
2019120072 Manifestante sem 
identificação

03/12/2019 06/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata dificuldade em agendar consultas 
por telefone, que o tempo de espera para 

ser atendido é grande. O paciente 
necessita da consulta para fazer o uso da 

medicação.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

Implementação de projeto 
para melhoria no 

atendimento, treinamento 
de novos funcionários e 

organização no 
agendamento.

Aguardando resposta do usuário 5 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3419878
Responsável: Sem 

identificação. Paciente: 
Eduardo Conrado

06/12/2019 09/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Endocrinologia e Neurologista. Sendo 

informada que as marcações de consultas 
somente seriam feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 
quanto ao método de 

marcação de consultas, 
juntamente com a falta de 

atendimento para a 
especialidade neuro.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 17 de dezembro de 
2019, às 07:00 horas.

Aguardando resposta do usuário 3 dias 
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3424023
Responsável: Angélica. 

Paciente: Agatha Domingos 
do Rosário

10/12/2019 16/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que a medica solicitou o retorno em 
60 dias, onde a recepcionista orientou 
que o agendamento seria pelo telefone, 

onde não obteve sucesso.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 03 de Janeiro de 2019, 
às 12:00 horas.

Aguardando resposta do usuário 12 dias 
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

2019120345 Manifestante sem 
identificação

10/12/2019 16/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas. 

Sendo informada que as marcações de 
consultas somente seriam feitas por meio 

de ligação pelos números 3636-3162/ 
3636-6163/ 3636-6164.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

Implementação de projeto 
para melhoria no 

atendimento, treinamento 
de novos funcionários e 

organização no 
agendamento.

Aguardando resposta do usuário 11 dias 
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

20191203

Responsável:Edna Vieira 
Oliveira  - Pacientes: Marcos 

Antônio Vieira do 
Nascimento Alves e Dougllas 
Vieira do Nascimento Alves 

09/12/2019 09/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que no mês de Setembro houve um 
agendamento para Neurologista, ao 

comparecer ao ambulatório foi informada 
que não seria atendida pela médica, 

devendo ser reagendada posteriormente. 
Ocorre que a mesma tenta realizar o 

agendamento da consulta sendo elas 
infrutíferas.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente Marcos Antônio 
foi feito para o dia 30 de 
dezembro de 2019, às 

08:00 horas.O 
agendamento para o 

paciente Dougllas foi feito 
para o dia 18 de dezembro 
de 2019, às 07:00 horas.

Aguardando resposta do usuário 2 dias 

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191204
Responsável:Eliana Ratunde 
Ponath - Paciente: Matheus 

Ratunde Ponath
09/12/2019 09/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 

Nefrologista

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 02 de Janeiro de 2020, 
às 13:00 horas.

Aguardando resposta do usuário 2 dias 

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191205

Responsável:Jones 
Vasconcelos Ovidio - 

Paciente: John Estevão Reis 
Vasconcelos Ovidio

09/12/2019 09/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Cirurgião para fazer a cirurgia, pois tem 

exames feitos.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 30 de dezembro de 
2019, às 08:00 horas

Aguardando resposta do usuário 2 dias

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191206

Responsável:Judith Cardoso 
dos Santos - Paciente: 
Adson Rhyan Cardoso 

Fernandes 

09/12/2019 09/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Cirurgião ara fazer a cirurgia, pois tem 

exames feitos.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 30 de Janeiro de 2020, 
às 08:00 horas

Aguardando resposta do usuário 2 dias

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

3425528

Responsável: Cyntia 
Fernandes dos Santos - 

Paciente: Ricardo Fernandes 
dos Santos

10/12/2019 16/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Cirurgião ara fazer a cirurgia, pois tem 

exames feitos.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 20 de Janeiro de 2020, 
às 08:00 horas

Aguardando resposta do usuário 10 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3425850

Responsável: Sem 
identificação  - Paciente: 
Arthur Pietro de Souza 

Penido

11/12/2019 16/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 

Endócrinologista.O paciente necessita da 
consulta para fazer os exames.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao agendamento 
da médica que faz o 

tratamento do paciente, 
pois a mesma não mais 

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 17 de Janeiro de 2020, 
às 15:00 horas.

