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APRESENTAÇÃO

O Instrumento Normativo que apresentamos tem como objetivo orientar todos os
colaboradores que atuam nos serviços de ouvidoria que integram a Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro, proporcionando qualidade as nossas atividades.

Considerando que a Constituição Cidadã, preconiza em seu artigo 37, que o
cidadão brasileiro deve se pronunciar a respeito da eficiência e eficácia dos serviços
públicos prestados, sendo responsabilidade do Estado brasileiro a oferta desses serviços.

Considerando ainda, que a Ouvidoria tem papel relevante na identificação das
necessidades e demandas sociais, tanto na dimensão coletiva quanto na individual, a
atuação da ouvidoria deve ser pensada não somente como um canal de comunicação do
cidadão, mas como uma ferramenta que deve ser transformada em suporte estratégico à
tomada de decisões no campo da gestão.

Nesta perspectiva, a Ouvidoria da Secretaria de Saúde se coloca como um canal
democrático e participativo para garantir o acolhimento das manifestações do cidadão
de nosso Estado; estimulando o protagonismo deste, por entender que é através do
indivíduo que se inicia a resolução ou correção de um processo que afeta uma
coletividade.

Para isso, são necessários instrumentos adequados à realização de um trabalho
que preze pela resolubilidade e transparência, essenciais a um serviço de excelência em
ouvidoria.

Assim, este Manual de Normas e Procedimentos das Ouvidorias que foi
desenvolvido através de trabalho coletivo, realizado com o conjunto de ouvidores, será
parte integrante dos demais Instrumentos utilizados pela Ouvidoria.

Bom trabalho a todos!
Márcia Lopes Silva
Ouvidora Geral
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

BREVE HISTÓRICO
A Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde – SES/RJ é uma instituição que
atua no âmbito Estadual da Saúde pública.
Para atender a necessidade de proporcionar ao cidadão um espaço qualificado de
acolhimento da sua percepção sobre os serviços prestados na área da saúde, a Secretaria
de Estado de Saúde, inicia no ano de 2007, as atividades de sua Ouvidoria Geral, que é
composta de Ouvidorias Descentralizadas em cada unidade hospitalar.

A Ouvidoria Geral e as Ouvidorias Descentralizadas compõem a Ouvidoria da
Saúde, estando inseridas na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde e subordinadas a
Subsecretaria Jurídica e de Corregedoria da SES. Todas as Ouvidorias Descentralizadas
estão subordinadas hierárquicas, administrativas e tecnicamente à Ouvidoria Geral
(Artigo 4º Caput e § 2º - Resolução SES 207/2011).

A Ouvidoria possui como principal atribuição o acolhimento das manifestações
dos cidadãos, usuários dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, em
âmbito Estadual. Recebe manifestações classificadas em reclamações, informações,
denúncias, solicitações, sugestões e elogios.

Contudo, para estabelecer uma metodologia própria para orientação dos
Ouvidores e visando a padronização das normas e procedimentos das Ouvidorias
Descentralizadas, em setembro de 2009 foi criado um Grupo de Trabalho-GT com a
missão de descrever o Procedimento para acolhimento das manifestações pertinentes às
respectivas Unidades Hospitalares. Essa ação marcou um movimento de construção de
um conjunto das práticas de gestão e padrões de trabalho, bem como a disseminação, a
continuidade e a sua integração na busca pela excelência, através da utilização do
Procedimento Operacional Padrão para Acolhimento das Manifestações nas Ouvidorias
das Unidades Próprias - POP.135-001.

Tendo em vista que o referido Procedimento atenderia apenas as Ouvidorias
Descentralizadas, em 30 de agosto de 2013, foi iniciado um novo Grupo de Trabalho da
Ouvidoria SES (GT), composto por representantes da Ouvidoria Geral e das Ouvidorias

Descentralizadas, com o objetivo de revisar o Procedimento Operacional Padrão –
POP.135-001 e consequentemente estabelecer metodologia que atendesse as
peculiaridades da Ouvidoria Geral e das Ouvidorias Descentralizadas.

Desta forma, num total de oito reuniões sendo a última realizada em 03 de
dezembro de 2013, o Grupo de Trabalho da Ouvidoria SES (GT) discutiu as
necessidades e melhorias para atender a satisfação dos cidadãos através do acolhimento
das manifestações e revisou Procedimento Operacional Padrão para Acolhimento das
Manifestações nas Ouvidorias das Unidades Próprias - POP.135-001, realinhando o
Procedimento Operacional Padrão Atendimento por Busca Ativa - POP-135-001; o
Procedimento Operacional Padrão Atendimento por Correspondência Eletrônica - POP135-002; o Procedimento Operacional Padrão Atendimento por Impresso - POP-135003; o Procedimento Operacional Padrão Atendimento Presencial - POP-135-004; o
Procedimento Operacional Padrão Atendimento Telefônico - POP-135-005 e o
Procedimento Operacional Padrão Atendimento por Urna – POP-135-006.

A formulação das estratégias da organização, que ocorre através da realização de
reuniões periódicas para realinhamento do Planejamento Estratégico, visa à definição do
plano de ação correspondente a cada meta gerencial e operacional e tem por objetivo o
monitoramento e avaliação. Assim, cada Ouvidoria Descentralizada deve elaborar o
plano de ação individual conforme a realidade de sua Unidade Hospitalar.
Os Princípios Organizacionais da Ouvidoria foram estabelecidos em dezembro
de 2008, através do Planejamento Estratégico juntamente com as Ouvidorias
Descentralizadas, revisto e aprovado em dezembro de 2009 e realinhamento nos anos de
2011, 2012 e 2013.

PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS DA OUVIDORIA

MISSÃO
 Promover o canal de comunicação do cidadão com a SES, fortalecendo as
diretrizes do SUS na busca da melhoria na qualidade dos serviços prestados.

COMPETÊNCIAS


Receber reclamações, sugestões e elogios referentes aos serviços de saúde
prestados ao cidadão do Estado do Rio de Janeiro;



Encaminhar as manifestações recebidas aos setores competentes para apuração;



Acompanhar o processo de análise da manifestação;



Responder ao cidadão;



Interagir com os diversos setores da Secretaria de Estado de Saúde, com as
Secretarias Municipais de Saúde, e com outros órgãos de defesa dos direitos do
cidadão, buscando sempre a melhoria na prestação dos serviços de saúde;



Identificar as oportunidades de melhorias na prestação dos serviços de saúde.

VALORES
 Ética;
 Comprometimento;
 Responsabilidade;
 Eficiência;
 Inovação.
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LISTA MESTRA

Código

MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS - MNP
Título
Versão Aprovação

MNP-135-001 Manual de Normas e Procedimentos
Código

3

Validade

___/___/___ ___/___/___

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP
Título
Versão Aprovação

Validade

POP-135-001

POP Atendimento por Busca Ativa

3

___/___/___ ___/___/___

POP-135-002

POP Atendimento por
Correspondência Eletrônica

3

___/___/___ ___/___/___

POP-135-003

POP Atendimento por Impresso

3

___/___/___ ___/___/___

POP-135-004

POP Atendimento Presencial

3

___/___/___ ___/___/___

POP-135-005

POP Atendimento Telefônico

3

___/___/___ ___/___/___

POP-135-006

POP Atendimento por Urna

3

___/___/___ ___/___/___

FORMULÁRIOS - FORM
Código
Título
Versão Aprovação
Validade
FORM de Atendimento da
FOR-135-001
4
___/___/___ ___/___/___
Manifestação
FORM de Atendimento da
FOR-135-002
2
___/___/___ ___/___/___
Manifestação por Urna
FOR-135-003 FORM de Relato da Manifestação

2

___/___/___ ___/___/___

FOR-135-004 FORM de Resposta da Manifestação

2

___/___/___ ___/___/___

2

___/___/___ ___/___/___

2

___/___/___ ___/___/___

4

___/___/___ ___/___/___

FORM de Protocolo de Atendimento
da Manifestação
FORM de Controle Mensal de
FOR-135-006
Atendimentos
FORM de Relatório Mensal de
FOR-135-007
Atendimentos
FOR-135-005
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1.

OBJETIVO
Estabelecer metodologia para orientação, acompanhamento e revisão de Instrumentos
normativos (IN), visando à padronização das normas e procedimentos contidos neste
documento.

2.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de Saúde – SES.

3.

REFERÊNCIAS


Norma para Elaboração, Controle e Revisão de Instrumentos Normativos – SES
(Assessoria de Qualidade).



Manual Operacional 2010 – Ouvidoria da Saúde SESDEC – RJ (MNP – 135 – 001
– Versão 1);



Resolução SES nº 207, de 22 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a
Regulamentação da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde;



Deliberação CIB-RJ Nº 2630, de 12/12/2013;



Deliberação CIB-RJ nº 3413 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre a definição
dos critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que
procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro.



Resolução SES nº 1250 de 04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a organização
dos serviços de Ouvidoria em unidades da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde.
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4.

DEFINIÇÕES
Instrumentos Normativos (IN) – Documentos (Manuais, Normas, Procedimentos) que
descrevem o desenvolvimento das diversas atividades, com o objetivo de padronizar,
em nível operacional, sua forma de execução.
Norma (NOR) – Documento técnico escrito, estabelecido por consenso e aprovado pela
UF que formaliza, para uso comum e repetitivo, um conjunto de princípios,
características e regras sobre atividades e/ou produtos específicos. Tudo isso com a
finalidade de uniformizar e garantir o seu modo de funcionamento.
Manual (MNP) – Documento elaborado dentro da Organização com a finalidade de
uniformizar procedimentos.
Procedimento Operacional Padrão (POP) – Documento que descreve a rotina de
execução de procedimentos de atividades específicas dentro da Organização, com o
objetivo de padronizar sua execução visando garantir a qualidade.
Fluxograma – É a representação gráfica das rotinas que integram um determinado
procedimento sob a forma sequencial de passos.

Formulário (FOR) - É o documento, previamente impresso, utilizado para
preenchimento de dados e/ou informações visando à formalização do atendimento.
Unidade Funcional (UF) – Parte da estrutura da organização que administra com algum
grau de autonomia os grupos de processos que suportam determinados recursos e
geram resultados. Para fins desse documento constitui UF as Subsecretarias, Unidades
assistenciais (Hospitais, Institutos, UPAS e PAM’s), Perícia Médica, Centros Imagens,
Centro Hidratação e Farmácia Popular.
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5. RESPONSABILIDADES
FUNÇÃO
Ouvidoria Geral

RESPONSABILIDADES
Participar na elaboração, controle, revisão e monitoramento deste
documento; assim como promover a guarda e distribuição do
mesmo.

Grupo de Trabalho
das Ouvidorias SES
(GT)

Participar na elaboração deste documento.

Coordenador do GT

Coordenar o grupo de trabalho na elaboração deste documento,
assim como revisá-lo.

Ouvidorias
Descentralizadas

Ouvidor Coordenador

Ouvidor assistente

Apoio Administrativo

Participar na validação deste documento.
Monitorar os indicadores de desempenho do serviço,
estabelecidos pela Direção das Unidades Próprias e Ouvidoria
Geral da SES;
Garantir o funcionamento dos canais de comunicação da
Ouvidoria;
Orientar o encaminhamento de cada manifestação;
Analisar, orientar e acompanhar o andamento das manifestações
para condução adequada dos casos até a sua conclusão;
Analisar o andamento do Serviço e dispor de estratégias para
otimizá-lo;
Elaborar pesquisa do nível de satisfação do cidadão com relação
aos serviços prestados pela Unidade;
Receber as manifestações por um dos canais de comunicação
pela ouvidoria;
Realizar a identificação do cidadão e o registro da manifestação,
após ouvir e aceitar o caso, exceto quando o cidadão não desejar
ser identificado; o que impede a resposta do serviço direto ao
manifestante, visando o encaminhamento ao serviço e/ou setor
competente.
Acolher o manifestante que comparecer pessoalmente à
ouvidoria, encaminhá-lo para o ouvidor assistente ou mesmo o
coordenador que deverá realizar e conduzir o acolhimento ao
manifestante;
Verificar diariamente a chegada de manifestações pelo correio
eletrônico, urnas, carta/fax;
Agendar os atendimentos que forem solicitados pelo familiar ou
manifestante em seu leito ou setor;
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6. DIRETRIZES
 ANÔNIMO
Formulário: preencher o campo “Nome” com a palavra “ANÔNIMO”;
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é anônima.
Disque denúncia: preencher com as informações “DISQUE – DENÚNCIA seguida do
número disponibilizado pelo referido Órgão.
 SIGILOSO
Formulário: preencher os dados de contato identificando com a palavra “SIGILO” ao
lado da identificação do nome do manifestante e não encaminhar a manifestação com os
referidos contatos, preservando assim a identidade do cidadão.
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é sigilosa.
 NOME SOCIAL - Portaria Nº 1.820, de 13/08/2009 (Dispõe sobre os direitos e deveres
dos usuários da Saúde) – Art. 4º, I
“Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do
usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro
civil sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por
número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou
preconceituosas;”
 STATUS DA MANIFESTAÇÃO
Se o protocolo estiver aberto, com status novo, ou seja, a manifestação não foi
encaminhada, o ouvidor assistente registra o novo contato do cidadão (Formulário ou
Sistema);
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O ouvidor assistente informa ao cidadão que o registro está sendo encaminhado ao setor
responsável e em seguida encerra o atendimento;

Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado e está dentro do prazo de
resposta o cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro e em seguida encerra
o atendimento;

Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado, mas fora do prazo de
resposta, o ouvidor assistente informará ao cidadão que ainda não tem pronunciamento
da área, porém será feita a cobrança ao setor (reiterar/encaminhar); solicitando que
aguarde a resposta. Em seguida encerra o atendimento;



ACOLHIMENTO POR BUSCA ATIVA

É uma forma de estratégia utilizada para o acolhimento de manifestações onde o cidadão
não possua acesso imediato à Ouvidoria SES.

Geralmente é realizada pelo Ouvidor assistente, mas não há impedimento pela realização
do Ouvidor Coordenador. No ato do acolhimento por Busca Ativa é feita a apresentação
do papel da Ouvidoria em busca da existência de alguma questão a ser pontuada.


