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Coordenação de Monitoramento - Ouvidoria SES/SP 

 

Manual do Sistema Informatizado Ouvidor S.E.S. 

Versão 8.1 – Parte 1 

 

Para entrar no Sistema Informatizado Ouvidor SES, clicar duas vezes no ícone , 

aparece a tela - Figura 01, com campo de Registro, Nome e Senha. 

 

 

Figura 01 

 

Verifique se você esta na Versão 8.1. 

 

Escolher o Nome do funcionário que irá manusear o Sistema Ouvidor SES, colocar a 

Senha e clicar no botão Enter. Logo o botão OK será habilitado - Figura 02. 
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Figura 02 

 

Entramos na tela principal do Sistema - Figura 03 e vamos conhecer a Menu. 

 

Figura 03 

 

Na tela do Sistema - tarja azul do lado superior esquerdo aparece o Nome do Usuário 

(funcionário) que esta “logado” no Sistema e o horário de entrada. 
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Na tarja vermelha temos o número do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde) e o nome da Unidade. 

Abaixo, no lado central esquerdo, o logo da Ouvidoria da Saúde, com a possibilidade 

de personalizar o Sistema com o logo da sua Unidade.  

Mais abaixo, no lado inferior esquerdo, temos as informações para contato com o 

Suporte do Sistema e do lado inferior direito a versão que esta sendo utilizado pela 

sua Unidade. 

 

 A última atualização foi disponibilizada pela Ouvidoria Central 

SES/SP, dia 13 de maio de 2015 - Versão 8.1. 

  Caso seja necessário alguma orientação enviar e-mail para 

suporteouvidoria@saude.sp.gov.br. 
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Vamos apresentar cada Módulo do Menu 

 

 

Figura 04 

 

 Cadastro Usuário – esse Módulo possibilita incluir, alterar, excluir e procurar o 

cadastro dos pacientes. O Sistema gera automaticamente um número de Cadastro para cada 

Usuário. 

 

 Atendimento – possibilita incluir, alterar e excluir a demanda, fazer o registro da 

Ocorrência e tratar as informações. O Sistema gera automaticamente um número de Protocolo de 

registro da Ocorrência. No módulo temos também o acesso aos botões Exportar Excel e Exporta 

SP. 

 

 Não Protocolada – acesso ao registro de demandas que não geram um número de 

protocolo. Entendemos como demandas NÃO Protocoladas, as informações que não precisamos 

encaminhar a outra área para que essa área se manifeste. Situações em que já sabemos como 

orientar/informar o usuário, mas temos a necessidade de registrar a informação. Elogios gerais, 

isto é, sem identificar de área ou de profissional também podem ser registrados nesse módulo. 
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 Pesquisa – localiza a demanda pelo Nome do paciente ou número de Protocolo de 

Atendimento. 

 

 Relatório – essa opção permite o acesso aos dados registrados em forma de tabelas 

e gráficos padronizados pelo Sistema. 

 

 Tabelas – permite inserir e personalizar informações de acordo com a realidade de 

cada Unidade e parametriza os acessos ao Sistema da Equipe de Ouvidoria/SAU. 

 

 Sair – desliga o Sistema e ativa automaticamente o backup das informações registradas 

no Sistema. 

 

Backup significa cópia de segurança e é muito utilizado para guardar 

documentos, imagens, vídeos e outros arquivos no computador. O objetivo da ação é se 

resguardar de uma ocasional perda de arquivos originais, seja por ações despropositadas do 

usuário ou mau funcionamento dos sistemas. Ter uma cópia de segurança permite restaurar os 

dados perdidos. 

 

 



Ouvidoria Central da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 
 

6 
Av. Dr. Arnaldo, 351 – Térreo 

(11) 3066-8488 

 

  

Como utilizar o Sistema Informatizado Ouvidor SES 

 

Temos duas opções para registrar os dados do paciente, entrando no Módulo 

Cadastro Usuário ou diretamente no Módulo Atendimento. 

 

 Na sequencia, vamos descrever a funcionalidade de cada Módulo. 

