
implantou o serviço de Ouvidoria em outubro de 2009, mas somente em 2010 as 

manifestações foram inseridas no sistema OuvidorSus, período em que foi disponibilizado 

o mesmo. Anteriormente, as demandas eram computadas pela ouvidoria geral. 

Atualmente, o setor conta com quatro funcionários e realiza atendimentos presenciais, 

por telefone e itinerante. Vale ressaltar que o serviço itinerante da Ouvidoria da Saúde de 

Resende foi criado em fevereiro de 2011e foi o primeiro da região, se antecipando, inclusive, 

ao serviço de Ouvidoria itinerante do governo federal.   

Uma Ouvidoria deve estabelecer ações para estimular o exercício da cidadania e 

possibilizar capacidade de análise e alteração de procedimentos ao gestor.  E é assim que a 

Ouvidoria da Secretaria de Saúde de Resende atua, acolhendo, analisando, encaminhando, 

investigando a responsividade às demandas e identificando as reclamações mais frequentes e 

políticas de respostas efetivadas. O serviço itinerante da Ouvidoria visita uma Unidade de 

Saúde por dia, inclusive na área rural do município, para divulgar a existência deste canal de 

comunicação e explicar sua atuação, além de atender aos usuários que lá estão e que ao 

tomarem conhecimento da disponibilidade deste serviço e de sua missão decidem se 

manifestar. Desta forma, a Ouvidoria da Saúde busca transformar a cultura da reclamação em 

cultura de participação, e opera como instrumento de gestão eficaz na direção da eficiência e 

da efetividade dos serviços prestados pela Secretária de Saúde.  

Os Relatórios da Ouvidoria permitem aprimorar ou corrigir os serviços e implantar 

outros. Vejamos alguns exemplos de ações resultantes desses Relatórios: a instalação da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Cidade Alegria e do Pronto Atendimento 24 horas 

no bairro Paraíso, que disponibiliza médico plantonista, enfermeiro, serviços de raio x e 

exame laboratorial 24 horas, ambulância, maqueiro e tudo que é necessário ao pronto 

atendimento. A aquisição de um aparelho oftalmológico de última geração para a Policlínica 

do Paraíso gerou tanta satisfação e elogio dos usuários que a Secretaria de Saúde já comprou 

o mesmo aparelho para a Policlínica do bairro Manejo e solicitou a compra de mais um 

aparelho para a Policlínica da Cidade Alegria. Também foi a partir do relatório da Ouvidoria 

que a Secretaria de Saúde decidiu uniformizar as recepcionistas de todas as suas unidades. 

Hoje, além do crachá de identificação, estas pessoas usam um “avental” semelhante ao usado 

pelos funcionários da Ouvidoria, facilitando sua identificação como servidoras públicas. E por 

falar em servidores públicos, a Ouvidoria também estimula os profissionais de saúde a usar o 

serviço em suas visitas itinerantes diárias às unidades.  A manifestação de alguns profissionais 

de uma Unidade de Saúde quanto ao conforto e comodidade dos usuários resultou na 

instalação de uma TV na recepção, conserto do bebedouro e climatização do prédio. Outra 

manifestação foi determinante para a mudança da empresa fornecedora do almoço dos 

funcionários de outra Unidade de Saúde. E o Relatório da Ouvidoria sobre as manifestações 

dos servidores da Secretaria de Saúde também permitiu o remanejamento de profissionais, 

visando a satisfação dos mesmos e a melhora da qualidade dos serviços prestados. 

Os últimos relatórios de manifestações recebidas pela Ouvidoria da Secretaria de 

Saúde de Resende revelaram os seguintes dados. 



 
 

11

63

46

2 4

Denúncia

Reclamação

Solicitação

Sugestão

Elogios

 

Gráfico 5:  Natureza do atendimento – Jan a Dez de 2010  (Fonte: Secretaria de Saúde de Resende) 
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Gráfico 6:  Tipo de atendimento – Jan a Dez de 2010  (Fonte: Secretaria de Saúde de Resende) 
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Gráfico 7:  Natureza do atendimento – Jan a Dez de 2011  (Fonte: Secretaria de Saúde de Resende) 
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Gráfico 8:  Tipo do atendimento – Jan a Dez de 2011  (Fonte: Secretaria de Saúde de Resende) 

 

 



 

 

Gráfico 9:  Natureza do atendimento – Jan a Mai de 2012  (Fonte: Secretaria de Saúde de Resende) 
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Gráfico 10: Tipo do atendimento – Jan a Mai de 2012  (Fonte: Secretaria de Saúde de Resende) 

 



 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os números acima revelam que a população do município de Resende está mais 

consciente de seus direitos e deveres como cidadãos.  E demonstram que a Ouvidoria da 

Secretaria de Saúde não é apenas um serviço que atende reclamações, denúncias, 

solicitações, informações, sugestões ou elogios, mas que também é uma parte ativa do 

processo de implantação de todas as políticas públicas na área. Ela cria parâmetros com 

objetivos gerenciais que balizam a Administração Pública. As ouvidorias públicas 

consolidam os valores democráticos e ampliam a cidadania. É uma ferramenta de 

fortalecimento da gestão participativa. Quando o cidadão procura a Ouvidoria é porque 

ele ainda aposta, ainda acredita na instituição. Herbert de Souza, o Betinho, foi, talvez, o 

brasileiro mais árduo e incansável na luta pelo exercício da cidadania. São dele essas 

palavras: “Um cidadão com sentimento ético forte e consciência de cidadania não deixa 

passar nada, não abre mão desse poder de participação. Só a participação cidadã é capaz 

de mudar o país”.  
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