ACOLHIMENTO POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA

É

o

acolhimento

realizado

através

do

e-mail

da

ouvidoria

(Sigla

da

unidade@saude.rj.gov.br).
As mensagens recebidas poderão ser retornadas para o manifestante havendo
necessidade de complementação solicitando maiores esclarecimentos e também de
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algumas informações para preenchimento do Formulário de Atendimento da
Manifestação.
Caso a resposta seja satisfatória à manifestação a Ouvidoria elabora em linguagem clara
e objetiva e responde ao manifestante através do e-mail o qual foi estabelecido o contato.


ACOLHIMENTO POR IMPRESSO (Carta/Fax/ Órgãos oficiais)

São recebidas correspondências que deverão ser endereçadas ao endereço das Unidades
próprias e nos casos por Fax, deverá ser através das chamadas os números próprios ou
das Áreas envolvidas que estiver disponibilizado o contato, com vistas à Ouvidoria, que
fará o devido tratamento, considerando sua pertinência, encaminhando cópia do original
à Área envolvida e/ou transcrevendo em síntese o teor na Folha do Relato da
Manifestação, se necessário.


ACOLHIMENTO PRESENCIAL

Será realizado na sala da Ouvidoria ou em outro ambiente dentro da Instituição às
solicitações feitas pelos usuários requerendo a visita do ouvidor assistente,
cumprimentando o manifestante de forma acolhedora, identificando-se.

Com relação ao preenchimento da Folha de relato da Manifestação, não havendo a
possibilidade do manifestante redigir, cabe a Ouvidoria transcrever seu relato, e em
casos de impossibilidade do manifestante assiná-lo, utiliza-se a identificação digital.


ACOLHIMENTO TELEFÔNICO

Será realizado através de linha telefônica, com ouvidores coordenadores e/ou assistentes
capacitados a acolher a manifestação através dos procedimentos de atendimento.
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Os ouvidores coordenadores e/ou assistentes identificarão a manifestação preenchendo o
Formulário de Atendimento da Manifestação e informando ao manifestante o protocolo
de Atendimento para acompanhamento de sua manifestação.


ACOLHIMENTO POR URNA

É uma forma de estratégia utilizada para possibilitar ao cidadão outras formas de acesso
à Ouvidoria SES.

Este acolhimento de manifestação é realizado através de urnas disponibilizadas em
locais estratégicos para garantir o acesso do cidadão.
 DIRETRIZES PARA OS TEXTOS PADRONIZADOS

INICIAL (ABERTURA, INCLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO NO SISTEMA):

Explicitar o tipo de atendimento, especialmente URNA e BUSCA ATIVA;
Mencionar a data do atendimento, no caso de manifestações inseridas posteriormente.

ENCAMINHAMENTO:

Explicitar a forma de encaminhamento ao setor responsável (se por e-mail ou por impresso
– leia-se Comunicado Interno/CI);

Mencionar o setor para o qual está sendo direcionada a manifestação;

Ressaltamos: no sistema, direcionar para a sub-rede pré-estabelecida; no texto, citar para
qual setor a manifestação de fato está sendo encaminhada;
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Citar o prazo máximo da resposta do setor à Ouvidoria, tomando por base o Art. 10º da
Resolução SES nº 207/2011 (que também deverá ser mencionado no texto).

FECHAMENTO:

Citar o setor para o qual a manifestação foi encaminhada;

Incluir a resposta do setor, após avaliação pelo técnico e tratamento dessa resposta;

Mencionar a evidenciação da resposta ao manifestante (se por carta ou por e-mail);

Sugestões: na utilização do sistema como meio de contato com o cidadão, a menção da
evidenciação da resposta será desnecessária, devendo ser mencionados:
O nome completo do manifestante
O número do protocolo
O teor da manifestação
O setor para o qual foi encaminhada a manifestação
A resposta do setor (após tratamento desta)
Exemplo:
Prezado Senhor FULANO DE TAL,
Em atendimento à sua manifestação, registrada sob protocolo OuvidorSUS nº
xxxxxxx, [mencionar o teor da mensagem inicial, exemplo: “solicitando o
medicamento yyyy”], foi encaminhada ao setor ZZZZZZ, que prestou os
esclarecimentos devidos e, após análise desta Ouvidoria, encaminhamos a seguinte
resposta:
“Resposta do setor.”
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7.

PROCEDIMENTOS

Nenhum Instrumento Normativo poderá ser criado no âmbito da Ouvidoria Geral e
Ouvidorias Descentralizadas sem que atenda as definições contidas na Norma para
elaboração, controle e revisão de Instrumentos Normativos - Norma Zero da SES.
As ações abaixo elencadas nortearão alguns aspectos que deverão ser observados, neste
Instrumento Normativo, após o recebimento do mesmo.
Revisão, verificação e Aprovação do Manual - Todas as Normas e Procedimentos a
serem editados neste Manual de Normas e Procedimentos deverão ser previamente
revisados pela Ouvidoria Geral, verificados pela Assessoria de Qualidade SG/AQ e
aprovados pela Subsecretaria Jurídica e de Corregedoria.
Arquivo – O exemplar original deste manual será arquivado na Ouvidoria Geral, sob a
responsabilidade da Coordenação de Informação e Qualidade – CIQ.
Distribuição do Manual – O manual será encaminhado para Coordenação de Análise e
Tratamento das Manifestações (Ouvidoria Geral), para Fundação Saúde e para Ouvidorias
Descentralizadas; devendo o envio do mesmo ser realizado pela Coordenação de
Informação e Qualidade – CIQ, através de endereço eletrônico institucional.

Término de vigência do Manual - Todas as Ouvidorias serão comunicadas, por meio de
correspondência eletrônica institucional, acerca do procedimento a ser adotado à época do
término da vigência deste Instrumento, devendo este aviso ocorrer com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias.

EXEMPLAR Nº 01 - Vigência ___/___/___

ANEXO 01
(PUBLICADA NO DOE DE 30/12/2011)
RESOLUÇÃO SES Nº 207 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA
OUVIDORIA GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE.
O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO:
- o disposto no art. 37, § 3°, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece a necessidade
de manutenção, pela administração direta e indireta, de formas de participação popular
no acompanhamento da prestação de serviços públicos;
- que conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que estabelece o
fortalecimento da participação e controle social, de acordo com a Lei nº 8.142/90, - que
conforme o Pacto de Gestão do SUS PT/GM-399/06, que em seu Eixo 7, tópico 7.1, alínea
“e”, prevê o apoio à implantação de Ouvidorias como ação para o fortalecimento para o
processo de participação social no SUS;
- a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa (Portaria GM/MS n° 3.027/07),
que vislumbra a implantação de Ouvidorias como uma das formas de fortalecer a gestão
estratégica e participativa no SUS, - o disposto no Decreto nº 7.508, de 28/06/11, em
especial seu art. 37, e - a necessidade de que a Secretaria de Estado de Saúde possua um
canal de informação e de escuta da população do Estado do Rio de Janeiro, com espaço de
recepção das manifestações dos cidadãos, para melhor qualificar a gestão do SUS.
RESOLVE:
Art. 1°- Regulamentar a Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro que
será denominada de Ouvidoria da Saúde.
Art. 2° - A Ouvidoria da Saúde é o canal de comunicação direta entre a Secretaria de
Estado de Saúde e o cidadão do Estado do Rio de Janeiro, nas questões que envolvam a
prestação dos serviços de saúde.
Art. 3° - A Ouvidoria da Saúde tem natureza mediadora, sem caráter administrativo
deliberativo, executivo, judicativo, que exercerá suas funções no âmbito das instâncias que
compõem o Sistema Único de Saúde.
Art. 4º- A Ouvidoria da Saúde é composta pela Ouvidoria Geral e pelas Ouvidorias
Descentralizadas que estão inseridas na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde.
§ 1° - O Ouvidor Geral será nomeado pelo dirigente do órgão.
§ 2° - Todas as Ouvidorias Descentralizadas serão subordinadas hierárquica, administrativa
e tecnicamente à Ouvidoria Geral.
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§ 3° - Os funcionários das Ouvidorias Descentralizadas serão designados e afastados por
determinação da Ouvidoria Geral.
Art. 5° - À Ouvidoria da Saúde compete:
I - receber, examinar e encaminhar as reclamações, sugestões, elogios e denúncias,
referentes a procedimentos e ações de agentes, diretamente ligados ou subordinados aos
órgãos e entidades vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde;
II - acompanhar as providências adotadas pelos órgãos e entidades vinculadas à Secretaria
de Estado de Saúde para a solução do problema;
III - recomendar a instauração de procedimentos administrativos para exame técnico das
questões e a adoção de medidas necessárias para a adequada prestação de serviço
público, quando for o caso;
IV - congregar e orientar tecnicamente a atuação das demais estruturas de Ouvidoria
existentes nas entidades, vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde;
V - organizar e interpretar o conjunto das manifestações recebidas para fins de elaboração
de relatórios gerenciais periódicos, dando conhecimento ao dirigente do órgão;
VI - elaborar pesquisas para monitoramento do nível de satisfação dos cidadãos;
VII - contribuir para a disseminação de formas de participação popular no
acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços públicos da Secretaria de Estado
de Saúde.
Art. 6° - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá, diretamente ou mediante
representação, apresentar reclamação, sugestão, elogio e denúncia à Ouvidoria da Saúde.
§ 1° - As reclamações, sugestões, elogios e denúncias serão reduzidas a termo e
formalizadas no momento de seu recebimento.
§ 2° - Quando o processo se referir a uma reclamação ou denúncia, devem constar de seu
registro os motivos que a determinaram e a identidade do interessado, a qual deverá ser
protegida por sigilo, sempre que solicitado.
§ 3° - A denúncia anônima somente será aceita pela Ouvidoria da Saúde quando
apresentar indícios confiáveis e consistentes para instaurar procedimentos de averiguação
do fato denunciado.
§ 4° - Quando for o caso o Ouvidor Geral aconselhará o interessado a dirigir-se a
autoridade competente.
§ 5° - Os processos formalizados perante a Ouvidoria da Saúde não interrompem os prazos
de interposição de recursos judiciais ou administrativos.
Art. 7° - A Ouvidoria da Saúde poderá, a qualquer tempo, solicitar as informações
necessárias para o acompanhamento das providências adotadas pelos órgãos e entidades
vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde em razão de reclamação, sugestão e denúncia.
Art. 8° - Todos os integrantes da Ouvidoria da Saúde e das demais áreas da estrutura da
Secretaria de Estado de Saúde deverão, no exercício de suas funções, guardar sigilo
referente a informações levadas a seu conhecimento.
§ 1° - O acesso às informações, constantes nos arquivos da Ouvidoria da Saúde, deverá ser
solicitado através de requerimento administrativo apresentado no Protocolo Geral, que
será encaminhado para análise e deliberação da Ouvidoria Geral.
§ 2° - As manifestações sigilosas deverão ter o encaminhamento resguardado, por meio de
instrumentos que evitem o vazamento da informação, sendo sinalizadas claramente pela
Ouvidoria da Saúde.
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§ 3° - O servidor que der causa ao vazamento de informações durante o processo de
tratamento da manifestação (acolhimento, encaminhamento, análise pela área envolvida),
poderá ser responsabilizado civil, penal e administrativamente.
Art. 9° - As reclamações, sugestões, elogios e denúncias encaminhadas diretamente aos
órgãos e entidades vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde deverão ser tratadas pelos
mesmos sem interferência da Ouvidoria da Saúde, exceto quando explicitamente
solicitado por uma das partes.
Art. 10 - Os prazos de respostas para o cidadão serão de:
I - 02 (dois) dias úteis, para casos urgentes;
II - 15 (quinze) dias, para situações que não envolvam casos de urgência; III - 30 (trinta)
dias, para situações que demandem análise de processos administrativos.
§ 1°. O prazo poderá ser estendido em razão da natureza da solicitação, a critério do
Ouvidor.
§ 2° - Os órgãos e entidades vinculados a Secretaria de Estado de Saúde deverão
encaminhar o resultado de sua apuração à Ouvidoria da Saúde em tempo hábil para
resposta ao cidadão. A Ouvidoria da Saúde deverá informar à área envolvida na apuração
o prazo máximo para encaminhamento de sua apuração.
§ 3° - A área envolvida deverá, dentro dos prazos estabelecidos inicialmente para resposta,
informar à Ouvidoria da Saúde a necessidade de prorrogação do prazo de envio de seu
pronunciamento, o que deve ser acompanhado da devida justificativa.
Art. 11 - A Ouvidoria da Saúde deverá cooperar com as demais Ouvidorias
do Governo Federal, bem como as de Estados, Municípios, Distrito Federal e demais
entidades públicas e privadas, visando salvaguardar os direitos e garantir a qualidade das
ações e serviços prestados.
Art. 12 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais
disposições em contrário, em especial a PTSS/ 89, de 27/02/2002 e a Resolução SESDEC n°
999, de 24/01/2010.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011
SERGIO CÔRTES
Secretário de Estado de Saúde
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ANEXO 02
DOE – 06 DE JANEIRO DE 2014

