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RELATÓRIO ESTATÍSTICO

REGISTROS DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA DO SUS DE PARÁ DE MINAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Os dados estatísticos informados neste  relatório  foram inseridos  no sistema OuvidorSUS através  das  manifestações recebidas  nesta Ouvidoria  do SUS,
Ouvidoria Municipal e encaminhadas via próprio sistema, ao final do período foi emitido um relatório com todos os dados através do DOGES – Departamento
de Ouvidoria Geral do SUS.

Foram registradas no sistema OuvidorSUS um total de 398 manifestações realizadas no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.



Gráfico 1 – Canais de atendimento
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Conforme análise do gráfico 01, o canal de atendimento mais utilizado foi via correspondência oficial – demandas oriundas da Ouvidoria Municipal (238
manifestações)  59,80%  dos  atendimentos;  (86  manifestações)  21,60%  foram  realizadas  por  telefone;  (43  manifestações)  10,80%  foram  realizadas
presencialmente; (19 manifestações) 4,77 foram encaminhadas via  formulário WEB – OGE (Ouvidoria Geral do Estado); (08 manifestações) 2,01% via carta;
(03 manifestações) 0,75%, via e-mail e (01 manifestação) 0,25% via aplicativo E Saúde.



Gráfico 2 – Tipo de manifestações
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Analisando as manifestações acolhidas na Ouvidoria do SUS no ano de 2020, observa-se que: as reclamações foram o tipo mais demandado com 54,52% (217
manifestações)  referentes  à  rotinas/protocolos  da  unidade  de  saúde;  agendamentos;  recursos  humanos;  falta  de  vagas;  documentos;  demora  no
atendimento; transporte, telefone (comunicação); falta de material de curativo e equipamentos; visitas da equipe; falta de profissional; não cumprimento
carga horária ou comparecimento; recolhimento de material de descarte e/ou animais; animais sinantrópicos (ratos, pombos, baratas, escorpiões); criadouro
de dengue; água servida;  condições inadequadas de criação de animais (galinhas, cães e porcos); ausência de uso EPI`S (máscaras); produtos deteriorados
e/ou vencidos;   transferência  hospitalar,  entre  outros.  Seguido das  Denúncias  19,35% (77  manifestações)  referentes  ao não cumprimento de medidas
previstas nos decretos referentes a prevenção ao contágio do Novo Coronavírus (COVID-19); alimentos estragados/vencidos; licitação irregular e nepotismo.
Solicitações  16,08%  (64  manifestações)  com  teor  de:  consultas/exames;  cirurgias;  visitas  da  equipe;  transporte;  fiscalização;  transferência  de  UBS  de
atendimento;  documentos  (prontuário);  dedetização;  material  informativo  e  transferência  de  servidor.  Elogios  6,53% (26  manifestações)  referentes  à
satisfação  com a  assistência  prestada  pelos  profissionais  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Informações  2,26% (9  manifestações)  referentes  a  dados
epidemiológicos, prontuário eletrônico e recursos humanos Covid/19.  Sugestões 1,26% (5 manifestações) refere-se a contratação de Recursos Humanos,
cadastro de medicamentos, aquisição de equipamentos e mudança nas rotinas/protocolos da UBS. 



Gráfico 3 – Assunto das manifestações
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Assuntos referentes a Vigilância Sanitária correspondem a (146 manifestações) 36,68% do total recebido na Ouvidoria, no período de janeiro à 
dezembro de 2020 -  referem-se em sua maioria a denúncias e reclamações sobre o não cumprimento de medidas previstas nos decretos referentes a 
prevenção ao contágio do Novo Coronavírus (COVID-19); 

Estratégia Saúde da Família correspondem a (86 manifestações) 21,61% - referem-se a  Recursos Humanos (satisfação/insatisfação); rotinas e 
protocolos da Unidade; recusa ao atendimento; falta de vagas;  visitas; não uso de EPI´S (máscaras) e outros.

Gestão correspondem a (79 manifestações) 19,85% - referem-se a dificuldade de acesso;  recursos humanos (insatisfação e satisfação); recursos 
materiais; contratação profissionais para o COVID-19 dentre outros.

Vigilância em saúde representa 14,57% (58 manifestações)  referem-se a criação de animais; imunização; fiscalização; focos de dengue; dados 
epidemiológicos; animais sinantrópicos (ratos, pombos, baratas, escorpiões) e contaminantes ambientais (lixo/esgoto/poluição).

Assistência à saúde representa 3,02% (12 manifestações), referem-se a cirurgias/exames e transferência hospitalar.

Assistência odontológica representa 1,26% (05 manifestações) referem-se à recursos humanos e assistência básica.

