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O projeto iniciou em 2010 e dentre os seus objetivos destacam-se o mapeamento dos 

públicos que recorrem às ouvidorias presenciais e virtuais dos hospitais, a categorização das 

mensagens enviadas por esses segmentos de públicos a essas modalidades de ouvidorias, a 

construção de modelos de „ouvidorias‟ virtuais e, o desenvolvimento de um banco de dados 

analítico a partir das entradas (mensagens) recebidas pelas ouvidorias [presencial e virtual] e 

armazenadas em um banco de dados operacional, que possibilitasse uma série de consultas a 

serem utilizadas pelos gestores em tomadas de decisão. Em relação à metodologia, constitui-

se em uma pesquisa exploratória desenvolvida mediante levantamento bibliográfico, pesquisa 

de campo, com a realização de entrevistas em profundidade, envio de questionários por e-mail 

aos ouvidores e /ou responsáveis pelas „ouvidorias‟ virtuais nos Hospitais selecionados para a 

investigação e exploração dos recursos disponibilizados na web. Para a definição da amostra 

foram utilizados como critérios: possuir a nomenclatura de Hospital Universitário (HU) ou 

algum tipo de dependência financeira com IES; constar da relação de HUs reconhecidos pelo 

Ministério da Educação (MEC) e pertencer à Associação Brasileira de Hospitais 

Universitários e de Educação.  Com base nesses critérios identificou-se 50 HUs. A essa 

amostra foi aplicado um quarto critério: disponibilizar alguma modalidade de „ouvidoria‟ 

virtual. Foram então definidos 36 Hospitais Universitários para análise. Tendo por base a 

referida amostra, procedeu-se o acompanhamento mensal dos seus sites/portais. 

Simultaneamente a esse acompanhamento, foram enviados questionários para 28 Ouvidorias 

dos HUs da amostra, dos quais poucos responderam. Dentre os principais resultados 

destacam-se: o predomínio da utilização simultânea das expressões Ouvidoria e Fale Conosco 

e a inclusão, especialmente a partir de 2011, de mídias sociais, como facebook, twitter, orkut, 

entre outros. Em relação à acessibilidade às ouvidorias virtuais nas homepages, as análises 
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permitiram concluir que a maioria dos links (70%) são de fácil acesso. No que se refere às 

formas de contato disponibilizadas pelos HUs em suas ouvidorias virtuais ainda predomina a 

utilização de formulário para contato, mas com a inclusão da opção simultânea do e-mail. 

Igualmente, foi proposto um modelo de ouvidoria virtual o qual já foi apresentado ao Hospital 

Universitário selecionado. 

 
 