DELIBERAÇÃO CIB-RJ N° 2630 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO:
- o artigo 37, parágrafo 3°, inciso I da Constituição Federal de 1988, que prevê a existência de uma lei
que discipline as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta regulando
especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da
qualidade dos serviços;
- que as Ouvidorias do SUS apoiam-se nos princípios e diretrizes que determinam as ações e serviços em
saúde, expressos nos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal e na Lei n° 8.080/90;
- a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa – Portaria n° 3027, de 28 de novembro de
2007, que apresenta a Ouvidoria como um de seus componentes;
- o Decreto n° 7508, de 28 de junho de 2011, que organiza o modelo de gestão do SUS e estabelece a
apuração permanente das necessidades e interesses do usuário, bem como a avaliação das ações e
serviços de saúde, conforme disposto nos incisos I e II do art. 37, e também o Contrato Organizativo de
Ações Públicas (COAP), que descreve o indicador regional de ouvidorias implantadas;
- o conceito de Ouvidoria do SUS definido no primeiro Fórum de Ouvidores realizado em dezembro de
2009 (MS/SGEP/DOGES), como sendo um espaço de exercício de cidadania, disseminação de
informações em saúde e mediação e instrumento de gestão e que deve atuar com ética, transparência e
imparcialidade, de forma a garantir respostas às manifestações recebidas e assegurar ao cidadão
oportunidade de participação na gestão pública,
- o que o cidadão deve manifestar suas sugestões, reclamações, denúncias e elogios através de canais
de contato ágeis e eficazes, com a preservação dos aspectos éticos de prioridade e confiabilidade de
todas as etapas no processo das informações;
- a documentação anexa a CI/SES/SJC/OU n° 1261/13, e
- a 11ª Ordinária da CIB-RJ, realizada em 12 de dezembro de 2013,
DELIBERA:
Art. 1º Definir os critérios para a implantação dos serviços de ouvidorias do Sistema Único de Saúde no
Estado do Rio de Janeiro;
I - Quanto ao aspecto institucional: O serviço de ouvidoria deverá ser criado através de instrumento
normativo legal que defina suas atribuições, competências e prazos de resposta ao cidadão. Deverá
também estar inserido no organograma da Secretaria Municipal de Saúde, com um responsável pelo
serviço, a ser denominado Ouvidor.
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II - Quanto ao aspecto estrutural: O serviço de ouvidoria deverá ter espaço físico próprio para o seu
funcionamento, um ou mais canais de recebimento das manifestações (telefone, formulário web,
atendimento presencial, outros), um ou mais canais de resposta (meio impresso, telefone, e-mail) ao
cidadão e equipe técnica capacitada para a execução das atividades.
III - Quanto ao aspecto operacional: O serviço de ouvidoria deverá estabelecer sua rede de
interlocutores de modo a garantir a tramitação das manifestações recebidas. Produzir e divulgar
relatórios periódicos.
Parágrafo único – Recomenda-se a utilização de sistemas informatizados que possibilitem a
classificação, tipificação e tramitação das manifestações.
Art. 2° - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2013
SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA
Presidente
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ANEXO 03
(PUBLICADA NO DOE DE 14/05/2015)
DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 3413 DE 14 DE MAIO DE 2015
DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE DAS RESPOSTAS A SEREM
APRESENTADAS AO CIDADÃO QUE PROCURA OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO:
- o art. 37, § 3º, inciso I da Constituição Federal de 1988, que prevê a existência de uma lei
que discipline as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
- a Deliberação CIB nº 2630, de 12/12/2013, que dispõe sobre na definição dos critérios de
implantação dos serviços de ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro;
- que as Ouvidorias do SUS apoiam-se nos princípios e diretrizes que determinam as ações
e serviços em saúde, expressos nos arts. 196, 197 e 198 da Constituição Federal e na Lei nº
8.080/90;
- o conceito de Ouvidoria do SUS definido no primeiro Fórum de Ouvidores realizado em
dezembro de 2009 (MS/SGEP/DOGES), como sendo um espaço de exercício de cidadania,
disseminação de informações em saúde e mediação e instrumento de gestão, e que deve
atuar com ética, transparência e imparcialidade, de forma a garantir respostas às
manifestações recebidas e assegurar ao cidadão oportunidade de participação na gestão
pública;
- que a resposta é o principal produto da Ouvidoria;
- que as manifestações individuais, apresentadas pelo cidadão à administração
pública, auxiliam a gestão na revisão de seus procedimentos e processos internos;
- que a resposta enviada ao cidadão, pela Ouvidoria, representa o pronunciamento da
gestão sobre o caso apresentado;
- a CI/SES/SJC/OU/110/2015; e
- a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite realizada
em 14/05/2015;
DELIBERA:
Art. 1º- Definir critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas
ao cidadão que procura os serviços de ouvidorias do Sistema Único de Saúde no Rio de
Janeiro; I - as respostas apresentadas ao cidadão devem ser qualificadas dentro dos
procedimentos, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro;
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II - as respostas ao cidadão serão baseadas no pronunciamento das áreas envolvidas no
questionamento apresentado, em informações da instituição, nas normativas e protocolos
existentes no Sistema Único de Saúde e nas leis existentes;
III - os questionamentos serão respondidos dentro de prazos estabelecidos pela instituição
que acolhe a manifestação;
IV - o teor das respostas apresentadas ao cidadão deverá ter conteúdo propositivo, que
auxilie a disseminação de informações e a mediação, buscando sempre a eficiência e
eficácia na prestação dos serviços.
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2015
FELIPE PEIXOTO
Presidente
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ANEXO 04
(PUBLICADA NO DOE DE 08/09/2015)

RESOLUÇÃO SES Nº 1250 DE 04 DE SETEMBRO DE 2015
DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA EM
UNIDADES DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições
legais,

CONSIDERANDO:
- o art. 37, § 3º, inciso I da Constituição Federal de 1988, que prevê a existência de
uma lei que discipline as formas de participação do usuário na administração
pública direta e indireta regulando especialmente as reclamações relativas à
prestação de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços
de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade
dos serviços;
- que as Ouvidorias do SUS apoiam-se nos princípios e diretrizes que determinam
as ações e serviços em saúde, expressos nos arts. 196, 197 e 198 da Constituição
Federal e na Lei nº 8.080/90;
- o Decreto n° 7508, de 28 de junho de 2011, que organiza o modelo de gestão do
SUS e estabelece a apuração permanente das necessidades e interesses do
usuário, bem como a avaliação das ações e serviços de saúde, conforme disposto
nos incisos I e II do art. 37;
- a Resolução SES n° 207, de 22/12/2011, que dispõe sobre a regulamentação da
Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde, em especial o seu art. 4°; - a
Deliberação CIB nº 2630, de 12/12/2013, que dispõe sobre na definição dos
critérios de implantação dos serviços de ouvidoria do Sistema Único de Saúde no
Estado do Rio de Janeiro; e
- a Deliberação CIB nº 3413, de 12/12/2013, que dispõe sobre a definição dos
critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que
procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro;
RESOLVE:
Art. 1° - Que todas as unidades de assistência pertencentes à estrutura da
Secretaria de Estado de Saúde sob gerenciamento de Organizações Sociais,
Fundação Saúde ou outra figura que possa vir a existir, devem seguir as
orientações protocolares da Ouvidoria Geral da SES.
Art. 2º - As equipes das Ouvidorias Descentralizadas deverão ser organizadas
conforme o perfil das unidades hospitalares, a saber: Unidades Hospitalares com
internação:
- equipe mínima diária: 01 coordenador, 01 Ouvidor assistente e 01 funcionário
administrativo;
- horário de Funcionamento da Ouvidoria: 07 dias na semana (inclusive feriados)
das 07 às 19 horas; Unidades Hospitalares que tenham somente atendimento
ambulatorial:
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- equipe mínima diária: 01 coordenador, 01 Ouvidor assistente e 01 funcionário
administrativo;
- horário de Funcionamento da Ouvidoria: segunda a sexta-feira das 07 às 19
horas.
Art. 3° - As Ouvidorias Descentralizadas deverão confeccionar e apresentar à
Ouvidoria Geral da SES, relatórios mensais da produção do serviço de ouvidoria.
Os relatórios seguirão o modelo apresentado pela Ouvidoria da SES, contendo as
seguintes diretrizes:
- análise quantitativa do período;
- análise crítica e qualitativa dos atendimentos realizados no período;
- apresentação de processo sistemático implementado para análise e
encaminhamentos sobre os pontos críticos observados na análise dos relatórios
mensais, com plano e prazos de correções e adequações;
- acompanhamento das principais reclamações por área (% de tipos de
reclamações, comparando períodos diferentes).
Art. 4º - As Ouvidorias Descentralizadas utilizarão sistema informatizado de
escolha da Secretaria de Estado de Saúde e farão a divulgação do telefone de
contato da Ouvidoria Geral da SES;
Art. 5° - A Ouvidoria Geral da SES fará periodicamente o monitoramento da
produção e desempenho da ouvidoria da unidade hospitalar, através de:
- acompanhamento do % de soluções consideradas satisfatórias pelos usuários
dentre as respostas providenciadas pela Ouvidoria;
- verificação do processo de trabalho da ouvidoria que deverá estar alinhado
conforme o manual de normas e procedimentos (MNP-135-001), os procedimentos
operacionais padrão (POP-135 - 001 a 006) e formulários específicos (FOR-135 001 A 007);
- acompanhamento da participação da representação da ouvidoria nas atividades
periódicas realizadas pela Ouvidoria Geral da SES;
- estratégias de ouvidoria itinerante/ativa (POP-135-001);
- visita técnica periódica.
Art. 6°- As Ouvidorias Descentralizadas deverão participar das atividades
propostas pela Ouvidoria Geral da SES, apresentando justificativas em caso de
impedimentos.
Art. 7°- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2015
FELIPE PEIXOTO
Secretário de Estado de Saúde
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ANEXO 3
ORGANOGRAMA DA OUVIDORIA

SUBSECRETARIA
JURÍDICA

OUVIDORIA

APOIO
ADMINISTRATIVO

COORDENAÇÃO DE
ANÁLISE E TRATAMENTO
DAS MANIFESTAÇÕES

COORDENAÇÃO DE
MONITORAMENTO

COORDENAÇÃO DE
DESCENTRALIZAÇÃO

OUVIDORIAS
DESCENTRALIZADAS
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COORDENAÇÃO DE
INFORMAÇÃO E
QUALIDADE

ANEXO 04
CÓDIGO DE ÉTICA UTILIZADO PELA OUVIDORIA, EXTRAÍDO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN
Código de Ética do Ouvidor/Ombudsman
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23

Preservar e respeitar os princípios da "Declaração Universal dos Direitos
Humanos, da Constituição Federal e das Constituições Estaduais".
Estabelecer canais de comunicação de forma aberta, honesta e objetiva,
procurando sempre facilitar e agilizar as informações.
Agir com transparência, integridade e respeito.
Atuar com agilidade e precisão.
Respeitar toda e qualquer pessoa, preservando sua dignidade e identidade.
Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando o direito de livre expressão e
julgamento de cada pessoa.
Exercer suas atividades com independência e autonomia.
Ouvir seu representado com paciência, compreensão, ausência de pré-julgamento
e de todo e qualquer preconceito.
Resguardar o sigilo das informações.
Facilitar o acesso à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos, agindo com
imparcialidade e justiça.
Responder ao representado no menor prazo possível, com clareza e objetividade.
Atender com cortesia e respeito as pessoas.
Buscar a constante melhoria das suas práticas, utilizado eficaz e eficientemente os
recursos colocados à sua disposição.
Atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e responsabilidades.
Promover a reparação do erro cometido contra o seu representado.
Buscar a correção dos procedimentos errados, evitando a sua repetição,
estimulando, persistentemente, a melhoria da qualidade na administração em que
estiver atuando.
Promover a justiça e a defesa dos interesses legítimos dos cidadãos.
Jamais utilizar a função de Ouvidor para atividades de natureza político-partidária
ou auferir vantagens pessoais e/ou econômicas.
Respeitar e fazer cumprir as disposições constantes no "Código de Ética", sob
pena de sofrer as sanções, que poderão ser de advertência, suspensão ou expulsão
dos quadros associativos, conforme a gravidade da conduta praticada, devendo a
sua aplicação ser comunicada ao Órgão ou Empresa na qual o Ouvidor exerça suas
atividades.
As sanções serão impostas pela Diretoria Executiva da ABO, “ex ofício” ou
mediante representação, com direito a recurso ao Conselho Deliberativo, em prazo
de 15 dias após a imposição da penalidade aos membros do quadro associativo.
As Seções Estaduais poderão ter o seu "Código de Ética e Conduta", que deverão
ser submetidos à apreciação do Conselho Deliberativo da ABO.
As sanções impostas pelas Seções Estaduais da ABO poderão ser objeto de
recurso ao Conselho Deliberativo da ABO, no prazo de 15 dias.
Os procedimentos para a avaliação e aplicação das sanções serão definidos por
Resolução da Diretoria Executiva.
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ANEXO 05
COMPROMISSOS ÉTICOS QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS
DEVEM OBSERVAR NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES

Estes compromissos dizem respeito aos deveres dos Funcionários Públicos Civis do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro – em seu Art. 285, conforme Decreto Nº
2479, de 08 de março de 1979.
I – assiduidade;
II – pontualidade;
III – urbanidade;
IV – discrição;
V – boa conduta;
VI – lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir;
VII – observância das normas legais e regulamentares;
VIII – obediência as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
IX – levar ao conhecimento da autoridade superior, irregularidades de que tiver ciência
em razão do cargo ou função;
X – zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado;
XI – providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, sua
declaração de família;
XII – atender prontamente às requisições para defesa da Fazenda Pública e à expedição
de certidões para defesa de direito;
XIII – guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que
tenha conhecimento em razão do cargo ou função;
XIV – submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo
justa causa.
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1. OBJETIVO
Definir, esclarecer e padronizar as etapas do processo de trabalho através do acolhimento
das manifestações oriundas do atendimento por Busca Ativa, visando à qualidade do
atendimento ao cidadão nas Ouvidorias.
2. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Ouvidores assistentes das Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de
Saúde – SES.
3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se a todas as Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de Saúde
– SES.
4. REFERÊNCIAS
 Norma para Elaboração, Controle e Revisão de Instrumentos Normativos – SES
(Assessoria de Qualidade).
 Manual Operacional 2010 – Ouvidoria da Saúde SESDEC – RJ (MNP – 135 – 001
– Versão 1);

 Resolução SES nº 207, de 22 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a
Regulamentação da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde;
 Deliberação CIB-RJ Nº 2630, de 12/12/2013;
 Deliberação CIB-RJ nº 3413 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre a definição
dos critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que
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procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro.
 Resolução SES nº 1250 de 04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a organização
dos serviços de Ouvidoria em unidades da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde.