Transporte corresponde a 1,01% (04 manifestações), referem-se à interrupção do benefício e não esperou paciente. Obs. As manifestações referentes 
a recursos humanos do Setor Transportes estão dentro da classificação Gestão.

Os demais assuntos foram: Ouvidoria do SUS ( 3 manifestações (0,75%) – teor da resposta insatisfatório); Financeiro, Assuntos não pertinentes, 
Orientações em Saúde; Produtos para Saúde/ Correlatos e Comunicação, todos com 1(um) registro na classificação do Sistema OuvidorSUS, cada (0,25%).



Gráfico 4 – Manifestações por Setores e Unidades de Saúde

1%
1%

1% 1%

3%
1%

3%
0%

3%
2%

4% 1%
1%
1%
0%

0%

1%

1%
1%
1%

1%1%
1%

1%
0%1%

1%
1%

2%

0%2%

1%2% 1%

1%
1%

1%

2%

1%2%4%

1%

51%

2 - Assuntos não pertinentes 5 - Atençaõ Primária

3 - Call Center Covid/19 3 - Casmuc

12 - Imunização 2 - Ouvidoria do SUS

12 - Policlínica 01 - SAD

11 - Saúde Bucal 7 - TFD

16 - Transportes 2 - Farmácia

2 - Hospital 2 - Perícia Médica

1 - Setor Compras 1 - Setor Manutenção

2 - RH/Saúde 4 - UBS Alto Santos Dumont

3 - UBS Baixo Santos Dumont 2 - UBS Belvedere

4 - UBS Caic 3 - UBS Carioca

5 - UBS Dom Bosco 5 - UBS Grão Pará

1 - UBS JK 4 - UBS João Paulo II

5 - UBS N. Sra. de Fátima 2 - UBS N. Sra. Graças

7 - UBS N. Sra. Piedade 1 - UBS Pe. Libério

8 - UBS Providência 4 - UBS Recanto

6 - UBS São Cristóvão 2 - UBS São Pedro

2 - UBS Seringueiras 2 - UBS Serra Verde

4 - UBS Tavares 8 - UBS Vila Ferreira

3 - UBS Vila Maria 6 - UBS Walter Martins

16 - UPA 24 H 2 - Vigilância Epidemiológica

203 - Vigilância em Saúde

 



Analisando o gráfico 4 observamos que: 51,50% (205 manifestações) representam a Vigilância em Saúde; seguida da Atenção Primária (UBSs) com 24,12% (96 
manifestações); Transportes 4,02% (16 manifestações; UPA 4,02% (16 manifestações); Policlínica 3,01% (12 manifestações); Imunização 3,01% (12 
manifestações); Saúde Bucal 2,76% (11 manifestações) e outros.

 

C  onsiderações Finais  

Este relatório apresenta as atividades da Ouvidoria do SUS de Pará de Minas ao longo do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Analisando os resultados concluímos que o atendimento classificado como correspondência oficial -manifestações enviadas via e-mail Ouvidoria 
Municipal - foi o canal de acesso mais utilizado pelos cidadãos no ano de 2020. Isto deve-se as adequações para o atendimento devido as restrições impostas 
pela pandemia do Novo Corona Vírus e consequente suspensão do atendimento presencial nesta Ouvidoria do SUS. 

Das 398 manifestações registradas:   54,52% foram reclamações; 19,35% denúncias, seguidas das solicitações 16,08%, elogios 6,53%; informações 
2,26% sugestões 1,26%. 

Em comparação com relatórios dos anos anteriores, vimos que a classificação das manifestações também sofreu uma grande alteração,  devido ao 
isolamento social e diminuição dos atendimentos nas Unidades de Saúde, o perfil do cidadão manifestante e sua demanda mudou.

Os assuntos mais demandados foram: Vigilância Sanitária 36,68%; Vigilância em Saúde 14,57%; Estratégia Saúde da Família 21,61%  e Gestão 19,85%. 

O setor mais demandando foi: Vigilância em Saúde, 51,50% das manifestações registradas nesta Ouvidoria do SUS, reflexo do momento pelo qual a 
população está passando devido a pandemia do Novo Corona Vírus.

As informações colhidas pela Ouvidoria do SUS permitem à avaliação das ações e qualidade dos serviços de saúde no Município, serve como uma 
ferramenta de gestão para a melhoria do atendimento e serviços prestados à população de Pará de Minas.

Em tempo: Uma das maiores deficiências é a COMUNICAÇÃO.

Pará de Minas, 12 de janeiro de 2020.

Elisabete de Oliveira Diogo

Ouvidora do SUS