 

 

Cadastro Usuário 

 

 

Figura 05 

 

No Módulo Cadastro Usuário, podemos incluir, alterar, excluir e procurar o cadastro 

dos pacientes que registram demandas na Ouvidoria/SAU - Figura 06. 
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Figura 06 

 

 - abrirá um formulário com Dados do usuário onde vamos inserir 

as informações do paciente - Figura 07. 
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Figura 07 

 

Antes de incluir um novo Cadastro, pesquisar se o paciente já foi 

cadastrado no Sistema, evitando assim duplicidade. Orientações na página 14. 

 

No campo Nome, inserir SEMPRE o nome do PACIENTE completo. 

A Data de Nascimento é um dado obrigatório, isto é, sem essa informação não 

conseguimos dar sequencia ao registro, o sistema apresenta um tela de ERRO - Figura 

08. 
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Figura 08 

 

Para continuar o registro, clicar em OK e inserir a Data de Nascimento CORRETA. 

 

Se esse dado não é conhecido, para dar andamento ao registro, inserir a data do 

dia do registro do Atendimento. 

 

As informações dos campos Pai e Mãe não são obrigatórias, mas eventualmente 

importantes nos casos de homônimos. 

No campo sexo abre duas opções. 

Cartão SUS inserir somente números válidos, o Sistema não aceita números aleatórios. 

Quando inserimos um número qualquer, aparece uma tela invalidando a ação - Figura 

09. 
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Figura 09 

 

Clicar em OK, e quando não souber o número do Cartão SUS, deixar em branco. 

O campo CFP – Cadastro de Pessoa Física e RG – Registro Geral aceita qualquer 

número, portanto muita atenção ao inserir a informação. Se o paciente ou o 

acompanhante não tiver essa informação, deixar em branco. 

Nos campos Contato 1 e Contato 2, inserir o código de área (DDD – Discagem Direta a 

Distância) e em seguida o número do telefone. 

No campo e-mail, inserir o endereço eletrônico para contatos futuros, ou devolutiva 

de resposta. 

 

No Endereço, temos as opções de: 

Código de Endereçamento Postal – CEP: inserir o número e clicar no Enter, o banco de 

dados do Sistema preenche os dados de Endereço/Bairro/Município, não se esqueça 

de preencher o complemento (exemplo: número, apartamento...) – Figura 10. 
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Figura 10 

 

Outra forma de pesquisar o endereço é clicando na palavra CEP, abre uma tela - 

Figura 11, localizamos a UF – Unidade Federativa e no campo Município abre as 

opções, selecionar o desejado. 

No campo Nome, escrever uma palavra, que é suficiente para localizar o endereço e 

clicar em Procurar. 
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Figura 11 

 

 Procurar o cadastro que deseja alterar, selecionar e clicar no botão Altera. 

Uma tela abre com os dados, faça a alteração necessária e clicar em OK. 

 

 Possibilita a exclusão do Cadastro do Usuário, porém essa função esta 

habilitada somente às pessoas que tem essa Permissão disponibilizada pelo 

Administrador do Sistema, no caso o Responsável pela Ouvidoria/SAU. 

 

 Possibilita a pesquisa de usuários em todos os campos disponíveis na tela. 

Clicar no título da coluna que deseja fazer a pesquisa e apertar o botão Procura. Veja o 

exemplo na Figura 12. 
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Figura 12 

 

Selecionamos a coluna Mãe e clicamos no botão Procura, uma tela Procurar abriu para 

informar o Nome que desejamos pesquisar. 

 

 Essa Procura pode ser feita em todas as colunas do Cadastro de Usuários. 
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Atendimento 

 

 

 

Ao registrar uma demanda, devemos entrar no Módulo Atendimento - Figura 13. 

 

 

Figura 13 

 

A tela Confirma, mostra quantas ocorrências existem sem retorno, ou seja, sem 

resposta e pergunta se você quer visualizar quais são as ocorrências. 

Ao clicar em Sim, aparece outra tela com a Lista de Reclamações e Solicitações sem 

retorno - Figura 14. 
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Figura 14 

 

Ao clicar no botão Imprimir, temos a opção de imprimir a Lista ou Salvar, Figura 15. 

 

 

Figura 15 
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Ao clicar em Salvar, selecione a opção de documento que deseja no campo Usar filtro, 

e no campo Nome do arquivo, indicar onde deseja salvar o documento. 