5. DEFINIÇÕES
Procedimento Operacional Padrão (POP) – É o documento que descreve a rotina de
execução de procedimentos de atividades específicas dentro da Organização com o objetivo
de padronizar sua execução visando garantir a qualidade.
Formulário de Busca Ativa (FBA) – É um formulário, físico ou eletrônico, onde são
descritas as informações que permitem a formalização da manifestação por escrito ou
digital, disponível para acolhimento através da Busca Ativa.
Formulário de Atendimento da Manifestação (FAM) – É um formulário, físico ou
eletrônico, onde são coletados os dados e as informações, que permitem a formalização, o
registro e o controle das manifestações.
Protocolo de Atendimento (PA) – É o documento de identificação para o manifestante que
indica no ato do seu atendimento o número de registro e comprova a sua inclusão no
registro da Ouvidoria, possibilitando a consulta e o acompanhamento da manifestação.
Planilha de Controle Mensal de Atendimentos (PCMA) – É um formulário físico ou
eletrônico, para controle e designação de número de registro e acompanhamento dos
movimentos de cada manifestação.
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Fluxograma – É a representação gráfica das rotinas que integram um determinado
procedimento sob a forma sequencial de passos.
6.

PROCEDIMENTOS
1.

O ouvidor assistente cumprimenta o cidadão com bom dia, boa tarde ou boa noite se
identifica formalmente e faz apresentação do papel da Ouvidoria;

2.

O ouvidor assistente questiona ao cidadão quanto à existência de alguma questão;

3.

O ouvidor assistente ouve o relato com atenção para identificar as questões
apontadas pelo cidadão;

4. Após ouvir o relato, o ouvidor assistente avalia a pertinência da manifestação;
4.1 Se não é pertinente, o ouvidor assistente informa a impertinência do assunto, se
possível orientando ao cidadão quanto aos encaminhamentos da situação relatada;
4.1.1 O ouvidor assistente encerra o atendimento ;
4.1.2 O ouvidor assistente preenche o formulário de Busca Ativa, anotando no campo
“providência” a orientação fornecida ao cidadão, quando houver;
4.1.3 Posteriormente, o ouvidor assistente cadastra os dados do relato (Formulário de
Atendimento ou Sistema Informatizado), gerando nº de protocolo com natureza de
atendimento “informação”;
4.1.4 O registro é fechado;
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4.1.5 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle
Mensal de Atendimentos;
4.2 Se o relato é pertinente e trata-se de informação, de conhecimento do ouvidor
assistente, a informação é repassada ao cidadão;
4.2.1 Posteriormente, o ouvidor assistente cadastra os dados do relato (Formulário de
Atendimento ou Sistema Informatizado), gerando nº de protocolo;
4.2.2 O registro é fechado;
4.2.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle
Mensal de Atendimentos;
4.3 Se o relato do cidadão é pertinente e trata-se de manifestação que requer atendimento
imediato, o ouvidor assistente aciona área envolvida;
5. A Área envolvida atende de imediato a questão apontada pelo cidadão?
5.1 Se não, ouvidor assistente registra o não atendimento da Área envolvida no campo
“providência” do formulário próprio;
5.1.1 O ouvidor assistente faz tratamento do registro, encaminhando ao setor
responsável, conforme fluxo estabelecido, por sistema ou por Comunicação Interna (CI),
observando a necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será
informada pelos meios de encaminhamento qual o prazo para resposta;
5.1.2 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
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5.2 Se sim, o ouvidor assistente aciona a Área envolvida para resolução da questão;
5.2.1 A ação da Área envolvida é anotada no campo “providência” do formulário
próprio;
5.2.2 O ouvidor assistente verificará com o cidadão se a Área atendeu a questão
apontada;
5.2.3 O registro é fechado;
5.2.4 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle
Mensal de Atendimentos;
6. A Ouvidoria recebe a resposta do setor responsável;
7. O ouvidor assistente analisa a resposta do setor responsável;
8. A resposta atende o relato inicial?
8.1 Se a resposta não atende ao relato inicial, o ouvidor assistente reencaminha ao setor
pontuando as questões não respondidas;
8.2 Se a resposta atende satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz o tratamento da
mesma e encaminha ao cidadão;
8.3 Se a resposta atende parcialmente e necessita de complementação, o ouvidor
assistente encaminha ou reencaminha ao setor pertinente para complementação
pontuando a questão a ser respondida;
9. Cidadão possui e-mail?
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9.1 Se sim, a resposta será encaminhada por e-mail, a mensagem enviada será impressa e
anexada ao registro.
9.1.1 Em seguida o registro é fechado;
9.1.2 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
9.2 Se não, o ouvidor assistente verifica na Unidade a disponibilidade de postagem
através dos Correios;
9.2.1 A Unidade possui disponibilidade de postagem de carta resposta através dos
Correios?
9.2.1.1 Se sim, o ouvidor assistente fecha o registro e encaminha para digitação.
9.2.1.2 O funcionário administrativo digitará a carta e providenciará sua postagem.
9.2.2 Se não, o ouvidor assistente solicita ao funcionário administrativo a digitação da
carta;
9.2.2.1 A carta é digitada em duas vias e entregue ao ouvidor assistente;
9.2.2.2 O ouvidor assistente realiza contato telefônico com o cidadão informando que a
resposta está disponível no setor. A carta só poderá ser retirada pelo próprio;
9.2.2.3 Após três tentativas de contato com o cidadão, sem sucesso, o ouvidor assistente
irá anexar a carta ao registro;
9.2.2.4 A informação é evidenciada no registro e este é fechado;
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9.2.2.5 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de
Atendimentos;
10 Há contestação da resposta por parte do cidadão?
10.1 O ouvidor assistente deverá analisar a pertinência da contestação;
10.1.1 Se for pertinente, o ouvidor assistente encaminha ou reencaminha o registro para
o setor responsável com a contestação enviada pelo cidadão;
10.1.1.1 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle
Mensal de Atendimentos;
10.1.2 Se não for pertinente, o ouvidor assistente irá anotar no registro a contestação da
resposta e informar ao cidadão a impertinência da mesma;
10.1.2.1 Os status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de
Atendimentos;
10.1.2.2 Seguir os passos do item 6 até o item 9.2.2.5;
10.3 O ouvidor assistente registra, em formulário próprio, as informações de
arquivamento da manifestação;
10.4 O ouvidor assistente direciona o documento ao funcionário administrativo para
arquivamento.
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ANEXO 01 - DIRETRIZES
 ACOLHIMENTO POR BUSCA ATIVA
É uma forma de estratégia utilizada para o acolhimento de manifestações onde o cidadão
não possua acesso imediato à Ouvidoria SES.
Geralmente é realizada pelo Ouvidor assistente, mas não há impedimento pela realização
do Ouvidor Coordenador. No ato do acolhimento por Busca Ativa é feita a apresentação
do papel da Ouvidoria em busca da existência de alguma questão a ser pontuada.
 ANÔNIMO
Formulário: preencher o campo “Nome” com a palavra “ANÔNIMO”;
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é anônima.
Disque denúncia: preencher com as informações “DISQUE – DENÚNCIA seguida do
número disponibilizado pelo referido Órgão.
 SIGILOSO
Formulário: preencher os dados de contato identificando com a palavra “SIGILO” ao
lado da identificação do nome do manifestante e não encaminhar a manifestação com os
referidos contatos, preservando assim a identidade do cidadão.
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é sigilosa.
 NOME SOCIAL - Portaria Nº 1.820, de 13/08/2009 (Dispõe sobre os direitos e
deveres dos usuários da Saúde) – Art. 4º, I
“Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do
usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro
civil sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por
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número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou
preconceituosas;”
 STATUS DA MANIFESTAÇÃO
Se o protocolo estiver aberto, com status novo, ou seja, a manifestação não foi
encaminhada, o ouvidor assistente registra o novo contato do cidadão (Formulário ou
Sistema);
O ouvidor assistente informa ao cidadão que o registro está sendo encaminhado ao setor
responsável e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado e está dentro do prazo de
resposta o cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro e em seguida encerra o
atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado, mas fora do prazo de resposta, o
ouvidor assistente informará ao cidadão que ainda não tem pronunciamento da área, porém
será feita a cobrança ao setor (reiterar/encaminhar); solicitando que aguarde a resposta. Em
seguida encerra o atendimento;



DIRETRIZES PARA OS TEXTOS PADRONIZADOS

INICIAL (ABERTURA, INCLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO NO SISTEMA):
Explicitar o tipo de atendimento, especialmente URNA e BUSCA ATIVA;
Mencionar a data do atendimento, no caso de manifestações inseridas posteriormente.
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ENCAMINHAMENTO:
Explicitar a forma de encaminhamento ao setor responsável (se por e-mail ou por impresso
– leia-se Comunicado Interno/CI);
Mencionar o setor para o qual está sendo direcionada a manifestação;
Ressaltamos: no sistema, direcionar para a sub-rede pré-estabelecida; no texto, citar para
qual setor a manifestação de fato está sendo encaminhada;
Citar o prazo máximo da resposta do setor à Ouvidoria, tomando por base o Art. 10º da
Resolução SES nº 207/2011 (que também deverá ser mencionado no texto).

FECHAMENTO:
Citar o setor para o qual a manifestação foi encaminhada;
Incluir a resposta do setor, após avaliação pelo técnico e tratamento dessa resposta;
Mencionar a evidenciação da resposta ao manifestante (se por carta ou por e-mail);
Sugestões: na utilização do sistema como meio de contato com o cidadão, a menção da
evidenciação da resposta será desnecessária, devendo ser mencionados:
O nome completo do manifestante
O número do protocolo
O teor da manifestação
O setor para o qual foi encaminhada a manifestação
A resposta do setor (após tratamento desta)

UF RESPONSÁVEL

Ouvidoria da Saúde / RJ

Secretaria de Estado de Saúde

TITULO:
POP Atendimento por Busca Ativa

CODIFICAÇÃO

VERSÃO

PÁGINA

POP-135-001

03

13 / 15

Exemplo:
Prezado Senhor FULANO DE TAL,
Em atendimento à sua manifestação, registrada sob protocolo OuvidorSUS nº
xxxxxxx, [mencionar o teor da mensagem inicial, exemplo: “solicitando o
medicamento yyyy”], foi encaminhada ao setor ZZZZZZ, que prestou os
esclarecimentos devidos e, após análise desta Ouvidoria, encaminhamos a seguinte
resposta:
“Resposta do setor.”
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OBJETIVO

Definir, esclarecer e padronizar as etapas do processo de trabalho através do acolhimento
das manifestações oriundas do atendimento por Correspondência Eletrônica, visando à
qualidade do atendimento ao cidadão nas Ouvidorias.
2.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Ouvidores assistentes das Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de
Saúde – SES.
3.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de Saúde
– SES.

4.

REFERÊNCIAS
 Norma para Elaboração, Controle e Revisão de Instrumentos Normativos – SES
(Assessoria de Qualidade).
 Manual Operacional 2010 – Ouvidoria da Saúde SESDEC – RJ (MNP – 135 – 001
– Versão 1);

 Resolução SES nº 207, de 22 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a
Regulamentação da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde;
 Deliberação CIB-RJ Nº 2630, de 12/12/2013;
 Deliberação CIB-RJ nº 3413 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre a definição
dos critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que

UF RESPONSÁVEL

Ouvidoria da Saúde / RJ

Secretaria de Estado de Saúde

TITULO:
POP Atendimento por Correspondência Eletrônica

CODIFICAÇÃO

VERSÃO

PÁGINA

POP-135-002

03

4 / 15

procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro.
 Resolução SES nº 1250 de 04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a organização
dos serviços de Ouvidoria em unidades da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde.

5.

DEFINIÇÕES

Procedimento Operacional Padrão (POP) – É o documento que descreve a rotina de
execução de procedimentos de atividades específicas dentro da Organização com o objetivo
de padronizar sua execução visando garantir a qualidade.

Formulário de Atendimento da Manifestação (FAM) – É um formulário, físico ou
eletrônico, onde são coletados os dados e as informações, que permitem a formalização, o
registro e o controle das manifestações.
Protocolo de Atendimento (PA) – É o documento de identificação para o manifestante que
indica no ato do seu atendimento o número de registro e comprova a sua inclusão no
registro da Ouvidoria, possibilitando a consulta e o acompanhamento da manifestação.
Planilha de Controle Mensal de Atendimentos (PCMA) – É um formulário físico ou
eletrônico, para controle e designação de número de registro e acompanhamento dos
movimentos de cada manifestação.
Fluxograma – É a representação gráfica das rotinas que integram um determinado
procedimento sob a forma sequencial de passos.
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PROCEDIMENTOS

1. O Ouvidor assistente acessa a correspondência eletrônica através do endereço
webmail.saude.rj.gov.br, insere login e senha institucional;
2. O ouvidor assistente analisa o e-mail para identificar o teor da mensagem e verifica se
existe número de protocolo cadastrado na ouvidoria;
2.1 Se não há protocolo, o ouvidor assistente verifica a pertinência da manifestação.
2.1.1 Se não é pertinente o ouvidor assistente cadastra os dados do relato (Formulário de
Atendimento ou Sistema Informatizado), gerando n º de protocolo com natureza de
atendimento “informação”;
2.1.1.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão através de correspondência eletrônica,
informando

a

impertinência

do

assunto,

se

possível

orientando

quanto

aos

encaminhamentos da situação apresentada;
2.1.1.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
2.1.1.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimentos;
2.1.2 Se é pertinente e trata-se de informação, com resposta disponível, o ouvidor assistente
cadastra os dados gerando nº de protocolo;
2.1.2.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão através de correspondência eletrônica,
transmitindo a resposta já disponível;
2.1.2.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
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2.1.2.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimento;
2.1.3 Se o relato do cidadão é pertinente e trata-se de nova manifestação, o ouvidor
assistente cadastra os dados do relato (Formulário de Atendimento ou Sistema
Informatizado), observando a questão do anonimato e sigilo;
2.1.3.1 Se SIGILOSO, não encaminhar a manifestação ao setor pertinente com os dados do
cidadão;
2.2. Se há protocolo, o ouvidor assistente verifica a situação atual do registro:
2.2.1 Se o protocolo estiver aberto e encaminhado, mas dentro do prazo de resposta o
cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro;
2.2.1.1 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
3. O ouvidor assistente verifica a necessidade de realizar sondagem, a fim de obter dados
complementares;
3.1 Se há necessidade de sondagem, o ouvidor assistente responde ao cidadão através de
correspondência eletrônica, solicitando as informações necessárias e informando o prazo de
até 15 dias para que o mesmo complemente a manifestação;
3.1.1 O cidadão respondeu?
3.1.3.1 Se o cidadão não responder as informações solicitadas no prazo mencionado, o
ouvidor assistente evidenciará esta informação no registro e este deverá ser fechado;
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3.1.3.1.1 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos
3.1.3.2 Se o cidadão responder a sondagem satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz
tratamento do registro, encaminhando ao setor responsável, por Comunicação Interna (CI),
observando a necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será informada
pelos meios de encaminhamento qual o prazo para resposta;
3.1.3.2.1 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
3.2. Se não há necessidade de sondagem da manifestação, o ouvidor assistente faz
tratamento do registro, encaminhando ao setor responsável, por Comunicação Interna (CI),
observando a necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será informada
pelos meios de encaminhamento qual o prazo para resposta;
3.2.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão ou órgão oficial (de acordo com o
documento impresso recebido), informando o nº de protocolo e o prazo para o envio da
resposta;
3.2.2. O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
4 A Ouvidoria recebe a resposta do setor responsável;
5. O ouvidor assistente analisa a resposta do setor responsável;
6. A resposta atende o relato inicial?

