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Introdução

Na década de 80 surgiram as primeiras Ouvidorias no país, primeiramente no serviço privado. Apenas em 1991, no
Paraná, foi implementada a primeira Ouvidoria sob a administração pública, com três objetivos: inserir as
demandas dos usuários na administração pública; sanear a administração pública por meio da fiscalização popular;
e oferecer aos usuários um meio complementar a proteção dos seus direitos(1). As Ouvidorias do SUS são
unidades de importância estratégica para a gestão do sistema de saúde, pois possibilitam o diálogo entre a
sociedade e as diferentes instâncias de gestão. Ainda, contribuem para a participação do cidadão na avaliação e
fiscalização da qualidade dos serviços de saúde. Também tem como finalidade a busca por melhorias na qualidade
dos serviços oferecidos aos usuários(2). Os serviços de Ouvidorias em Saúde oferecem atendimento via telefone,
por intermédio de atendentes, os ouvidores. Essas pessoas são responsáveis por escutar sugestões e reclamações.

Objetivos

O objetivo para esse estudo foi desvelar os sentimentos que permeiam as vivências de ouvidores do Sistema Único
de Saúde no exercício da função.

Material e Métodos

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva de abordagem qualitativa apoiada na Teoria Fundamentada nos
Dados (Grounded Theory), que busca compreender as percepções e os significados sociais das experiências
vivenciadas pelos entrevistados(3). Foram realizadas entrevistas com ouvidores de Ouvidorias em Saúde do SUS
que atuam em um município de grande porte localizado no norte do estado do Paraná. Considerando que as falas
passarem a se repetir, alcançando os objetivos do estudo, as entrevistas foram encerradas com 5 (cinco)
ouvidores. Em um primeiro momento foi aplicado um questionário sócio demográfico para caracterização dos
entrevistados. Para alcançar o objetivo proposto pelo estudo, em seguida, foram aplicadas questões norteadoras.
Após serem transcritas, as falas dos entrevistados foram analisadas e categorizadas. Utilizou-se para tratamento
dos dados a análise de conteúdo temática(4). Encontrou-se três grandes categorias.
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Resultados e Discussão

Ouvidoria: um instrumento de gestão
As ouvidorias auxiliam como ferramentas estratégicas de promoção da cidadania, estabelecendo papel de
mediadoras entre o serviço público de saúde e os usuários. 
A ouvidoria no hospital é fundamental para consolidação da cidadania, através dela que o gestor faz uma leitura
da sua prestação de serviço. A ouvidoria dá a condição para que o gestor avalie sua gestão.(E1)
O ouvidor e o usuário
É visível nas falas dos ouvidores que os mesmos se solidarizam com os usuários, que pode muitas vezes existir
uma relação maternal.
Eu gosto muito do que faço. Me faz muito bem poder ajudar a outra pessoa[...]e sempre que eu consigo ajudar
alguém, eu saio daqui muito bem.(E5)
Ouvidoria em minha vida: ônus e bônus
Todos os ouvidores referiram que o ouvidor tem papel importante na sociedade, e o quão eles se sentem
realizados em exercer esta função. 
Eu amo o que faço, sou apaixonada. O fato de eu conseguir resolver um problema me dá forças para
continuar.(E4)

Conclusão

Foi evidenciado a importância das ouvidorias como instrumento de gestão, contribuindo para o elo entre população
e serviço, assim como ferramenta que possibilita aos gestores em saúde terem um panorama da qualidade da
assistência oferecida, e assim estabelecer melhores condições de planejamento. Por meio do estudo pode-se
evidenciar sentimentos como frustração e impotência diante da falta de governabilidade dos ouvidores.
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