Verificar o número de página e selecionar o Intervalo de páginas e clicar no botão 

Salvar – Figura 16. 

 

 

Figura 16 

 

Clicar no botão Fechar e depois no botão Sair. 

 

Entrar novamente no Módulo Atendimento, ao aparecer a tela Confirma, clicar em 

NÃO, para dar sequência no registro do Atendimento. Abre uma tela com várias 

demandas já cadastradas - Figura 17. 
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Figura 17 

 

 Clicar no botão Incluir para registrar o atendimento, ver Figura 18. 
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Figura 18 

 

Na tela Ouvidoria temos duas abas Cadastro e Reposta. 

 

Aba Cadastro 

Para o registro do Atendimento, na aba Cadastro, precisamos nos certificar se esse 

paciente já é conhecido ou não. Clicar na palavra Cadastro e aparece uma tela - Figura 

19, com todos os Cadastros de pacientes existentes... 

 

Figura 19 
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Aqui temos duas opções de registro: paciente conhecido e paciente desconhecido. 

Para procurar o paciente siga as orientações da página 12. Se o paciente já tiver 

Cadastro, clicar duas vezes no nome. O Cadastro vai aparecer na tela de Atendimento - 

Figura 20. 

 

 

Figura 20 

 

Se o paciente não for conhecido, temos que fazer o Cadastro de acordo com as 

orientações da página 07. 

 

Observe que na tela temos dois números: número de Cadastro e o 

número de Protocolo – Figura 21. 
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Estes números são diferentes, o número de Cadastro é o número que identifica os 

dados do paciente, o número de Protocolo, é o número gerado pelo Sistema para 

identificar a demanda registrada. 

 

 

Figura 21 

 

No Campo DRS – Departamento Regional de Saúde, identificar o DRS correspondente 

ao Município do paciente que gerou a demanda. 

 

No campo Nº Ouv. SUS, inserir o número de protocolo da demanda recebida através 

do Sistema OuvidorSUS disponibilizado pelo Ministério da Saúde. 

 

Preencher cuidadosamente os campos que aparecem no formulário. Vamos orientar 

no passo a passo... 
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No módulo Atendimento, o campo Data e Hora aparecem preenchidos 

automaticamente. Não tem a opção de alterar, essa informação é bloqueada para que 

as demandas sejam inseridas diariamente. 

 

No campo Informante, temos 3 opções de registro: Paciente, Acompanhante e 

Anônimo. 

No campo seguinte Nome, temos como registrar o nome do Acompanhante e, o grau 

de parentesco entre o acompanhante e o paciente. 

 

Nos campos Gerência/Diretoria/Unidade e Setor são informações que devem ser 

inseridas pela Ouvidoria/SAU de cada Unidade no Sistema.  

Esses campos estão disponíveis para que cada serviço personalize o seu Sistema de 

acordo com as subdivisões já existentes nas suas Unidades. Ver Módulo Tabela. 

 

No campo Tipo, identificamos a forma com que a demanda chegou até a 

Ouvidoria/SAU: pessoal, telefone, carta/urna (caixa de sugestão), e-mail, mídia 

eletrônica (rede social, blog, formulário web...) ou outros. 

 

Classificação é a identificação da demanda, podemos agrupa-las em Reclamação, 

Solicitação, Sugestão, Elogio, Informação ou Denúncia. 

 

Nos campos Motivo, Motivo I, Motivo II e Motivo III, fazemos o detalhamento da 

demanda. 

 



Ouvidoria Central da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 
 

22 
Av. Dr. Arnaldo, 351 – Térreo 

(11) 3066-8488 

 

  

Os campos utilizados para a Descrição de Motivos são padronizados 

e não temos a possibilidade de inserir nenhum Motivo, se houver a necessidade de 

apresentar alguma sugestão enviar e-mail para Ouvidoria Central SES/SP – 

suporteouvidoria@saude.sp.gov.br. 

 

O campo Registro/FAA/Prontuário/Outros está liberado para inserir alguma 

informação que a Unidade identifique como importante para o registro da demanda, 

por exemplo, número de prontuário ou número de registro do paciente na Unidade. 