UF RESPONSÁVEL

Ouvidoria da Saúde / RJ

Secretaria de Estado de Saúde

TITULO:

CODIFICAÇÃO

VERSÃO

PÁGINA

POP-135-002

03

8 / 15

POP Atendimento por Correspondência Eletrônica

6.1 Se a resposta não atende ao relato inicial, o ouvidor assistente reencaminha ao setor
pontuando as questões não respondidas;
6.2 Se a resposta atende parcialmente e necessita de complementação, o ouvidor assistente
encaminha ou reencaminha ao setor pertinente para complementação pontuando a questão a
ser respondida;
6.3 Se a resposta atende satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz o tratamento da mesma e
encaminha ao cidadão;
6.3.1 A resposta será encaminhada por e-mail, a mensagem enviada será impressa e
anexada ao registro;
6.3.2 Em seguida o registro é fechado;
6.3.3 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
7. Há contestação da resposta por parte do cidadão?
7.1 O ouvidor assistente deverá analisar a pertinência da contestação;
7.1.1 Se for pertinente, o ouvidor assistente encaminha ou reencaminha o registro para o
setor responsável com a contestação enviada pelo cidadão;
7.1.1.1 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
7.1.2 Se não for pertinente, o ouvidor assistente irá anotar no registro a contestação da
resposta e informar ao cidadão a impertinência da mesma;
7.1.2.1 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
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7.1.2.2 Seguir os passos do item 4 até o item 6.3.3;
7.2 O ouvidor assistente registra, em formulário próprio, as informações de arquivamento
da manifestação;
7.3 O ouvidor assistente direciona o documento ao funcionário administrativo para
arquivamento.
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ANEXO 01 - DIRETRIZES


ACOLHIMENTO POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA

É o acolhimento realizado através do e-mail da ouvidoria (Sigla da unidade@saude.rj.gov.br).
As mensagens recebidas poderão ser retornadas para o manifestante havendo necessidade
de complementação solicitando maiores esclarecimentos e também de algumas informações
para preenchimento do Formulário de Atendimento da Manifestação.
Caso a resposta seja satisfatória à manifestação a Ouvidoria elabora em linguagem clara e
objetiva e responde ao manifestante através do e-mail o qual foi estabelecido o contato.


ANÔNIMO

Formulário: preencher o campo “Nome” com a palavra “ANÔNIMO”;
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é anônima.
Disque denúncia: preencher com as informações “DISQUE – DENÚNCIA seguida do
número disponibilizado pelo referido Órgão.


SIGILOSO

Formulário: preencher os dados de contato identificando com a palavra “SIGILO” ao lado
da identificação do nome do manifestante e não encaminhar a manifestação com os
referidos contatos, preservando assim a identidade do cidadão.
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é sigilosa.


NOME SOCIAL - Portaria Nº 1.820, de 13/08/2009 (Dispõe sobre os direitos e

deveres dos usuários da Saúde) – Art. 4º, I
“Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário
e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil sendo
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assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome
ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas;”



STATUS DA MANIFESTAÇÃO

Se o protocolo estiver aberto, com status novo, ou seja, a manifestação não foi
encaminhada, o ouvidor assistente registra o novo contato do cidadão (Formulário ou
Sistema);
O ouvidor assistente informa ao cidadão que o registro está sendo encaminhado ao setor
responsável e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado e está dentro do prazo de resposta
o cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro e em seguida encerra o atendimento;


Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado, mas fora do prazo de resposta, o ouvidor
assistente informará ao cidadão que ainda não tem pronunciamento da área, porém será feita a
cobrança ao setor (reiterar/encaminhar); solicitando que aguarde a resposta. Em seguida encerra o
atendimento;



DIRETRIZES PARA OS TEXTOS PADRONIZADOS

INICIAL (ABERTURA, INCLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO NO SISTEMA):
Explicitar o tipo de atendimento, especialmente URNA e BUSCA ATIVA;
Mencionar a data do atendimento, no caso de manifestações inseridas posteriormente.
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ENCAMINHAMENTO:
Explicitar a forma de encaminhamento ao setor responsável (se por e-mail ou por impresso
– leia-se Comunicado Interno/CI);
Mencionar o setor para o qual está sendo direcionada a manifestação;
Ressaltamos: no sistema, direcionar para a sub-rede pré-estabelecida; no texto, citar para
qual setor a manifestação de fato está sendo encaminhada;
Citar o prazo máximo da resposta do setor à Ouvidoria, tomando por base o Art. 10º da
Resolução SES nº 207/2011 (que também deverá ser mencionado no texto).

FECHAMENTO:
Citar o setor para o qual a manifestação foi encaminhada;
Incluir a resposta do setor, após avaliação pelo técnico e tratamento dessa resposta;
Mencionar a evidenciação da resposta ao manifestante (se por carta ou por e-mail);
Sugestões: na utilização do sistema como meio de contato com o cidadão, a menção da
evidenciação da resposta será desnecessária, devendo ser mencionados:
O nome completo do manifestante
O número do protocolo
O teor da manifestação
O setor para o qual foi encaminhada a manifestação
A resposta do setor (após tratamento desta)
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Exemplo:
Prezado Senhor FULANO DE TAL,
Em atendimento à sua manifestação, registrada sob protocolo OuvidorSUS nº
xxxxxxx, [mencionar o teor da mensagem inicial, exemplo: “solicitando o
medicamento yyyy”], foi encaminhada ao setor ZZZZZZ, que prestou os
esclarecimentos devidos e, após análise desta Ouvidoria, encaminhamos a seguinte
resposta:
“Resposta do setor.”
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OBJETIVO

Definir, esclarecer e padronizar as etapas do processo de trabalho através do acolhimento
das manifestações oriundas do atendimento por Impresso, visando à qualidade do
atendimento ao cidadão nas Ouvidorias.
2.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Ouvidores assistentes das Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de
Saúde – SES.
3.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de Saúde
– SES.
4.

REFERÊNCIAS
 Norma para Elaboração, Controle e Revisão de Instrumentos Normativos – SES
(Assessoria de Qualidade).
 Manual Operacional 2010 – Ouvidoria da Saúde SESDEC – RJ (MNP – 135 – 001
– Versão 1);

 Resolução SES nº 207, de 22 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a
Regulamentação da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde;
 Deliberação CIB-RJ Nº 2630, de 12/12/2013;
 Deliberação CIB-RJ nº 3413 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre a definição
dos critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que
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procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro.
 Resolução SES nº 1250 de 04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a organização
dos serviços de Ouvidoria em unidades da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde.

5.

DEFINIÇÕES

Procedimento Operacional Padrão (POP) – É o documento que descreve a rotina de
execução de procedimentos de atividades específicas dentro da Organização com o objetivo
de padronizar sua execução visando garantir a qualidade.
Formulário de Atendimento da Manifestação (FAM) – É um formulário, físico ou
eletrônico, onde são coletados os dados e as informações, que permitem a formalização, o
registro e o controle das manifestações.
Planilha de Controle Mensal de Atendimentos (PCMA) – É um formulário físico ou
eletrônico, para controle e designação de número de registro e acompanhamento dos
movimentos de cada manifestação.
Fluxograma – É a representação gráfica das rotinas que integram um determinado
procedimento sob a forma sequencial de passos.
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PROCEDIMENTOS

1.

O funcionário administrativo recebe os documentos impressos por carta, fax ou
documento de órgão oficial (Alô ALERJ, Disque Denúncia, Ministério Público e
etc.);

2. O funcionário administrativo realiza os procedimentos necessários, visando dar
entrada do documento impresso pela Ouvidoria;
3. O funcionário administrativo distribui o documento impresso entre os ouvidores
assistentes para tratamento da manifestação;
4. O ouvidor assistente analisa o documento impresso para identificar o teor da
mensagem;
5. O ouvidor assistente verifica se existe número de protocolo cadastrado na Ouvidoria;
5.1 Se há protocolo, o ouvidor assistente verifica a situação atual do registro:
5.2 Se o protocolo estiver aberto e encaminhado, mas dentro do prazo de resposta o
cidadão deverá aguardar a tramitação do registro.
5.3 O ouvidor assistente deverá, através de um dos canais disponibilizados pelo mesmo,
responder e informar a situação do registro.
5.4 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
6. Se não há protocolo, o ouvidor assistente verifica a pertinência da manifestação;
6.1 Se não é pertinente o ouvidor assistente cadastra os dados do relato (Formulário de
Atendimento ou Sistema Informatizado), gerando n º de protocolo com natureza de
atendimento “informação”;
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6.1.1 O documento impresso é de órgão oficial?
6.1.1.1 Se sim, o ouvidor assistente responde ao órgão informando a impertinência do
assunto, se possível orientando quanto aos encaminhamentos da situação apresentada;
6.1.1.2 Se não, o ouvidor assistente responde ao cidadão através de um dos canais
disponibilizados pelo mesmo, informando a impertinência do assunto, se possível
orientando quanto aos encaminhamentos da situação apresentada;
6.1.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
6.1.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle
Mensal de Atendimentos;
6.2 Se é pertinente e trata-se de informação, com resposta disponível, o ouvidor
assistente cadastra os dados gerando nº de protocolo;
6.2.1 O documento impresso é de órgão oficial?
6.2.1.1 Se não, o ouvidor assistente responde ao cidadão, através de um dos canais
disponibilizados pelo mesmo, transmitindo a resposta já disponível;
6.2.1.2 Se sim, o ouvidor assistente responde ao órgão oficial, através de um dos canais
disponibilizados pelo mesmo, transmitindo a resposta já disponível;
6.2.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
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6.2.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle
Mensal de Atendimento.
6.3 Se o documento impresso é pertinente e trata-se de nova manifestação, o ouvidor
assistente cadastra os dados do relato (Formulário de Atendimento ou Sistema
Informatizado), observando a questão do anonimato e sigilo;
6.3.1 Se SIGILOSO, não encaminhar a manifestação ao setor pertinente com os dados
do cidadão;
7. O ouvidor assistente identifica a necessidade de realizar sondagem, a fim de obter
dados complementares;
7.1 Se há necessidade de sondagem o ouvidor assistente verifica a existência de meios
disponíveis para contato com o cidadão;
7.1.1 Se há meios disponíveis de contato com o cidadão o ouvidor assistente solicita as
informações necessárias e informa o prazo de até 15 dias para que o mesmo
complemente a manifestação;
7.1.2 O cidadão respondeu?
7.1.2.1 Se o cidadão não responder as informações solicitadas no prazo mencionado, o
ouvidor assistente evidenciará esta informação no registro e este deverá ser fechado;
7.1.2.1.1 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha
de Controle Mensal de Atendimentos
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7.1.2.2 Se o cidadão responder a sondagem satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz
tratamento do registro, encaminhando ao setor responsável, por Comunicação Interna
(CI), observando a necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será
informada pelos meios de encaminhamento qual o prazo para resposta;
7.1.2.2.1 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha
de Controle Mensal de Atendimentos;
7.1.3 Se não há meios disponíveis de contato com o cidadão o ouvidor assistente
evidenciará esta informação no registro e este deverá ser fechado;
7.1.2.1 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos
7.2. Se não há necessidade de sondagem da manifestação, o ouvidor assistente faz
tratamento do registro, encaminhando ao setor responsável, por Comunicação Interna
(CI), observando a necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será
informada pelos meios de encaminhamento qual o prazo para resposta;
7.2.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão ou órgão oficial (de acordo com o
documento impresso recebido), informando o nº de protocolo e o prazo para o envio da
resposta;
7.2.2. O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
8. A Ouvidoria recebe a resposta do setor responsável;
9. O ouvidor assistente analisa a resposta do setor responsável;
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10. A resposta atende o relato inicial?
10.1 Se a resposta não atende ao relato inicial, o ouvidor assistente reencaminha ao setor
pontuando as questões não respondidas;
10.2 Se a resposta atende parcialmente e necessita de complementação, o ouvidor
assistente encaminha ou reencaminha ao setor pertinente para complementação
pontuando a questão a ser respondida;
10.3 Se a resposta atende satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz o tratamento da
mesma e encaminha ao cidadão e ao órgão oficial;
11. Cidadão e órgão oficial possuem e-mail?
11.1 Se sim, a resposta será encaminhada por e-mail, a mensagem enviada será impressa
e anexada ao registro.
11.1.1 Em seguida o registro é fechado;
11.1.2 O status do registro é atualizado na planilha de Cotrole Mensal de Atendimentos;
11.2 Se não, o ouvidor assistente verifica na Unidade a disponibilidade de postagem
através dos Correios;
11.2.1 A Unidade possui disponibilidade de postagem de carta resposta através dos
correios?
11.2.2 Se sim, o ouvidor assistente fecha o registro e encaminha para digitação.
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11.2.2.1 O funcionário administrativo digitará a carta e providenciará sua postagem.
11.2.3 Se não, o ouvidor assistente solicita ao funcionário administrativo a digitação da
carta;
11.2.3.1 A carta é digitada em duas vias e entregue ao ouvidor assistente;
11.2.3.2 O ouvidor assistente realiza contato telefônico com o cidadão informando que a
resposta está disponível no setor. A carta só poderá ser retirada pelo próprio.
11.2.3.3 Após três tentativas de contato com o cidadão, sem sucesso, o ouvidor
assistente irá anexar a carta ao registro;
11.2.3.4 A informação é evidenciada no registro e este é fechado;
11.2.3.5 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de
Atendimentos;
12. Há contestação da resposta por parte do cidadão?
12.1 O ouvidor assistente deverá analisar a pertinência da contestação;
12.1.1 Se for pertinente, o ouvidor assistente encaminha ou reencaminha o registro para
o setor responsável com a contestação enviada pelo cidadão;
12.1.1.1 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de
Atendimentos;
12.1.2 Se não for pertinente, o ouvidor assistente irá anotar no registro a contestação da
resposta e informar ao cidadão a impertinência da mesma;
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12.1.2.1 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de
Atendimentos;
12.1.2.2 Seguir os passos do item 8 até o item 11.2.3.5;
12.3. O ouvidor assistente registra, em formulário próprio, as informações de
arquivamento da manifestação;
12.4 O ouvidor assistente direciona o documento ao funcionário administrativo para
arquivamento.
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ANEXO 01 - DIRETRIZES


ACOLHIMENTO POR IMPRESSO (Carta/Fax/ Órgãos oficiais)

São recebidas correspondências que deverão ser endereçadas ao endereço das Unidades
próprias e nos casos por Fax, deverá ser através das chamadas os números próprios ou das
Áreas envolvidas que estiver disponibilizado o contato, com vistas à Ouvidoria, que fará o
devido tratamento, considerando sua pertinência, encaminhando cópia do original à Área
envolvida e/ou transcrevendo em síntese o teor na Folha do Relato da Manifestação, se
necessário.