Aguardando resposta do usuário  11 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3426085
Responsável:Yara da Cruz 

Galdino  - Paciente: Isadora 
Cruz Galdino da Silva

11/12/2019 16/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Neurologista. Sendo informada que as 

marcações de consultas somente seriam 
feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação do 
ambulatório ao 

manifestante pois não 
mais haviam 

atendimentos para esta 
especialidade.

Processo de seleção e 
contratação de novos 

médicos para a prestação 
de atendimento aos 

usuários. 

Aguardando resposta do usuário 11 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

2019120462

Responsável:Elessandra  
Chaves  dos Santos 

Nascimento. Paciente: Alice 
dos Santos Nascimento

28/11/2019 16/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Neurologista. Sendo informada que as 

marcações de consultas somente seriam 
feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação do 
ambulatório ao 

manifestante pois não 
mais haviam 

atendimentos para esta 
especialidade.

Processo de seleção e 
contratação de novos 

médicos para a prestação 
de atendimento aos 

usuários. 

Aguardando resposta do usuário 11 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

2019110910
Responsável:  Claudemara 
Oliveira da Silva. Paciente: 
Ysabella Oliveira Batista.

12/12/2019 09/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consulta com o 

ortopedista. Sendo informada que as 
marcações de consultas seriam feitas por 

meio de ligação pelos números 3636-
3186/ 3636-6163/ 3636-6164/3636-

3187.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 08 de Janeiro de 2020, 
às 08:00 horas

Aguardando resposta do usuário 10 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3428127
Responsável: Sem 

identificação. Paciente: Yan 
Andreão Gomes

12/12/2019 18/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Endócrinologista e Neurologista.  Sendo 

informada que as marcações de consultas 
somente seriam feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação do 
ambulatório ao 

manifestante pois não 
mais haviam 

atendimentos para a  
especialidade de 

Neurologista. A demais, 
quanto ao método de 

marcação de consultas, a 
mesmas foram 
recentemente 

modificadas, sendo feito 

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 19 de Dezembro de 
2019, às 14:00 horas

Aguardando resposta do usuário 8 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

20191207
Responsável: Erli de Olivera 

Silva. Paciente: Brendha 
Karoline de O. S. Dias

09/12/2019 09/12/2019 Pronto Socorro Coordenação do Pronto Socorro via presencial

Relata que o recepcionista não deixou ela 
entrar no hospital, pois havia passado 20 

min da hora permitida para entrada do 
Acompanhante.Com isso deixou a filha 

sozinha no quarto e só pode entra no dia 
seguinte as 7h. A mesma acabou 

durmindo do lado de fora do hospital.

Falta de comunicação 
entre o recepcionista do 

pronto socorro ao 
manifestante, pois 

existem regras para o 
acesso e troca de 
acompanhantes.

20191208
Responsável: Alice 

Bonadiman. Paciente: Miguel 
Bonadiman Goncalves

09/12/2019 09/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via presencial
Relata que não consegue contato via 

telefone para marcação de consultas de 
Geneticista.  

Falta de comunicação do 
ambulatório ao 

manifestante pois não 
mais haviam 

atendimentos para esta 
especialidade.

Processo de seleção e 
contratação de novos 

médicos para a prestação 
de atendimento aos 

usuários. 

A mãe agradeceu, e relatou que marcou uma 
consulta com o médico que havia solicitado o 

encaminhamento para o geneticista, o mesmo fez 
um novo emcaminhamento para outras unidades 

que possuem esta especialidade.

2 dias Finalizado

20191209
Responsável: Maria Santa 

Souza Rodrigues  Paciente: 
Sara de Souza Rodrigues

10/12/2019 10/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via presencial

A mãe veio de longe para a consulta da 
filha, mas no dia da consulta houve uma 

queda de energia, sendo assim , as 
consultas foram suspensas, porém a mãe 
relata que solicitou a recepcionista esperar 

para voltar a energia que não havia 
problema, a mesma reclama que a 

recepcionista foi mal educada e falou para 
ir embora.

Falta de comunicação por 
parte da profissional 

(Recepcionista) para o 
paciente e seus 

acompanhantes, não 
demonstrando empatia e 

profissionalismo ao 
atendê-lo.

São feitos treinamentos 
mensais com foco no 

atendimento humanizado 
e de qualidade da 

assistência.

