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RESUMO 

A 8 de Maio de 2008 surgiu o centro de atendimento “Linha Saúde24” (S24) no sentido de 

modernizar o SNS, aproximando-o do cidadão. O serviço surge baseado no modelo inglês – o 

NHS Direct – que pode ser encarado como um serviço de informação telefónico apoiado por 

enfermeiros, disponível 24h por dia, concebido para expandir os serviços púbicos de acesso à 

rede prestadora de cuidados com intuito de aliviar a pressão da procura na rede de urgências 

hospitalares e médicos de família, assim como diluir as iniquidades regionais na prestação de 

serviços. A S24 assenta na perspectiva de ser um ponto de contacto inicial do utente com a 

rede de prestação de cuidados de saúde com capacidade de orientação. 

O objectivo da linha está na tentativa mais eficiente no uso dos recursos disponíveis, ao 

mesmo tempo que delega responsabilidade no cidadão na forma como este utiliza os recursos 

disponíveis, com melhor racionalização financeira na área da saúde aliada a uma melhor 

qualidade de serviço prestada e adequada, colocando os cidadãos no mesmo patamar, 

diluindo as dificuldades de acesso a aqueles que necessitam na tentativa de harmonizar e 

racionalizar o consumo de serviços de saúde. Esta estrutura permite ao cidadão conhecer 

melhor o seu estado de saúde e decidir mais acertadamente quanto à decisão a tomar. 

Com este estudo, e com base na literatura nacional e internacional, pretende-se descrever o 

perfil de utilizador que acede à S24 – definir o tipo de utilizador, disposição geográfica, 

motivos pelo qual acede ao serviço e qual o seu destino final, fazendo comparação com o perfil 

do NHS Direct. 

Assim, e com os dados obtidos, far-se-á uma avaliação preliminar em termos do contributo da 

linha S24 no que concerne à sua eficiência, equidade e empowerment dado ao utilizador. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde 24  NHS Direct  Eficiência  Equidade  acessibilidade  necessidades 

e procura de cuidados de saúde 
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ABSTRACT 

Saúde 24 (S24) is a national 24-hour health line initiated in May 2008 aiming at modernizing 

the Portuguese NHS by bringing it closer to the citizen. Indeed, S24 be seen as an initial contact 

point between the patient and the healthcare network, facilitating a better a management of 

health care demand. The service is inspired on the UK NHS Direct – a nurse-led telephone line 

to provide easier and faster advice information to people about health, illness and NHS 

services. It is expected to provide information so that people can deal with their health 

problems or their families´ on their own, with the purpose of reducing demand to A&E 

department and out-of-hours GP services. Additionally it can contribute to a reduction in 

regional inequities in healthcare provision through bringing health care advice to remote 

areas.  

The purpose of S24 is to handle more efficiently the available resources by enabling 

responsibilities in citizens. By doing so, S24 encourages a more appropriate use of available 

resources, with better financial outcomes and a better quality of care. It is meant, in terms of 

empowerment, to help people to be in control of their health and healthcare interactions by 

participating in the final decision. 

Based on quantitative data, this study defines the S24 caller user profile in terms of type, 

geographical reference, reasons for calling and outcome. This analysis allows us to perform a 

preliminary evaluation of the S24 in terms of its contribution to efficiency, equity and 

empowerment. Then the S24 is compared to the UK NHS Direct based on national and 

international literature. 

 

 

Keywords: Saúde 24  NHS Direct  Efficiency  Equity  Accessibility  health services needs and 

demand  
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PARTE I – DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO 
 

Em Portugal, a 8 de Maio de 2008, arrancou oficialmente a linha telefónica Saúde241

A filosofia do projecto português assenta em modelos internacionais, nomeadamente na linha 

inglesa NHS Direct, que em 2008 já contava com 10 anos de experiência. O NHS Direct pode ser 

encarado como um serviço de informação telefónico apoiado por enfermeiros, disponível 24h 

por dia, concebido para expandir os serviços púbicos de acesso à rede prestadora de cuidados 

com intuito de aliviar a pressão da procura na rede de urgências hospitalares e médicos de 

família, assim como diluir as iniquidades regionais na prestação de serviços. 

 no 

sentido de modernizar e aproximar o SNS do cidadão. A linha, com custo de chamada local, 

tem como objectivo servir o cidadão sem contudo o curar ou motivar a prescrição terapêutica. 