ANÔNIMO

Formulário: preencher o campo “Nome” com a palavra “ANÔNIMO”;
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é anônima.
Disque denúncia: preencher com as informações “DISQUE – DENÚNCIA seguida do
número disponibilizado pelo referido Órgão.


SIGILOSO

Formulário: preencher os dados de contato identificando com a palavra “SIGILO” ao lado
da identificação do nome do manifestante e não encaminhar a manifestação com os
referidos contatos, preservando assim a identidade do cidadão.
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é sigilosa.


NOME SOCIAL - Portaria Nº 1.820, de 13/08/2009 (Dispõe sobre os direitos e

deveres dos usuários da Saúde) – Art. 4º, I
“Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário
e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil sendo
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assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome
ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas;”


STATUS DA MANIFESTAÇÃO

Se o protocolo estiver aberto, com status novo, ou seja, a manifestação não foi
encaminhada, o ouvidor assistente registra o novo contato do cidadão (Formulário ou
Sistema);
O ouvidor assistente informa ao cidadão que o registro está sendo encaminhado ao setor
responsável e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado e está dentro do prazo de resposta
o cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado, mas fora do prazo de resposta, o
ouvidor assistente informará ao cidadão que ainda não tem pronunciamento da área, porém
será feita a cobrança ao setor (reiterar/encaminhar); solicitando que aguarde a resposta. Em
seguida encerra o atendimento;



DIRETRIZES PARA OS TEXTOS PADRONIZADOS

INICIAL (ABERTURA, INCLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO NO SISTEMA):
Explicitar o tipo de atendimento, especialmente URNA e BUSCA ATIVA;
Mencionar a data do atendimento, no caso de manifestações inseridas posteriormente.
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ENCAMINHAMENTO:
Explicitar a forma de encaminhamento ao setor responsável (se por e-mail ou por impresso
– leia-se Comunicado Interno/CI);
Mencionar o setor para o qual está sendo direcionada a manifestação;
Ressaltamos: no sistema, direcionar para a sub-rede pré-estabelecida; no texto, citar para
qual setor a manifestação de fato está sendo encaminhada;
Citar o prazo máximo da resposta do setor à Ouvidoria, tomando por base o Art. 10º da
Resolução SES nº 207/2011 (que também deverá ser mencionado no texto).

FECHAMENTO:
Citar o setor para o qual a manifestação foi encaminhada;
Incluir a resposta do setor, após avaliação pelo técnico e tratamento dessa resposta;
Mencionar a evidenciação da resposta ao manifestante (se por carta ou por e-mail);
Sugestões: na utilização do sistema como meio de contato com o cidadão, a menção da
evidenciação da resposta será desnecessária, devendo ser mencionados:
O nome completo do manifestante
O número do protocolo
O teor da manifestação
O setor para o qual foi encaminhada a manifestação
A resposta do setor (após tratamento desta)
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Exemplo:
Prezado Senhor FULANO DE TAL,
Em atendimento à sua manifestação, registrada sob protocolo OuvidorSUS nº
xxxxxxx, [mencionar o teor da mensagem inicial, exemplo: “solicitando o
medicamento yyyy”], foi encaminhada ao setor ZZZZZZ, que prestou os
esclarecimentos devidos e, após análise desta Ouvidoria, encaminhamos a seguinte
resposta:
“Resposta do setor.”
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OBJETIVO

Definir, esclarecer e padronizar as etapas do processo de trabalho através do acolhimento
das manifestações oriundas do atendimento Presencial, visando à qualidade do atendimento
ao cidadão nas Ouvidorias.
2.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Ouvidores assistentes das Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de
Saúde – SES.
3.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de Saúde
– SES.
4.

REFERÊNCIAS
 Norma para Elaboração, Controle e Revisão de Instrumentos Normativos – SES
(Assessoria de Qualidade).
 Manual Operacional 2010 – Ouvidoria da Saúde SESDEC – RJ (MNP – 135 – 001
– Versão 1);

 Resolução SES nº 207, de 22 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a
Regulamentação da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde;
 Deliberação CIB-RJ Nº 2630, de 12/12/2013;
 Deliberação CIB-RJ nº 3413 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre a definição
dos critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que
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procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro.
 Resolução SES nº 1250 de 04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a organização
dos serviços de Ouvidoria em unidades da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde.

5.

DEFINIÇÕES

Procedimento Operacional Padrão (POP) – É o documento que descreve a rotina de
execução de procedimentos de atividades específicas dentro da Organização com o objetivo
de padronizar sua execução visando garantir a qualidade.
Formulário de Atendimento da Manifestação (FAM) – É um formulário, físico ou
eletrônico, onde são coletados os dados e as informações, que permitem a formalização, o
registro e o controle das manifestações.
Protocolo de Atendimento (PA) – É o documento de identificação para o manifestante que
indica no ato do seu atendimento o número de registro e comprova a sua inclusão no
registro da Ouvidoria, possibilitando a consulta e o acompanhamento da manifestação.
Planilha de Controle Mensal de Atendimentos (PCMA) – É um formulário físico ou
eletrônico, para controle e designação de número de registro e acompanhamento dos
movimentos de cada manifestação.
Fluxograma – É a representação gráfica das rotinas que integram um determinado
procedimento sob a forma sequencial de passos.
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PROCEDIMENTOS

1. O funcionário administrativo recepciona o cidadão
Cumprimenta o Cidadão: bom dia, boa tarde ou boa noite;
Identifica-se formalmente.
2. O funcionário administrativo questiona o cidadão quanto à existência de número de
protocolo;
2.1 Se não há protocolo, o funcionário administrativo solicita ao cidadão que aguarde o
atendimento do ouvidor assistente;
2.2 Se há protocolo, o funcionário administrativo solicita ao cidadão que aguarde o
atendimento do ouvidor assistente;
2.3 O funcionário administrativo comunica ao ouvidor assistente sobre o atendimento;
3. O ouvidor assistente se identifica, cumprimenta o cidadão e inicia o atendimento;
4. Após ouvir o relato, o ouvidor assistente questiona o cidadão quanto à existência de
número de protocolo;
4.1 Se não há protocolo o ouvidor assistente verifica a pertinência da manifestação;
4.1.1 Se não é pertinente, o ouvidor assistente cadastra os dados do relato (Formulário de
Atendimento ou Sistema Informatizado), gerando nº de protocolo com natureza de
atendimento “informação”;
4.1.1.1 O ouvidor assistente informa ao cidadão impertinência do assunto, se possível
orientando quanto aos encaminhamentos da situação apresentada;
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4.1.1.2 O ouvidor assistente encerra o atendimento;
4.1.1.3 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
4.1.1.4 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle
Mensal de Atendimentos;
4.1.2 Se é pertinente e trata-se de informação, com resposta disponível, o ouvidor assistente
cadastra os dados gerando nº de protocolo;
4.1.2.1 O ouvidor assistente repassa as informações solicitadas e encerra o atendimento;
4.1.2.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
4.1.2.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimentos;
4.1.3 Se o relato do cidadão é pertinente e trata-se de nova manifestação, o ouvidor
assistente cadastra os dados do relato (Formulário de Atendimento ou Sistema
Informatizado), observando a questão do anonimato e sigilo;
4.1.3.1 Se ANÔNIMO, orientar o cidadão a fazer sua manifestação por e-mail ou telefone;
4.1.3.2 Se SIGILOSO, não encaminhar a manifestação ao setor pertinente com os dados do
cidadão;
4.1.3.3 Havendo condições, o próprio cidadão preenche a Folha de Relato de Atendimento
das Manifestações e assina;
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4.1.3.4 O ouvidor assistente lê o relato e identifica a necessidade ou não de
complementação;
4.1.3.5 Havendo necessidade de complementação, o ouvidor assistente orienta o cidadão a
complementar as informações necessárias e assinar novamente;
4.1.3.6 Caso o cidadão não tenha condições de escrever, o ouvidor assistente transcreve o
relato sintetizando-o. Ao terminar de redigir o texto o ouvidor assistente fará a leitura.
4.1.3.7 Se o cidadão discordar, o ouvidor assistente fará as alterações necessárias.
4.1.3.8 Se o cidadão concordar, o ouvidor assistente solicita sua assinatura;
4.1.3.9 Caso o cidadão seja analfabeto deverá ser colhida a sua impressão digital;
4.1.3.10 O Ouvidor Assistente finaliza o atendimento, informando o número de protocolo e
orientando o cidadão quanto à forma (endereço eletrônico, carta enviada por correios ou
retirada da carta na Unidade pelo próprio cidadão) e prazo para envio de resposta;
4.1.3.11 O ouvidor assistente faz tratamento do registro, encaminhando ao setor
responsável, conforme fluxo estabelecido, por sistema ou por Comunicação Interna (CI);
4.1.3.12 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
4.1.3.13 O funcionário administrativo encaminha original do relato da manifestação e
anexos, se houver, ao setor responsável, por meio de Comunicação Interna (C.I.),
observando a necessidade de manter o sigilo. Nesta etapa a área será sinalizada pelos meios
de encaminhamento qual o prazo para resposta;
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5. A ouvidoria recebe a resposta do setor responsável;
6. O ouvidor assistente analisa a resposta do setor responsável;
7. A resposta atende o relato inicial?
7.1 Se a resposta não atende ao relato inicial, o ouvidor assistente reencaminha ao setor
pontuando as questões não respondidas;
7.2 Se a resposta atende parcialmente e necessita de complementação, o ouvidor assistente
encaminha ou reencaminha ao setor pertinente para complementação pontuando a questão a
ser respondida;
7.3 Se a resposta atende satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz o tratamento da mesma e
encaminha ao cidadão;
8. Cidadão possui e-mail?
8.1 Se sim, a resposta será encaminhada por e-mail, a mensagem enviada será impressa e
anexada ao registro.
8.1.1 Em seguida o registro é fechado;
8.1.2 O Status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
8.2 Se não, o ouvidor assistente verifica na Unidade a disponibilidade de postagem através
dos Correios;
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9. A Unidade possui disponibilidade de postagem de carta resposta através dos Correios?
9.1 Se sim, o ouvidor assistente fecha o registro e encaminha para digitação.
9.1.1 O funcionário administrativo digitará a carta e providenciará sua postagem.
9.2 Se não, o ouvidor assistente solicita ao funcionário administrativo a digitação da carta;
9.2.1 A carta é digitada em duas vias e entregue ao ouvidor assistente;
9.2.2 O ouvidor assistente realiza contato telefônico com o cidadão informando que a
resposta está disponível no setor. A carta só poderá ser retirada pelo próprio;
9.2.3 Após três tentativas de contato com o cidadão, sem sucesso, o ouvidor assistente irá
anexar a carta ao registro;
9.2.4 A informação é evidenciada no registro e este é fechado;
9.2.5 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
10. Há contestação da resposta por parte do cidadão?
10.1 O ouvidor assistente deverá analisar a pertinência da contestação;
10.1.1 Se for pertinente, o ouvidor assistente encaminha ou reencaminha o registro para o
setor responsável com a contestação enviada pelo cidadão;
10.1.1.2 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
10.1.2 Se não for pertinente, o ouvidor assistente irá anotar no registro a contestação da
resposta e informar ao cidadão a impertinência da mesma;
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10.1.2.1 Os dados rerentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimentos;
10.1.2.2 Seguir os passos do item 5 até o item 9.2.5;
10.2. O ouvidor assistente registra, em formulário próprio, as informações de arquivamento
da manifestação;
10.3. O ouvidor assistente direciona o documento ao funcionário administrativo para
arquivamento.
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ANEXO 01 - DIRETRIZES


ACOLHIMENTO PRESENCIAL

Será realizado na Sala da Ouvidoria ou em outro ambiente dentro da Instituição às
solicitações

feitas

pelos

usuários

requerendo

a

visita

do

ouvidor

assistente,

cumprimentando o manifestante de forma acolhedora, identificando-se.
Com relação ao preenchimento da Folha de relato da Manifestação, não havendo a
possibilidade do manifestante redigir, cabe a Ouvidoria transcrever seu relato, e em casos
de impossibilidade do manifestante assiná-lo, utiliza-se a identificação digital.