 

Status a opção Novo sem andamento entra automaticamente na tela ao iniciar o 

Atendimento, depois temos que alterar de acordo com o encaminhamento da 

demanda (no botão Notificar). 

 

Retorno é a data prevista para o encerramento das providências relacionadas à 

resposta (resposta da área envolvida e resposta ao usuário). O Sistema calcula 

automaticamente 15 dias a partir da data de registro da demanda. 

 

 Ao clicar nesse botão restringimos o acesso aos dados do paciente para a 

visualização das demais áreas envolvidas com a demanda. 

Lembrando que esses dados podem ser visualizados pela Ouvidoria/SAU, pois ficam 

registrados no Banco de Dados. 

 

mailto:suporteouvidoria@saude.sp.gov.br
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Os dados pessoais do usuário contidos nas manifestações são de 

acesso restrito. 

Os registros das manifestações, documentos e informações gerados 

em decorrência das atividades da Ouvidoria/SAU são de responsabilidade do 

Ouvidor/SAU, sendo vedada a exclusão, alteração ou eliminação destes por ordem 

superior ou do próprio Ouvidor/SAU. 

 

 Ao clicar nesse botão, registramos a demanda, sem limite de 

caracteres. 

 

Ao finalizar o registro da Ocorrência, aparece uma pequena tela Ouvidoria, solicitando 

um resumo da ocorrência. 

Ao clicar em OK, aparece uma tela em branco para o registro do resumo, lembrando 

que nesse campo temos limite de 150 caracteres - Figura 22. 

 

 

 

Sigilo – “coisa ou fato que não se pode revelar ou divulgar; segredo”. 
 

Anônimo – “que não tem o nome ou a assinatura do criador; sem autoria”. 
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Figura 22 

 

Conforme digitamos o resumo, logo abaixo aparece um contador de caractere, que 

pode auxiliar no espaço restante para o registro- Figura 23. 

 

 

Figura 23 
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Clicar em OK para fechar a tela Resumo da Ocorrência. Novamente clicar em OK na 

tela Ouvidoria e vai aparecer uma tela com a Pré-visualização da demanda – Figura 24. 

 

 

Figura 24 

 

No canto superior esquerdo temos a opção de imprimir ou salvar a demanda. 

Assim que fechamos a Pré-visualização da demanda, a demanda aparece selecionada, 

na tela do Atendimento – Figura 25. 

Nesse momento aproveitamos para Notificar o Sistema. 

 

Figura 25 
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  o Sistema, sempre que inserir/alterar alguma informação no 

Módulo Atendimento. 

 

Ao clicar no botão Notificar, aparece uma tela – Encaminhamento de ocorrências – 

Figura 26. 

 

 

Figura 26 
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Na Figura 27, podemos visualizar algumas informações que inserimos durante o 

Atendimento, mas é necessário Notificar o Sistema para gerar o histórico de dados do 

registro. 

 

Toda alteração feita na demanda (Módulo Atendimento), informar através da 

Notificação e atualizar a lista suspensa (caixa de texto com a seta) do Status. 

 

 

Figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ouvidoria Central da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 
 

28 
Av. Dr. Arnaldo, 351 – Térreo 

(11) 3066-8488 

 

  

 

 

Figura 28 

 

 

Figura 29 

 

Assinalar a opção Notificar, e aparece um “check” azul que ativa o botão OK. Clicar em 

OK para fechar a tela. 

Notificação efetuada! 

 

Selecionar a 

informação 

do Status. 
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 Ao clicar no botão Altera, aparece uma tela para confirmar o nome e a 

Senha do funcionário - Figura 30, que deseja utilizar essa opção, somente para 

conhecimento do Administrador do Sistema. 

 

 

Figura 30 

 

 Esse botão possibilita alterar o Resumo da Ocorrência. Selecionar, a 

ocorrência a ser alterada e apertar o botão Altera Resumo - Figura 31. Abre uma tela 

que possibilita a alteração – Figura 31A. 
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Figura 31 

 

 

Figura 31A 
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 Esse botão possibilita excluir a ocorrência, somente habilitado para 

funcionários que tem essa Permissão. Ao clicar no botão Exclui aparece a tela com as 

informações do funcionário que deseja utiliza-lo - Figura 32. 

