
 

 

APRESENTAÇÃO 

SERVIÇO DE OUVIDORIA/S.A.U. 

As Unidades Hospitalares e Ambulatoriais (AMEs) vinculadas à Coordenadoria de Gestão de 

Contratos de Serviços de Saúde da SES/SP e administradas por Organizações Sociais de Saúde, 

contam com o Serviço de Ouvidoria/S.A.U – Serviço de Atenção ao Usuário, que é um canal 

direto entre usuário, gestores e diretoria da Unidade que promove a captação de elogios, 

sugestões, reclamações, solicitações e denúncias com  o objetivo de ouvir e acolher o usuário 

que utiliza os serviços de saúde prestados pelo Ambulatório, com foco no atendimento 

humanizado para a resolutividade e esclarecimentos da cada demanda manifestada, é por 

meio da ouvidoria que o usuário pode participar diretamente na qualidade do serviço 

prestado. 

Onde nos encontrar: Você pode nos procurar pessoalmente, no piso térreo do Ambulatório ao 

lado do laboratório; por telefone, através dos números (18) 3702-3160 digite 02 para canal 

ouvidoria ou 0800 7710 806; nas caixas de manifestações localizadas nas salas de espera da 

unidade; no e-mail ouvidoria@ameandradina.com.br e através do site acessando o link: 

http://santacasaandradina.com.br/ouvidoria/ 

 

Classificações: 

Reclamações: Manifestação que relate insatisfação, desagrado ou protesto sobre um ato ou 

serviço. 

Solicitações: Manifestação que contenha requerimento de natureza administrativa ou 

assistencial. 

Elogios: Manifestação que contenha satisfação com o serviço ou atendimento recebido. 

Sugestões: Manifestação que apresenta uma proposta ou ideia para a melhoria do serviço 

prestado ou para a infraestrutura . 

Denúncias: Manifestação que indique irregularidade ou indício de irregularidade contra a 

prática de ato que descumpre o que prevê a lei ou normas institucionais. 

 

Prazos: O prazo de resposta para as manifestações registradas é de no máximo 20 (vinte) dias. 

Registro e acompanhamento: Após o recebimento de sua manifestação, o Serviço de 

Ouvidoria/S.A.U, entrará em contato para obter mais informações acerca da sua manifestação, 

você poderá ter acesso ao seu número de protocolo, prazo e devolutiva da resposta do 

responsável pela área envolvida na sua manifestação. 

http://santacasaandradina.com.br/ouvidoria/