ANÔNIMO

Formulário: preencher o campo “Nome” com a palavra “ANÔNIMO”;
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é anônima.
Disque denúncia: preencher com as informações “DISQUE – DENÚNCIA seguida do
número disponibilizado pelo referido Órgão.


SIGILOSO

Formulário: preencher os dados de contato identificando com a palavra “SIGILO” ao lado
da identificação do nome do manifestante e não encaminhar a manifestação com os
referidos contatos, preservando assim a identidade do cidadão.
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é sigilosa.


NOME SOCIAL - Portaria Nº 1.820, de 13/08/2009 (Dispõe sobre os direitos e

deveres dos usuários da Saúde) – Art. 4º, I
“Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário
e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil sendo
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assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome
ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas;”



STATUS DA MANIFESTAÇÃO

Se o protocolo estiver aberto, com status novo, ou seja, a manifestação não foi
encaminhada, o ouvidor assistente registra o novo contato do cidadão (Formulário ou
Sistema);
O ouvidor assistente informa ao cidadão que o registro está sendo encaminhado ao setor
responsável e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado e está dentro do prazo de resposta
o cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado, mas fora do prazo de resposta, o
ouvidor assistente informará ao cidadão que ainda não tem pronunciamento da área, porém
será feita a cobrança ao setor (reiterar/encaminhar); solicitando que aguarde a resposta. Em
seguida encerra o atendimento;



DIRETRIZES PARA OS TEXTOS PADRONIZADOS

INICIAL (ABERTURA, INCLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO NO SISTEMA):
Explicitar o tipo de atendimento, especialmente URNA e BUSCA ATIVA;
Mencionar a data do atendimento, no caso de manifestações inseridas posteriormente.
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ENCAMINHAMENTO:
Explicitar a forma de encaminhamento ao setor responsável (se por e-mail ou por impresso
– leia-se Comunicado Interno/CI);
Mencionar o setor para o qual está sendo direcionada a manifestação;
Ressaltamos: no sistema, direcionar para a sub-rede pré-estabelecida; no texto, citar para
qual setor a manifestação de fato está sendo encaminhada;
Citar o prazo máximo da resposta do setor à Ouvidoria, tomando por base o Art. 10º da
Resolução SES nº 207/2011 (que também deverá ser mencionado no texto).

FECHAMENTO:
Citar o setor para o qual a manifestação foi encaminhada;
Incluir a resposta do setor, após avaliação pelo técnico e tratamento dessa resposta;
Mencionar a evidenciação da resposta ao manifestante (se por carta ou por e-mail);
Sugestões: na utilização do sistema como meio de contato com o cidadão, a menção da
evidenciação da resposta será desnecessária, devendo ser mencionados:
O nome completo do manifestante
O número do protocolo
O teor da manifestação
O setor para o qual foi encaminhada a manifestação
A resposta do setor (após tratamento desta)
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Exemplo:
Prezado Senhor FULANO DE TAL,
Em atendimento à sua manifestação, registrada sob protocolo OuvidorSUS nº
xxxxxxx, [mencionar o teor da mensagem inicial, exemplo: “solicitando o
medicamento yyyy”], foi encaminhada ao setor ZZZZZZ, que prestou os
esclarecimentos devidos e, após análise desta Ouvidoria, encaminhamos a seguinte
resposta:
“Resposta do setor.”
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OBJETIVO

Definir, esclarecer e padronizar as etapas do processo de trabalho através do acolhimento
das manifestações oriundas do atendimento Telefônico, visando à qualidade do
atendimento ao cidadão nas Ouvidorias.
2.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Ouvidores assistentes das Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de
Saúde – SES.
3.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de Saúde
– SES.
4.

REFERÊNCIAS
 Norma para Elaboração, Controle e Revisão de Instrumentos Normativos – SES
(Assessoria de Qualidade).
 Manual Operacional 2010 – Ouvidoria da Saúde SESDEC – RJ (MNP – 135 – 001
– Versão 1);

 Resolução SES nº 207, de 22 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a
Regulamentação da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde;
 Deliberação CIB-RJ Nº 2630, de 12/12/2013;
 Deliberação CIB-RJ nº 3413 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre a definição
dos critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que
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procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro.
 Resolução SES nº 1250 de 04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a organização
dos serviços de Ouvidoria em unidades da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde.

5.

DEFINIÇÕES

Procedimento Operacional Padrão (POP) – É o documento que descreve a rotina de
execução de procedimentos de atividades específicas dentro da Organização com o objetivo
de padronizar sua execução visando garantir a qualidade.
Formulário de Atendimento da Manifestação (FAM) – É um formulário, físico ou
eletrônico, onde são coletados os dados e as informações, que permitem a formalização, o
registro e o controle das manifestações.
Protocolo de Atendimento (PA) – É o documento de identificação para o manifestante que
indica no ato do seu atendimento o número de registro e comprova a sua inclusão no
registro da Ouvidoria, possibilitando a consulta e o acompanhamento da manifestação.
Planilha de Controle Mensal de Atendimentos (PCMA) – É um formulário físico ou
eletrônico, para controle e designação de número de registro e acompanhamento dos
movimentos de cada manifestação.
Fluxograma – É a representação gráfica das rotinas que integram um determinado
procedimento sob a forma sequencial de passos.
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6.

PROCEDIMENTOS

1. O funcionário administrativo atende ao telefone até o terceiro toque:
Identifica o setor: Ouvidoria
Identifica a instituição: Unidade de saúde
Identifica-se formalmente:
Cumprimenta o Cidadão: bom dia, boa tarde ou boa noite.
2. O funcionário administrativo questiona o cidadão quanto à existência de número de
protocolo;
2.1 Se não há protocolo, o funcionário administrativo informa ao cidadão que a ligação será
transferida para o ouvidor assistente e faz a transferência;
2.2 Se há protocolo, o funcionário administrativo informa ao cidadão que a ligação será
transferida para o ouvidor assistente e faz a transferência;
3. O ouvidor assistente atende telefone, se identifica e cumprimenta o cidadão;
4. O ouvidor assistente questiona o cidadão quanto à existência de número de protocolo;
4.1 Se não há protocolo o ouvidor assistente ouve o relato do cidadão e verifica a
pertinência da manifestação;
4.1.1 Se não é pertinente, o ouvidor assistente cadastra os dados do relato (Formulário de
Atendimento ou Sistema Informatizado), gerando nº de protocolo com natureza de
atendimento “informação”;
4.1.1.2 O ouvidor assistente informa ao cidadão a impertinência do assunto, se possível
orientando quanto aos encaminhamentos da situação relatada;
4.1.1.3 O ouvidor assistente encerra a ligação;
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4.1.1.4 A informação é evidenciada no registro e este é fechado;
4.1.1.5 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimentos;
4.1.2 Se é pertinente e trata-se de informação, com resposta disponível, o ouvidor assistente
cadastra os dados gerando nº de protocolo;
4.1.2.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão e em seguida encerra a ligação;
4.1.2.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
4.1.2.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimento;
4.1.3 Se o relato do cidadão é pertinente e trata-se de nova manifestação, o ouvidor
assistente cadastra os dados do relato (Formulário de Atendimento ou Sistema
Informatizado), observando a questão do anonimato e sigilo;
4.1.3.1 Se SIGILOSO, não encaminhar a manifestação ao setor pertinente com os dados do
cidadão;
4.1.3.2 O ouvidor assistente descreve o relato da manifestação;
4.1.3.3 O ouvidor assistente faz tratamento do registro, encaminhando ao setor responsável,
conforme fluxo estabelecido, por sistema ou por Comunicação Interna (CI), observando a
necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será sinalizada pelos meios
de encaminhamento qual o prazo para resposta;
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4.1.3.4 O ouvidor assistente finaliza o atendimento, informando o número de protocolo e
orientando o cidadão quanto à forma (endereço eletrônico, carta enviada por correios ou
retirada da carta na Unidade pelo próprio cidadão) e prazo de resposta;
4.1.3.5 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
4.2 Se há protocolo, o ouvidor assistente verifica a situação atual do registro:
4.2.1 Se o protocolo estiver aberto e encaminhado, mas dentro do prazo de resposta o
cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro;
4.2.2 O ouvidor assistente encerra a ligação;
4.2.3 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
5. A Ouvidoria recebe a resposta do setor responsável;
6. O ouvidor assistente analisa a resposta do setor responsável;
7. A resposta atende o relato inicial?
7.1 Se a resposta não atende ao relato inicial, o ouvidor assistente reencaminha ao setor
pontuando as questões não respondidas;
7.2 Se a resposta atende parcialmente e necessita de complementação, o ouvidor assistente
encaminha ou reencaminha ao setor pertinente para complementação pontuando a questão a
ser respondida;
7.3 Se a resposta atende satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz o tratamento da mesma e
encaminha ao cidadão;
8. Cidadão possui e-mail?
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8.1 Se sim, a resposta será encaminhada por e-mail, a mensagem enviada será impressa e
anexada ao registro.
8.1.1 Em seguida o registro é fechado;
8.1.2 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
8.2 Se não, o ouvidor assistente verifica na Unidade a disponibilidade de postagem através
dos Correios;
9. A Unidade possui disponibilidade de postagem de carta resposta através dos Correios?
9.1 Se sim, o ouvidor assistente fecha o registro e encaminha para digitação;
9.1.1 O funcionário administrativo digitará a carta e providenciará sua postagem;
9.2 Se não, o ouvidor assistente solicita ao funcionário administrativo a digitação da carta;
9.2.1 A carta é digitada em duas vias e entregue ao ouvidor assistente;
9.2.2 O ouvidor assistente realiza contato telefônico com o cidadão informando que a
resposta está disponível no setor. A carta só poderá ser retirada pelo próprio;
9.2.3 Após três tentativas de contato com o cidadão, sem sucesso, o ouvidor assistente irá
anexar a carta ao registro;
9.2.4 A informação é evidenciada no registro e este é fechado;
9.2.5 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
10. Há contestação da resposta por parte do cidadão?
10.1 O ouvidor assistente deverá analisar a pertinência da contestação;
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10.1.1 Se for pertinente, o ouvidor assistente encaminha ou reencaminha o registro para o
setor responsável com a contestação enviada pelo cidadão;
10.1.1.2 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
10.1.2 Se não for pertinente, o ouvidor assistente irá anotar no registro a contestação da
resposta e informar ao cidadão a impertinência da mesma;
10.1.2.1 Os dados rerentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimentos;
10.1.2.2 Seguir os passos do item 5 até o item 9.2.5;
10.2. O ouvidor assistente registra, em formulário próprio, as informações de arquivamento
da manifestação;
10.3. O ouvidor assistente direciona o documento ao funcionário administrativo para
arquivamento.
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ANEXO 01 - DIRETRIZES


ACOLHIMENTO TELEFÔNICO

Será realizado através de linha telefônica, com ouvidores coordenadores e/ou assistentes
capacitados a acolher a manifestação através dos procedimentos de atendimento.
Os ouvidores coordenadores e/ou assistentes identificarão a manifestação preenchendo o
Formulário de Atendimento da Manifestação e informando ao manifestante o protocolo de
Atendimento para acompanhamento de sua manifestação.


ANÔNIMO

Formulário: preencher o campo “Nome” com a palavra “ANÔNIMO”;
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é anônima.
Disque denúncia: preencher com as informações “DISQUE – DENÚNCIA seguida do
número disponibilizado pelo referido Órgão.


SIGILOSO

Formulário: preencher os dados de contato identificando com a palavra “SIGILO” ao lado
da identificação do nome do manifestante e não encaminhar a manifestação com os
referidos contatos, preservando assim a identidade do cidadão.
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é sigilosa.


NOME SOCIAL - Portaria Nº 1.820, de 13/08/2009 (Dispõe sobre os direitos e

deveres dos usuários da Saúde) – Art. 4º, I
“Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário
e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil sendo
assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome
ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas;”
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STATUS DA MANIFESTAÇÃO

Se o protocolo estiver aberto, com status novo, ou seja, a manifestação não foi
encaminhada, o ouvidor assistente registra o novo contato do cidadão (Formulário ou
Sistema);
O ouvidor assistente informa ao cidadão que o registro está sendo encaminhado ao setor
responsável e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado e está dentro do prazo de resposta
o cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado, mas fora do prazo de resposta, o
ouvidor assistente informará ao cidadão que ainda não tem pronunciamento da área, porém
será feita a cobrança ao setor (reiterar/encaminhar); solicitando que aguarde a resposta. Em
seguida encerra o atendimento;



DIRETRIZES PARA OS TEXTOS PADRONIZADOS

INICIAL (ABERTURA, INCLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO NO SISTEMA):
Explicitar o tipo de atendimento, especialmente URNA e BUSCA ATIVA;
Mencionar a data do atendimento, no caso de manifestações inseridas posteriormente.

ENCAMINHAMENTO:
Explicitar a forma de encaminhamento ao setor responsável (se por e-mail ou por impresso
– leia-se Comunicado Interno/CI);
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Mencionar o setor para o qual está sendo direcionada a manifestação;
Ressaltamos: no sistema, direcionar para a sub-rede pré-estabelecida; no texto, citar para
qual setor a manifestação de fato está sendo encaminhada;
Citar o prazo máximo da resposta do setor à Ouvidoria, tomando por base o Art. 10º da
Resolução SES nº 207/2011 (que também deverá ser mencionado no texto).

FECHAMENTO:
Citar o setor para o qual a manifestação foi encaminhada;
Incluir a resposta do setor, após avaliação pelo técnico e tratamento dessa resposta;
Mencionar a evidenciação da resposta ao manifestante (se por carta ou por e-mail);
Sugestões: na utilização do sistema como meio de contato com o cidadão, a menção da
evidenciação da resposta será desnecessária, devendo ser mencionados:
O nome completo do manifestante
O número do protocolo
O teor da manifestação
O setor para o qual foi encaminhada a manifestação
A resposta do setor (após tratamento desta)

Exemplo:
Prezado Senhor FULANO DE TAL,

UF RESPONSÁVEL

Ouvidoria da Saúde / RJ

Secretaria de Estado de Saúde

TITULO:
POP Atendimento Telefônico

CODIFICAÇÃO

VERSÃO

PÁGINA

POP-135-005

03

13 / 15

Em atendimento à sua manifestação, registrada sob protocolo OuvidorSUS nº
xxxxxxx, [mencionar o teor da mensagem inicial, exemplo: “solicitando o
medicamento yyyy”], foi encaminhada ao setor ZZZZZZ, que prestou os
esclarecimentos devidos e, após análise desta Ouvidoria, encaminhamos a seguinte
resposta:
“Resposta do setor.”
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OBJETIVO

Definir, esclarecer e padronizar as etapas do processo de trabalho através do acolhimento
das manifestações oriundas do atendimento por Urna, visando à qualidade do atendimento
ao cidadão nas Ouvidorias.