 

 

Figura 32 

 

Somente o Administrador do Sistema tem a possibilidade de habilitar o funcionário a 

utilizar esse botão, caso essa Permissão não tenha sido liberada, aparece a tela com a 

permissão negada – Figura 33. 

 

O responsável por Administrar o Sistema Ouvidor SES deve ser o 

responsável pela Ouvidoria/SAU, somente ele terá todas as permissões necessárias 

para utilizar o Sistema de forma integral. 
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Figura 33 

 

 Selecionar a demanda e clicar no botão Imprime. Possibilita Salvar 

e/ou Imprimir a demanda. 

 

Ainda no Módulo Atendimento, temos na parte superior da tela algumas opções, 

vamos ver a seguir... 

 

 

 

 O botão Exportar Excel transfere o Banco de 

Dados para a planilha Excel. Temos a opção de determinar o período a ser analisado. 
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 O botão Exporta SP transfere os dados necessários para a Ouvidoria 

Central SES/SP elaborar o Relatório. Ao determinar o período desejado, o Sistema gera 

as informações e o contador, que aparece ao lado direito da tela mostra quanto do 

conteúdo do arquivo foi exportado. Ao exportar 100% das informações geradas, 

aparece uma tela com o caminho onde o arquivo foi salvo – Figura 34. 

 

 

Figura 34 

 

 

 

1 – Raiz (C:\) + Pasta (OUVIDORIA) + Sub Pasta (Enviar) = Diretório  

2 – Nome do Arquivo (0392872120150511), com extensão .DAT – esse arquivo 

podemos visualizar, porém não pode ser alterado. Caso esse arquivo seja alterado, não 

será possível abri-lo na Ouvidoria Central. 

Contador 

 

1 2 



Ouvidoria Central da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 
 

34 
Av. Dr. Arnaldo, 351 – Térreo 

(11) 3066-8488 

 

  

 O arquivo com extensão .DAT deve ser encaminhado à Ouvidoria 

Central para o e-mail relatorioouvidoria@saude.sp.gov.br. 

 

 

 

Essa legenda identifica com cores o Status de cada demanda - Figura 35. 

 

 

Figura 35 

 

 

 

mailto:relatorioouvidoria@saude.sp.gov.br
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Em vermelho = Novo sem andamento 

 

Em azul = Encaminhada 

 

Em verde = Concluída 

 

 

 

Aba Resposta 

 

 

Figura 36 
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 Possibilita incluir a Resposta da demanda, tanto da área envolvida 

como da própria Ouvidoria/SAU. Ao clicar no botão incluir abre a tela para confirmar o 

Nome e a Senha do funcionário – Figura 37. 

 

 

Figura 37 

 

Se o funcionário tiver a Permissão para incluir a Resposta aparece a tela abaixo – 

Figura 38. 

Incluir a resposta e clicar no botão OK. Figura 38. 
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Figura 38 

 

Se o funcionário não tiver a Permissão para incluir a Resposta (Permissão – Restrito) 

aparece a tela abaixo – Figura 39. 

 

 

Figura 39 
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 Possibilita alterar uma resposta que já foi incluída no Sistema. Ao 

clicar em Altera, aparece a tela com a identificação do funcionário. Caso o funcionário 

tiver a Permissão para alterar a tela será habilitada, caso o funcionário não tiver a 

Permissão, aparece a mensagem abaixo – Figura 40. 

 

 

Figura 40 

 

 Selecionar a Resposta que deseja imprimir, clicar no botão imprimir e 

novamente aparece a tela com a identificação do funcionário. Caso o funcionário tiver 

a Permissão para alterar a tela será habilitada, caso o funcionário não tiver a 

Permissão, aparece a mensagem Figura 40. 
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Não Protocolada 

 

Entendemos por demandas Não Protocoladas, as demandas que sabemos como 

orientar/informar o usuário. Não temos a necessidade de registrar a Ocorrência, gerar 

um número de protocolo e encaminhar, porém devemos registrar a informação para 

levar ao conhecimento do Gestor. 

 

 

 

Ao entrar no Módulo Não Protocolada - Figura 41, aparece uma lista com todas as 

demandas registradas. 