Aguardando resposta do usuário 1 dia 

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191210
Responsável: Ramoni Tosta 
Macetti Pereira. Paciente: 
Aghata  Macetti Pereira

11/12/2019 11/12/2019 Cardiológico Coordenação do Cardiológico via telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 

cardiologia. Sendo informada que as 
marcações de consultas somente seriam 

feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação por 
parte do Cardiológico 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 17 de Janeiro de 2020, 
às 08:00 horas

Aguardando resposta do usuário 1 dia 

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191211
Responsável: Inês Barbosa. 

Paciente: Rayka Barbosa 
Lopes.

19/12/2019 19/12/2019 Laboratório Coordenação do Laboratório via presencial

Relata que veio duas vezs para pegar o 
exame, teste hormonal, mas nos dias que 
veio, não conseguiu pegar, mora longe e 
preisa pegar o resultado o quanto antes.

Falta de comunicação por 
parte do Laboratório para 
o manifestante, quanto 
ao método de retirada 

dos exames.

Implementação de projeto 
para melhoria no 

atendimento, treinamento 
de novos funcionários e 

organização no resultados 
dos exames.

Aguardando resposta do usuário 4 Dias

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191212
Responsável:Bruno Barbosa 

do Nascimento. Paciente: 
Suzana Oliveira

11/12/2019 11/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via presencial/ email
Relata que foi ao ambulatório para pedir 
infromações e se deparou com a falta de 

eduacação da funcionária do local.

Falta de comunicação por 
parte da profissional 

(Recepcionista) para o 
paciente e seus 

acompanhantes, não 
demonstrando empatia e 

profissionalismo ao 
atendê-lo.

São feitos treinamentos 
mensais com foco no 

atendimento humanizado 
e de qualidade da 

assistência.

Agradeço desde já o retorno a Minha Pessoa!!! 
Estou na certeza de que isso não ocorrerá 

mais...pois o atendimento da Unidade ( tirando 
esse fato) é de extrema qualidade....

Grato!

5 dias Finalizado 

20191213

Acompanhate: Eliene Reis do 
Sacramento. Paciente: Bianca 

do Sacramento 
SchimitBergue

11/12/2019 11/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Anestesista e Cirurgião Otorrino  Sendo 

informada que as marcações de consultas 
somente seriam feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O reagendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 24 de Dezembro de 

2019, às 13:00 horas e 26 
de Dezembro de 2019, às 

07:00 horas

Srª Eliene ciente, agradeçeu a resolução. 1 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3429914

Acompanhate:Lucilene 
Ramos da Silva Souza 

Paciente: Daniel Marques da 
Silva Souza

13/12/2019 18/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para fazer a troca do dia de 
consulta , pois a mesma não poderá 

comparecer.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O reagendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 16 de Janeiro de 2020, 
às 13:00 horas

Aguardando resposta do usuário 8 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

2019120593 Manifestante sem 
identificação

13/12/2019 18/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas. 

Sendo informada que as marcações de 
consultas somente seriam feitas por meio 

de ligação pelos números 3636-3162/ 
3636-6163/ 3636-6164.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

Implementação de projeto 
para melhoria no 

atendimento, treinamento 
de novos funcionários e 

organização no 
agendamento.

Aguardando resposta do usuário 8 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3435252

Responsável: Sem 
identificação. Paciente: 
Rebeca Alexandra da luz 

Gonçalves.

17/12/2019 18/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Ortopedia Coluna. Sendo informada que 

as marcações de consultas somente 
seriam feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação por 
parte do Ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 10 de Janeiro de 2020, 
às 07:00 horas

Aguardando resposta do usuário 8 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

3435418

Responsável: Sem 
identificação. Paciente: 
Bernardo Nepumuceno 

Butzke

20/12/2019 23/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Endocrinologista. Sendo informada que 

entrariam em contato para a marcação da 
consulta.

Falta de comunicação por 
parte do Ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 02 de Janeiro de 2020, 
às 13:00 horas

Aguardando resposta do usuário 4 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

20191214
Responsável: Petala Lopes 
Freire Almeida. Paciente: 
Natalia Almeida Sousa

11/12/2019 11/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata estar aguardando uma nova data da 
consulta que foi desmarcada em agosto, 

para a especialidade de dermatologia, 
onde até o momento ninguém entrou em 

contato.

