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EDITORIAL

OUVIDORIA ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO DO 
SUS

A Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 37 trata das recla-
mações  dos cidadãos “relativas à prestação de serviços públicos” e 
ainda consagra  os princípios da impessoalidade e da publicidade 
referentes aos atos emanados da administração pública e também 
sob as formas de controle participação social. O Artigo 196 assegura 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, trazendo nesse es-
copo a mais importante e significativa referência legal para a atua-
ção da Ouvidoria. 

O direito à saúde garantido constitucionalmente é um direito fun-
damental, é função do Estado assegurar ao cidadão o seu acesso. O 
Sistema Único de Saúde – SUS nasce em vanguarda como a maior 
política de inclusão social, assegurando o fortalecimento e incorpo-
ração dos mecanismos de participação, controle social e financia-
mento público regulamentada pelas Leis n.º 8080 e 8142. 

Com a redemocratização do Estado Brasileiro, percebe-se nitidamen-
te que as ouvidorias públicas vivem um processo de significativa ex-
pansão em meio a um esforço de efetivação dos princípios constitu-
cionais. A sociedade vem buscando imprimir e efetivar instrumentos 
de participação para se fazer presente na construção de um espaço 
mais democrático. Um dos caminhos a ser percorrido para essa par-
ticipação é a melhoria das relações entre a administração pública e o 
cidadão na qual a ouvidoria tem um fundamental papel a desempe-
nhar. Os novos instrumentos de participação como a ouvidoria per-
mitirão a ampliação da inclusão social, construindo desta maneira os 
alicerces da democracia participativa preconizada no SUS.

As ouvidorias públicas de saúde no Brasil, se integram ao SUS atra-
vés do Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS, que integra a Se-
cretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SEGEP) do Ministério 
da Saúde,  fortalecendo e assegurando nos diferentes espaços  de-
mocráticos de  participação, disseminação de informações  e a am-
pliação dos direitos sociais de todo o cidadão  no âmbito do SUS.  

A Ouvidoria da Secretaria de Saúde / DF instituída através de DE-
CRETO em 2008, assegura a participação e a escuta ao cidadão 
usuário da rede pública de saúde, através dos canais de comunica-
ção disponibilizados: atendimento presencial, carta, telefone 160, 
e-mails, internet e outros.
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A rede de Ouvidoria da SES, está oficialmente constituída em cada 
uma das Coordenações Gerais de Saúde e em algumas unidades; Hos-
pital de Base de Brasília HBDF,  Hospital São Vicente de Paulo – HSVP, 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde – SVS e Hospital da Criança de 
Brasília - HCB, perfazendo um total de 20 Ouvidorias em toda a rede 
do DF sendo que novas ouvidorias deverão ser incorporadas.

Em 2013 os usuários da rede pública registraram no sistema de ou-
vidoria um total de 29.007 manifestações entre: elogios, denúncias, 
solicitações, reclamações e informações, que foram individualmen-
te acompanhadas até a sua finalização ou conclusão.

Os dados coletados do cidadão são registrados, organizados, siste-
matizados e elaborados em relatórios gerenciais que são disponibi-
lizados aos gestores, pois os dados ali representados poderão subsi-
diar na identificação de  pontos de fragilidade na gestão trazendo 
possibilidade de novos indicadores de investimentos para implan-
tação, reformulação de  políticas públicas de saúde, fortalecendo  
assim o controle social e o espaço de uma escuta qualificada no am-
biente democrático de participação no exercício da cidadania como 
preconizado pelo SUS.

Muitos tem sido os desafios para o aprimoramento  e avanço de  uma 
nova modalidade de atuação. Estamos investindo neste momento  
na perspectiva da construção de um espaço cada vez mais  partici-
pativo  e fortalecido na produção de novos conhecimentos referente 
a qualidade dos serviços prestados pelo SUS/DF, e na massificação e 
disseminação das informações . 

Para isso a ouvidoria ainda dispõe de um arsenal de informações 
em saúde à disposição da população. Foram 85.000 ligações solici-
tando esclarecimentos e informações em saúde através do telefone 
160; matérias veiculadas nas mídias, campanhas, carreta da mulher, 
vacinação, sistema de regulação, ambulatório do viajante, especia-
lidade clinicas, vigilância sanitária, políticas públicas, programas e 
outros temas de interesse e relevância social, sendo esse um proces-
so educativo àmedida em que o cidadão enquanto sujeito busca o 
conhecimento para a melhoria da qualidade de vida.

Nesse implemento, consideremos as últimas décadas a revolução 
tecnológica, descortinando um mundo novo, quando a informação 
se faz pública, gratuita, abundante e acessível é um dos bens mais 
significativos que o Estado oferece aos seus cidadãos. 

Esta inovadora ferramenta reflete o esforço em ampliar a transpa-
rência e o controle social sobre as ações do governo. A inclusão in-
formacional deve ser democratizada e socializada a todos interessa-
dos, como a Lei de Acesso a Informação Pública – LAI.

Necessitamos desconstruir o ideário, quando se coloca que o bom 
atendimento somente existe na iniciativa privada. O cidadão é um 
contribuinte, deve ser respeitado e para apoiar esta respeitabilida-
de é que existem as ouvidorias, que atuam na perspectiva de “fazer 
valer” o direito do cidadão, contextualizado no conceito de justiça, 
representação, igualdade de oportunidade e o acesso ao serviço pú-
blico de qualidade.