 

 

Figura 41 
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 Possibilita registrar uma informação ou elogio geral, ao clicar no 

botão Incluir abre uma tela com várias opções campos para o registro das informações 

- Figura 42. 

 

 

 

 

Figura 42 
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No campo Data e Hora a informação é gerada pelo Sistema, sem a opção de alteração. 

No campo N. Ouv. SUS, inserimos o número do Protocolo gerado pelo Sistema Ouvidor 

SUS quando desejamos registrar uma informação ou elogio geral envida através do 

Sistema OuvidorSUS. 

Estado, campo que possibilita identificar o Estado de origem do usuário. 

Ao inserir a informação do Estado, o Sistema possibilita identificar o Município de 

origem do cidadão. 

 

 Possibilita identificar de que forma essa demanda chegou até a 

Ouvidoria/SAU. 

 

 O campo Classificação é limitado, a demanda Não Protocolada 

pode ser uma Informação ou um Elogio Geral. 

 

A opção Elogio surgiu em um dos Plantões de Dúvidas realizado pela Ouvidoria 

Central, Unidades alegaram não ter como registrar uma demanda onde o usuário 

Elogia a Unidade, por exemplo, “foi tudo muito bom” ou “o hospital esta de 

Parabéns!”. 
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 Referenciar o assunto da demanda. 

Averiguar Resposta: demandas onde o usuário entra em contato com a 

Ouvidoria/SAU, para saber se tem uma resposta sobre a manifestação registrada por 

ele. 

Demanda Duplicada: demandas enviadas à Ouvidoria/SAU, mais de uma vez, sendo o 

mesmo assunto do mesmo paciente. 

Estadual: demandas relacionadas à serviços/programas estaduais, por exemplo, 

telefone da DRS. 

Federal: demandas relacionadas à serviços/programas federais, por exemplo, Farmácia 

Popular. 

Interno: demandas sobre o serviço interno da Unidade, por exemplo, onde fica o 

Serviço Social - Figura 43. 

Municipal: demandas relacionadas à serviços/programas municipais, por exemplo, 

endereço da UBS. 

Outros: por não conhecer as necessidades das Unidades, disponibilizamos por tempo 

determinado essa opção, assim as Unidades poderão apontar quais informações são 

mais usuais. 

 

Vamos exemplificar somente as opções INTERNO e OUTROS. 
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Ao clicar na opção INTERNO, abre uma tela com exemplos de Ocorrências Internas – 

Figura 43, clicar duas vezes ocorrência desejada e os campos Descrição e Interno são 

preenchidos automaticamente, ver Figura 44. 

 

 

Figura 43 

 

 

Figura 44 
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Ao clicar na opção OUTROS, o campo Descrição nos permite somente selecionar a 

opção OUTRO e logo abaixo abre um campo que para descrever qual informação o 

usuário deseja – Figura 45. 

 

 

Figura 45 

 

 

Esse campo possibilita enviar o Relatório para a Ouvidoria Central, para isso é 

necessário selecionar a data correspondente e clicar no botão Exporta SP. Este gera 

um arquivo com extensão .DAT e abre uma tela com o caminho onde esse arquivo foi 

salvo – Figura 46. 
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Figura 46 

 

 

 

1 – Raiz (C:\) + Pasta (OUVIDORIA) + Sub Pasta (Enviar) = Diretório  

2 – Nome do Arquivo (0392872120150512NPT), com extensão .DAT – esse arquivo 

podemos visualizar, porém não pode ser alterado. Caso esse arquivo seja alterado, não 

será possível abri-lo na Ouvidoria Central. 

 

 Para excluir uma demanda o funcionário tem que ter a Permissão do 

Administrador do Sistema. Ao selecionar a demanda desejada e clicar no botão Exclui, 

aparece a tela com as informações do funcionário “logado”, se ele for habilitado 

aparece outra tela que solicita a confirmação da operação – Figura 47. 

 

 

1 2 
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Figura 47 
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Pesquisa 

 

 

 

Auxilia na busca das demandas, através do Nome do Usuário ou do Número de 

Protocolo – Figura 48. 

 

 

Figura 48 

 

 Possibilita indicar quantas demandas tem um determinado Cadastro de 

Usuário, isto é, podemos visualizar o número de demandas gerada por um único 

paciente. 

 