Falta de comunicação por 
parte do Ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 20 de Dezembro de 
2019, às 07:30 horas

Srª Petala ciente, agradeçeu a resolução. 1 dia

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191215
Responsável: Viviane. 

Paciente: Arthur Pimossini 
da Rocha

10/12/2019 16/12/2019 Pediatria Coordenação da Pediatria via presencial

Relata que na alimentação do paciente, foi 
liberada a comida para o mesmo, com 

autorização do médico, mas não 
entregaram o alimento, e quando 

entregaram deram somente uma gelatina.

Falta de comunicação por 
parte da Nutrição para o 
manifestante, quanto ao 
método de informações 

da dieta do paciente, 
solicitado pelo médico.

São feitos treinamentos 
mensais com foco no 

atendimento humanizado 
e de qualidade da 

assistência.

Aguardando resposta do usuário 1 dia

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191216
Responsável: Marly Q. Costa 

Alberto. Paciente: Leticia 
Costa Simora.

11/12/2019 16/12/2019 Higienização Coordenação da Higienização via presencial

Relata que no isolamento da pediatria, 
está com a limpesza precária, tendo  a falta 

do ralo no banheiro, até mesmo teias de 
aranha pelo quarto e persiana.

Falha na higienização que 
está precária nas 

enfermarias da pediatria.

A limpeza dos setores 
estão sendo programadas 

pelos setores 
responsáveis.

Aguardando resposta do usuário 1 dia

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

20191217

Responsável: Maria de 
Lourdes Teixeira Magnoni. 
Paciente: Gabriel Magnoni 

da Silva

18/12/2019 18/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone
Relata que não consegue contato via 

telefone para marcação de consultas de 
Cirurgia Otorrino, para marcar cirurgia.

Falta de comunicação por 
parte do Ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 
dia 02 de Fevereiro de 
2020, às 15:00 horas

Srª Maria de Lourdes ciente, agradeçeu a 
resolução.

8 dias

Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 

usuário através do 
email/telefone.

3443870 Responsável: Jênio. Paciente: 
Julia Pinheiro Santiago 

27/12/2019 27/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 

Endocrinologista. Sendo informada que as 
marcações de consultas somente seriam 

feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 09 de Janeiiro de 2020, 
às 13:00 horas

Srº Jênio ciente, agradeçeu a resolução. 7 dias
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

20191228
Responsável: 

Djalma.Paciente: Thiago 
Alves Borges

27/12/2019 27/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 
Ortopedia mão. Sendo informada que as 
marcações de consultas somente seriam 

feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação por 
parte do Ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

O agendamento para o 
paciente foi feito para o 

dia 08 de Janeiro de 2020, 
às 07:00 horas

Aguardando resposta do usuário 1 dia
Finalizado - Aguardando 
retorno de satisfação do 
usuário através da SESA 

2019120608 Manifestante sem 
identificação

16/12/2019 18/12/2019 Direção Direção via e-mail SESA
Relata aidignação com a seleção das 

pessoas que receberam o peru de natal.

Falta de comunicação por 
parte do Administração 

para o manifestante.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 

para a Drº Lucianaa, que o atenderá no dia 20 de 
Dezembro de 2019, às 07:30 horas.

Em resposta da Coordenação da nutrição, informa que a 
cada horário de refeição é impresso o mapa SND ( Serviço 

de Nutrição e Dietética).Onde teve a dieta oral,liquida e 
pastosa,hipoalergênica suspensa permanecendo dieta zero 

até a janta.

Em resposta a coordenação da equipe de higienização 
relata que esta com o quadro de funcionários reduzido, 
mesmo assim não irá medir esforços para que a limpeza 

fique melhor, com isso providenciando as melhorias com 
urgência.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Wander, que o atenderá no dia 02 de Fevereiro 

de 2020, às 15:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, a 
disponibilização de profissionais nesta especialidade está 

em falta, mas após o processo de contratação de 
profissionais os atendimentos seram normalizados.

Em resposta da Coordenação do Ambulatório, na data 
referida realmente houve esse desagradável imprevisto da 

falta de energia e não sendo possível a realização das 
consultas agendadas, mas já estamos reagendando todos 

os pacientes via ligação telefônica.Quanto a referida 
postura da profissional, faremos uma averiguação e tomar 

as medidas cabíveis para que não volte acontecer.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 

para a Drº karla, que o atenderá no dia 17 de Janeiro de 
2020, às 08:00 horas.

