
 

 

RECLAMAÇÕES -  2010  

I  -  QUESTIONÁRIO -  ULS -  Unidades Hospi ta la res  

 
Ent idade :                    Unidade Local  de  Saúde do Baixo Alente jo ,  EPE 
                                      Hospi ta l  José Joaquim Fernandes – Beja  
                                              Hospi ta l  de São  Paulo -  Serpa  
 

1 .  CARACTERIZAÇÃO 

  2009 

1.1.  N. º  to ta l  de un idades hospi ta lares 2 

1.2.  N. º  to ta l  de doentes  saídos 11359 

1.3.  N. º  to ta l  de doentes  observados no serviço de urgênc ia  65771 

1.4.  N. º  to ta l  de consul tas  externas 95362 

1.5.  N. º  to ta l  de in te rvenções c i rúrg icas em ambulatór io  3065 

1.6.  N. º  to ta l  de sessões  em hospi ta l  d ia  (hemodiá l ise,  qu imioterap ia,  ps icoterap ia,  e tc . )  6782 

2.  NÚMERO TOTAL DE RECLAMAÇÕES   

  2010 

2.1.  N.º de rec lamações reg is tadas no SGSR (Sim-Cidadão)  192 

2.2.  N. º  de rec lamações não reg is tadas no SGSR (Sim-Cidadão)  0  

2.3.  N. º  de rec lamações reg is tadas no SGSR (Sim-Cidadão) não  resolv idas 36  

2.4.  N. º  de rec lamações,  re ferentes a  2008,  reg is tadas no SGSR (Sim-Cidadão),  no in íc io  de  2010  0  

2.5.  N. º  de rec lamações,  re ferentes a  2009,  reg is tadas no SGSR (Sim-Cidadão),  no in íc io  de  2011          
0   

2.6.  N. º  de rec lamações arquivadas por  des is tênc ia  do utente  1 

2.7.  N. º  de rec lamações que deram or igem à ins tauração de processo de inquér i to  ou d isc ip l inar  8  

2.8.  N.º de rec lamações que or ig inaram par t ic ipações ao Min is tér io  Públ i co  0 

2.9.  N. º  de rec lamações anuladas 2 

2.10.  N. º  to ta l  de rec lamações (2 .1+2.2)  189 

Obs:  No preenchimento  dos campos 2.1 e  2.2  não devem ser contab i l izadas as  rec lamações anuladas, 
nem as arqu ivadas por  des is tênc ia  do utente.  



3.  TIPOLOGIA DAS RECLAMAÇÕES* 

*Note -se que cada expos ição contempla mais  que uma rec lamação 2010 

3.1.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Le is /Regras/Normas  22 

3.2.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Procedimentos 18 

3.3.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Sis temas de In formação 23 

3.4.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Tempo de Espera para Cuidados de Saúde 76 

3.5.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Doentes sem Cuidados  13 

3.6.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Cuidados Desadequados 40 

3.7.  N. º  de rec lamações re la t ivas ao Atendimento 38 

3.8.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Ins ta lações Equipamentos 1 

3.9.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Cuidados Hote le i ros 2 

4.  ÁREAS FUNCIONAIS E SERVIÇOS VISADOS 

  2010 

4.1.  N. º  de rec lamações re la t ivas ao Conselho de Admin is t ração/Di r igentes  3  

4 .2 .  N. º  de rec lamações re la t ivas ao Serviço de  Urgênc ia  96 

4.3.  N. º  de rec lamações re la t ivas à Consul ta  Externa 52 

4.4.  N. º  de rec lamações re la t ivas ao In ternamento 22 

4.5.  N. º  de rec lamações re la t ivas a outras  Áreas ou Serviços  33 

5.  GRUPOS PROFISSIONAIS VISADOS* 

*Há expos ições que visam mais  que um grupo prof iss ional  2010 

5.1.  N. º  de rec lamações re la t ivas aos Di r igentes  
7 

5.2.  N. º  de rec lamações re la t ivas aos Médicos  
122 

5.3.  N. º  de rec lamações re la t ivas aos Enfe rmei ros 
27 

5.4.  N. º  de rec lamações re la t ivas aos Ass is tentes Técnicos  
9 

5.5.  N. º  de rec lamações re la t ivas aos Auxi l iares de Acção Médica  
15 

5.6.  N. º  de rec lamações re la t ivas a Outro Pessoal  
28 

 
5 .7 .  N.º de rec lamações arquivadas nos processos ind iv iduais  dos p rof iss ionais  v isados  
 
 



 
6 .  ELOGIOS POR GRUPO PROFISSIONAL*  
 

 2010 

6.1.  N. º  de e log ios  re la t i vos aos Di r igentes  
1 

6.2.  N. º  de e log ios  re la t i vos aos Médicos  
18 

6.3.  N. º  de e log ios  re la t i vos aos En fermei ros  7 

6.4.  N. º  de e log ios  re la t i vos aos Ass is tentes Técnicos 5 

6.5.  N. º  de e log ios  re la t i vos aos Auxi l ia res de Acção Médica  
7 

6.6.  N. º  de e log ios  re la t i vos a Outro  Pessoal  
9  

6.7.  N.º de e log ios  arqu ivados nos processos ind iv iduais  dos prof iss ionais  v isados  
 

 