2.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Ouvidores assistentes das Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de
Saúde – SES.

3.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as Unidades de Ouvidorias que integram a Secretaria de Estado de Saúde
– SES.

4.

REFERÊNCIAS
 Norma para Elaboração, Controle e Revisão de Instrumentos Normativos – SES
(Assessoria de Qualidade).
 Manual Operacional 2010 – Ouvidoria da Saúde SESDEC – RJ (MNP – 135 – 001
– Versão 1);

 Resolução SES nº 207, de 22 de dezembro de 2011 que dispõe sobre a
Regulamentação da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde;
 Deliberação CIB-RJ Nº 2630, de 12/12/2013;
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 Deliberação CIB-RJ nº 3413 de 14 de maio de 2015 que dispõe sobre a definição
dos critérios de qualidade das respostas a serem apresentadas ao cidadão que
procura os serviços de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro.
 Resolução SES nº 1250 de 04 de setembro de 2015 que dispõe sobre a organização
dos serviços de Ouvidoria em unidades da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde.

5.

DEFINIÇÕES

Procedimento Operacional Padrão (POP) – É o documento que descreve a rotina de
execução de procedimentos de atividades específicas dentro da Organização com o objetivo
de padronizar sua execução visando garantir a qualidade.
Formulário de Relato da Manifestação para Urna (FRMU) – É um formulário, físico ou
eletrônico, onde são descritas as informações que permitem a formalização da manifestação
por escrito ou digital, disponível para acolhimento através das Urnas.

Formulário de Atendimento da Manifestação (FAM) – É um formulário, físico ou
eletrônico, onde são coletados os dados e as informações, que permitem a formalização, o
registro e o controle das manifestações.

Protocolo de Atendimento (PA) – É o documento de identificação para o manifestante que
indica no ato do seu atendimento o número de registro e comprova a sua inclusão no
registro da Ouvidoria, possibilitando a consulta e o acompanhamento da manifestação.
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Planilha de Controle Mensal de Atendimentos (PCMA) – É um formulário físico ou
eletrônico, para controle e designação de número de registro e acompanhamento dos
movimentos de cada manifestação.

Fluxograma – É a representação gráfica das rotinas que integram um determinado
procedimento sob a forma sequencial de passos.

6.

PROCEDIMENTOS

1. O ouvidor assistente recolhe as manifestações das urnas;
2. O ouvidor assistente analisa a manifestação e identifica, através dos meios disponíveis
(arquivos, sistema informatizado, contato com o cidadão, etc.), se existe número de
protocolo cadastrado na ouvidoria;
2.1 Se não há protocolo, o ouvidor assistente verifica a pertinência da manifestação;
2.1.1 Se não é pertinente o ouvidor assistente cadastra os dados do relato (Formulário de
Atendimento ou Sistema Informatizado), gerando n º de protocolo com natureza de
atendimento “informação”;
2.1.1.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão através de um dos canais disponibilizados
pelo mesmo, informando a impertinência do assunto, se possível orientando quanto aos
encaminhamentos da situação apresentada;
2.1.1.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
2.1.1.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimentos;
2.1.2 Se é pertinente e trata-se de informação, com resposta disponível, o ouvidor assistente
cadastra os dados gerando nº de protocolo;

UF RESPONSÁVEL

Ouvidoria da Saúde / RJ

Secretaria de Estado de Saúde

TITULO:
POP Atendimento por Urna

CODIFICAÇÃO

VERSÃO

PÁGINA

POP-135-006

03

6 / 15

2.1.2.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão através de um dos canais disponibilizados
pelo mesmo, informando a resposta já disponível;
2.1.2.2 A resposta é evidenciada no registro e este é fechado;
2.1.2.3 Os dados referentes a este atendimento são inseridos na planilha de Controle Mensal
de Atendimento;
2.1.3 Se o relato do cidadão é pertinente e trata-se de nova manifestação, o ouvidor
assistente cadastra os dados do relato (Formulário de Atendimento ou Sistema
Informatizado), observando a questão do anonimato e sigilo;
2.1.3.1 Se SIGILOSO, não encaminhar a manifestação ao setor pertinente com os dados do
cidadão;
2.2. Se há protocolo, o ouvidor assistente verifica a situação atual do registro:
2.2.1 Se o protocolo estiver aberto e encaminhado, mas dentro do prazo de resposta o
cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro;
2.2.2 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
3. O ouvidor assistente verifica a necessidade de realizar sondagem, a fim de obter dados
complementares;
3.1 Se há necessidade de sondagem o ouvidor assistente verifica a existência de meios
disponíveis para contato com o cidadão;
3.1.1 Se não há meios disponíveis de contato com o cidadão o ouvidor assistente
evidenciará esta informação no registro e este deverá ser fechado;
3.1.2. Se há meios disponíveis de contato com o cidadão o ouvidor assistente solicita as
informações necessárias e informa o prazo de até 15 dias para que o mesmo complemente a
manifestação;
3.1.3 O cidadão respondeu?
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3.1.3.1 Se o cidadão não responder as informações solicitadas no prazo mencionado, o
ouvidor assistente evidenciará esta informação no registro e este deverá ser fechado;
3.1.3.1.1 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos
3.1.3.2 Se o cidadão responder a sondagem satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz
tratamento do registro, encaminhando ao setor responsável, por Comunicação Interna (CI),
observando a necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será informada
pelos meios de encaminhamento qual o prazo para resposta;
3.1.3.2.1 O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
3.2. Se não há necessidade de sondagem da manifestação, o ouvidor assistente faz
tratamento do registro, encaminhando ao setor responsável, por Comunicação Interna (CI),
observando a necessidade de manter anonimato ou sigilo. Nesta etapa a área será informada
pelos meios de encaminhamento qual o prazo para resposta;
3.2.1 O ouvidor assistente responde ao cidadão ou órgão oficial (de acordo com o
documento impresso recebido), informando o nº de protocolo e o prazo para o envio da
resposta;
3.2.2. O ouvidor assistente insere os dados referentes a este atendimento na planilha de
Controle Mensal de Atendimentos;
4. A Ouvidoria recebe a resposta do setor responsável;
5. O ouvidor assistente analisa a resposta do setor responsável;
6. A resposta atende o relato inicial?
6.1 Se a resposta não atende ao relato inicial, o ouvidor assistente reencaminha ao setor
pontuando as questões não respondidas;
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6.2 Se a resposta atende parcialmente e necessita de complementação, o ouvidor assistente
encaminha ou reencaminha ao setor pertinente para complementação pontuando a questão a
ser respondida;
6.3 Se a resposta atende satisfatoriamente, o ouvidor assistente faz o tratamento da mesma e
encaminha ao cidadão;
7. Cidadão possui e-mail?
7.1 Se sim, a resposta será encaminhada por e-mail; a mensagem enviada será impressa e
anexada ao registro;
7.1.1 Em seguida o registro é fechado;
7.1.2 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
7.2 Se não, o ouvidor assistente verifica na Unidade a disponibilidade de postagem através
dos Correios;
7.2.1 Se a Unidade possui disponibilidade de postagem de carta resposta através dos
Correios o ouvidor assistente fecha o registro e encaminha para digitação;
7.2.1.1 O funcionário administrativo digitará a carta e providenciará sua postagem;
7.2.2 Se a Unidade não possui disponibilidade de postagem de carta resposta através dos
Correios o ouvidor assistente solicita ao funcionário administrativo a digitação da carta;
7.2.2.1 A carta é digitada em duas vias e entregue ao ouvidor assistente;
7.2.2.2 O ouvidor assistente realiza contato telefônico com o cidadão informando que a
resposta está disponível no setor. A carta só poderá ser retirada pelo próprio;
7.2.2.3 Após três tentativas de contato com o cidadão, sem sucesso, o ouvidor assistente irá
anexar a carta ao registro;
7.2.2.4 A informação é evidenciada no registro e este é fechado;
7.2.2.5 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
8. Há contestação da resposta por parte do cidadão?
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8.1 O ouvidor assistente deverá analisar a pertinência da contestação;
8.1.1 Se for pertinente, o ouvidor assistente encaminha ou reencaminha o registro para o
setor responsável com a contestação enviada pelo cidadão;
8.1.1.1 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
8.1.2 Se não for pertinente, o ouvidor assistente irá anotar no registro a contestação da
resposta e informar ao cidadão a impertinência da mesma;
8.1.2.1 O status do registro é atualizado na planilha de Controle Mensal de Atendimentos;
8.1.2.2 Seguir os passos do item 4 até o item 7.2.2.5;
8.2. O ouvidor assistente registra, em formulário próprio, as informações de arquivamento
da manifestação;
8.3 O ouvidor assistente direciona o documento ao funcionário administrativo para
arquivamento.
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ANEXO 01 - DIRETRIZES


ACOLHIMENTO POR URNA

É uma forma de estratégia utilizada para possibilitar ao cidadão outras formas de acesso à
Ouvidoria SES.
Este acolhimento de manifestação é realizado através de urnas disponibilizadas em locais
estratégicos para garantir o acesso do cidadão.



ANÔNIMO

Formulário: preencher o campo “Nome” com a palavra “ANÔNIMO”;
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é anônima.
Disque denúncia: preencher com as informações “DISQUE – DENÚNCIA seguida do
número disponibilizado pelo referido Órgão.


SIGILOSO

Formulário: preencher os dados de contato identificando com a palavra “SIGILO” ao lado
da identificação do nome do manifestante e não encaminhar a manifestação com os
referidos contatos, preservando assim a identidade do cidadão.
Sistema informatizado: Identificar no sistema que a manifestação é sigilosa.


NOME SOCIAL - Portaria Nº 1.820, de 13/08/2009 (Dispõe sobre os direitos e

deveres dos usuários da Saúde) – Art. 4º, I
“Identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo documento do usuário
e usuária um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil sendo
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assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome
ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas;”



STATUS DA MANIFESTAÇÃO

Se o protocolo estiver aberto, com status novo, ou seja, a manifestação não foi
encaminhada, o ouvidor assistente registra o novo contato do cidadão (Formulário ou
Sistema);
O ouvidor assistente informa ao cidadão que o registro está sendo encaminhado ao setor
responsável e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado e está dentro do prazo de resposta
o cidadão é orientado a aguardar a tramitação do registro e em seguida encerra o atendimento;
Se o protocolo estiver aberto, com status encaminhado, mas fora do prazo de resposta, o
ouvidor assistente informará ao cidadão que ainda não tem pronunciamento da área, porém
será feita a cobrança ao setor (reiterar/encaminhar); solicitando que aguarde a resposta. Em
seguida encerra o atendimento;



DIRETRIZES PARA OS TEXTOS PADRONIZADOS

INICIAL (ABERTURA, INCLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO NO SISTEMA):
Explicitar o tipo de atendimento, especialmente URNA e BUSCA ATIVA;
Mencionar a data do atendimento, no caso de manifestações inseridas posteriormente.
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ENCAMINHAMENTO:
Explicitar a forma de encaminhamento ao setor responsável (se por e-mail ou por impresso
– leia-se Comunicado Interno/CI);
Mencionar o setor para o qual está sendo direcionada a manifestação;
Ressaltamos: no sistema, direcionar para a sub-rede pré-estabelecida; no texto, citar para
qual setor a manifestação de fato está sendo encaminhada;
Citar o prazo máximo da resposta do setor à Ouvidoria, tomando por base o Art. 10º da
Resolução SES nº 207/2011 (que também deverá ser mencionado no texto).

FECHAMENTO:
Citar o setor para o qual a manifestação foi encaminhada;
Incluir a resposta do setor, após avaliação pelo técnico e tratamento dessa resposta;
Mencionar a evidenciação da resposta ao manifestante (se por carta ou por e-mail);
Sugestões: na utilização do sistema como meio de contato com o cidadão, a menção da
evidenciação da resposta será desnecessária, devendo ser mencionados:
O nome completo do manifestante
O número do protocolo
O teor da manifestação
O setor para o qual foi encaminhada a manifestação
A resposta do setor (após tratamento desta)
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Exemplo:
Prezado Senhor FULANO DE TAL,
Em atendimento à sua manifestação, registrada sob protocolo OuvidorSUS nº
xxxxxxx, [mencionar o teor da mensagem inicial, exemplo: “solicitando o
medicamento yyyy”], foi encaminhada ao setor ZZZZZZ, que prestou os
esclarecimentos devidos e, após análise desta Ouvidoria, encaminhamos a seguinte
resposta:
“Resposta do setor.”
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FOR-135-001 - FORM de Atendimento da Manifestação

FOR-135-001 - FORM de Atendimento da Manifestação

FOR-135-002 - FORM de Atendimento da Manifestação por Urna

FOR-135-002 - FORM de Atendimento da Manifestação por Urna

FOR-135-003 - FORM de Relato da Manifestação

FOR-135-003 - FORM de Relato da Manifestação

FOR-135-004 - FORM de Resposta da Manifestação

FOR-135-005 - FORM de Protocolo de Atendimento da Manifestação

FOR-135-006 - FORM de Controle Mensal de Atendimentos

FOR-135-007 - FORM de Relatório Mensal de Atendimentos

FOR-135-007 - FORM de Relatório Mensal de Atendimentos

FOR-135-007 - FORM de Relatório Mensal de Atendimentos

FOR-135-007 - FORM de Relatório Mensal de Atendimentos

FOR-135-007 - FORM de Relatório Mensal de Atendimentos

FOR-135-007 - FORM de Relatório Mensal de Atendimentos