Em resposta da Coordenação do Laboratório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de resultados 

de exames.

Em resposta da Coordenação do Ambulatório, na data 
referida houve essa desagradável postura da profissional, 

faremos uma averiguação e tomar as medidas cabíveis para 
que não volte acontecer.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 

consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi 
reagendado para Drº Fernando , que o atenderá no dia 26 
de Dezembro de 2019, às 07:00 horas e Dr Diana, que o 
atenderá no dia 24 de Janeiro de 2020, às 13:00 horas .

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 

consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi 
reagendado para Drº Bianka  , que o atenderá no dia 16 de 

Janeiro de 2020, às 13:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Atualmente a forma de marcação de consulta é 

presencial, sendo necessário o encaminhamento do 
médico solicitante.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Charbel, que o atenderá no dia 10 de Janeiro de 

2020, às 07:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Mariana, que o atenderá no dia 02 de Janeiro de 

2020, às 13:00 horas.

Tratativa e Ação Implantada

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Atualmente a forma de marcação de consulta é 

presencial, sendo necessário o encaminhamento do 
médico solicitante.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 

consultas. A disponibilização de profissionais nesta 
especialidade neurológica está em falta, mas após o 

processo de contratação de profissionais os atendimentos 
seram normalizados.Outrossim, a consulta do paciente foi 
agendada para a Drº Mariana, que o atenderá no dia 17 de 

dezembro de 2019, às 07:00 horas

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendada 
para a Drº Anna Paula, que o atenderá no dia 03 de Janeiro 

de 2020, às 12:00 horas

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Patricia, que o atenderá no dia 02 de Janeiro de 

2020, às 13:00 horas

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 

consultas.Outrossim, a consulta do paciente Marcos 
Antônio foi agendada para a Drº Thiara, que o atenderá no 
dia 30 de dezembro de 2019, às 08:00 horas e a consulta 

do paciente Dougllas foi agendada para a Drº Everaldo, que 
o atenderá no dia 18 de dezembro de 2019, às 07:00 

horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Thiara, que o atenderá no dia 30 de dezembro 

de 2019, às 08:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Mariana, que o atenderá no dia 02 de Janeiro de 

2020, às 0:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Atualmente a forma de marcação de consulta é 

presencial, sendo necessário o encaminhamento do 
médico solicitante.

Evidências 

Em resposta da Coordenação do ambulatório, a 
disponibilização de profissionais nesta especialidade está 

em falta, mas após o processo de contratação de 
profissionais os atendimentos seram normalizados.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, a 
disponibilização de profissionais nesta especialidade está 

em falta, mas após o processo de contratação de 
profissionais os atendimentos seram normalizados.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 

para a Drº Yuri, que o atenderá no dia 08 de Janeiro de 
2020, às 08:00 horas.

Considerações da CMASS

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 

para a Drº Francisley, que o atenderá no dia 19 de 
Dezembro de 2019, às 14:00 horas.

Espontânea  - Entrada 

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Thiara, que o atenderá no dia 20 de Janeiro de 

2020, às 08:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas. Outrossim, a consulta do paciente foi agendada 
para a Drº Juliana, que o atenderá no dia 08 de Janeiro de 

2020, às 15:00 horas

MONITORAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES  -Mês/Ano

Protocolo Nome do usuário ( Completo) Data enviada a solicitação Tempo (em dias) para solução 
e retorno ao cliente

SERVIÇO/UNIDADE Diretor/ Gerente/ Coordenador/Servidor Síntese da Reclamação Causa RaizData da Solicitação do usuário Feedback do usuário Satisfação final

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 

para a Drº Paulo Henrique, que o atenderá no dia 08 de 
Janeiro de 2020, às 07:00 horas.

Em resposta da Coordenação do ambulatório, informa que 
a OSS atual está fazendo um levantamento para a melhoria 
do espaço fisico assim como na organização de marcação 
consultas.Outrossim, a consulta do paciente foi agendado 
para a Drº Mariana, que o atenderá no dia 09 de Janeiro de 

2020, às 13:00 horas.



2019120784 Manifestante sem 
identificação

18/12/2019 19/12/2019 Direção Direção via e-mail SESA

relata ter encontrado um inseto na comida 
(barata), onde tabém inúmeras 

irregularidades no refeitório do hospital, 
com também não havendo microoondas 
suficente para a demanda de funcionário 

no hospital.

Falta de organização na 
qualidade das refeições, 

junto com nutrição e 
fiscalização do mesmo.

2018070777 Manifestante sem 
identificação

18/12/2019 19/12/2019 Direção Direção via e-mail SESA

relata ter encontrado um inseto na comida 
(barata), onde tabém inúmeras 

irregularidades no refeitório do hospital, 
com também não havendo microoondas 
suficente para a demanda de funcionário 

no hospital.

Falta de organização na 
qualidade das refeições, 

junto com nutrição e 
fiscalização do mesmo.

2019120831 Manifestante sem 
identificação

18/12/2019 19/12/2019 Direção Direção via e-mail SESA

relata ter encontrado um inseto na comida 
(barata) e cabelo, onde tabém inúmeras 
irregularidades no refeitório do hospital, 
com também não havendo microoondas 
suficente para a demanda de funcionário 

no hospital.

Falta de organização na 
qualidade das refeições, 

junto com nutrição e 
fiscalização do mesmo.

20191220 Responsável: Thaila Botelho 
da Rocha (SCIH)

18/12/2019 19/12/2019 Direção Direção via presencial

relata ter encontrado um inseto na comida 
(barata), onde tabém inúmeras 

irregularidades no refeitório do hospital, 
com também não havendo microoondas 
suficente para a demanda de funcionário 

no hospital.

Falta de organização na 
qualidade das refeições, 

junto com nutrição e 
fiscalização do mesmo.

20191221 Manifestante sem 
identificação

18/12/2019 19/12/2019 Direção Direção via presencial

relata ter encontrado um inseto na comida 
(barata), onde tabém inúmeras 

irregularidades no refeitório do hospital, 
com também não havendo microoondas 
suficente para a demanda de funcionário 

no hospital.

Falta de organização na 
qualidade das refeições, 

junto com nutrição e 
fiscalização do mesmo.

20191222 Responsável: Brenda 
Almeida Vieira

18/12/2019 19/12/2019 Direção Direção via presencial

relata ter encontrado um inseto na comida 
(barata), onde tabém inúmeras 

irregularidades no refeitório do hospital, 
com também não havendo microoondas 
suficente para a demanda de funcionário 

no hospital.

Falta de organização na 
qualidade das refeições, 

junto com nutrição e 
fiscalização do mesmo.

2019120476
Responsável: Manifestante 
sem identificação. .Paciente: 

Yuri Carvalho Ssntos
13/12/2019 18/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de exame de 

ecocardiograma. Sendo informada que as 
marcações somente seriam feitas por meio 

de ligação pelos números 3636-3164/ 
3636-3187/ 3636-3186.

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

20191218
Responsável: Karine Miranda 
Pereira Paciente:  Emanuelle 

Miranda Santana.
13/12/2019 18/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via telefone

Relata que veio a consulta que foi 
marcada, fez a ficha de confirmação da 

consulta e ficou no aguardo do 
atendimento, no qual não foi realizado, 

pois médica não iria atender no dia, onde 
só foi aviso quando já era mais a tarde. 

Falta de comunicação e 
organização por parte 
dos funcionários do 

ambulatório.

2011229
Responsável: Joyce Tais da 

Costa Paciente:  Pabla Costa 
Bermudes.

27/12/2019 27/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via presencial
Relata que não consegue marcar consulta 

com cirurgiã otorrino por falta de vaga, 
mesmo vindo pessoalmente.

Falta de comunicação e 
organização por parte 
dos funcionários do 

ambulatório.

3445348
Responsável: Manifestante 
sem identificação. .Paciente: 

Davi Fernandes.
30/12/2019 30/12/2019 Ambulatório Coordenação do Ambulatório via e-mail SESA

Relata que não consegue contato via 
telefone para marcação de consultas de 

Endócrinologista. Sendo informada que as 
marcações de consultas somente seriam 

feitas por meio de ligação. 

Falta de comunicação por 
parte do ambulatório 
para o manifestante, 

quanto ao método de 
marcação de consultas.

Itens Monitorados META META 

Tempo médio de resposta: < 7 dias 5 Dias
Tratativas dentro do prazo: 100% 72%
