O serviço tem a perspectiva de ser um ponto de contacto inicial do utente com a rede de 

prestação de cuidados de saúde com capacidade de orientação.  

Porque razão surge em Portugal uma linha de atendimento disponível 24h por dia, focada no 

cidadão e de abrangência nacional? Em primeiro plano é necessário compreender que as 

politicas nacionais visam, por um lado, lidar com a escassez de recursos, num contexto de 

orçamentos públicos limitados e fraco crescimento económico, e por outro lidar com as 

crescentes necessidades que a população coloca. 

 

1.1 Saúde24 e eficiência: Pode a Saúde24 contribuir para a 
eficiência? 

 

Assim, do lado da escassez de recursos torna-se necessária a escolha e justificação dos critérios 

e orientações em matéria de custos, benefícios e prioridades, as necessidades crescentes e 

emergentes, como o crescimento da utilização de cuidados e seus impactos, a maior exigência 

dos cidadãos ao acesso à informação e o aumento das expectativas, levam a que toda e 

qualquer decisão política seja racionalizada e devidamente fundamentada (PEREIRA, J. et al., 

2008). 

                                                           
1 Daqui em diante tomará a designação de S24 



Estudo descritivo do perfil de utilizador da linha Saúde 24 com análise de impacto ao nível da eficiência, 
equidade e empowerment em comparação com o modelo inglês NHS Direct 

 
 

13 
 

Nos últimos 30 anos a percentagem dos custos com a saúde têm vindo a crescer mais 

rapidamente do que o crescimento da percentagem do PIB em todos os países membros da 

OCDE (PAMMOLI, F. et al., 2008). Vários são os factores responsáveis para esta situação, de 

entre eles, a composição demográfica da população, as características económicas e a 

performance, o background institucional e o progresso tecnológico (GERDTHAM & JÖNSSON, 

2000). 

Os cuidados de saúde são um determinante influenciado por políticas sociais. O termo não é 

só utilizado para se referir à utilização de serviços de saúde, mas também serve para se referir 

à distribuição de recursos de cuidados de saúde, à qualidade dos serviços prestação de 

cuidados de saúde e ao financiamento dos cuidados de saúde (BRAVEMAN & GRUSKIN, 2003).  

Em Portugal, segundo o relatório da OCDE “OECD Health Data”, os gastos do PIB com a saúde 

ascenderam os 10.2% no ano de 2006. Os custos com a saúde cresceram em termos reais a 

3.3% ao ano entre 2000 a 2006, abaixo da média da OCDE (5% por ano) (OECD, 2008). 

Os gastos com dinheiros públicos em Portugal aumentaram de 65.5% em 1990 para 71% em 

2006. Considerando a média dos países UE15 para os gastos com a saúde com dinheiros 

públicos, verificou-se que Portugal segue uma lógica inversa, com aumento de 6.4% face à 

média de diminuição de 1.3%. Segundo CAMPOS (2007) esse facto é “consequência de menor 

intensidade na introdução de políticas de contenção dos gastos públicos em Portugal, face aos 

demais países” (CAMPOS, 2007). 

Os factores associados à inovação tecnológica, ao efeito preço, e à eficácia das políticas de 

saúde, são apontadas como explicação do crescimento da despesa. Os resultados expressos 

pela OCDE para Portugal do comportamento dos custos com a saúde podem ser reflexo de 

“um fraco controlo da introdução de tecnológicas a nível de diagnóstico e terapêutica e as 

políticas de contenção de custos ineficazes” (FERREIRA, A. et al., 2006).  

Neste contexto, a análise à utilização das urgências hospitalares em Portugal merece particular 

atenção. Em 2005 foram contabilizadas 6.333.920 episódios de urgência que representou, em 

média, um aumento de 13% face ao ano de 2004. Em média foram consultados 17.353 

doentes/dia útil, a um ritmo de 720 doentes/hora. Dos 6.333.920 episódios registados, 

5.243.515 (82.78%) foram codificados em hospitais localizados no litoral do país (INSTITUTO de 

GESTÃO INFORMÁTICA E FINANCEIRA DA SAÚDE, 2005). Para CAMPOS (2007), o elevado 

número de episódios de urgência – actuando como porta de entrada na rede prestadora de 
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cuidados de saúde – pode estar relacionada com a menor densidade de médicos de família por 

habitante no litoral do pais e periferia das grandes cidades. Para o mesmo autor, a reforma dos 

cuidados de saúde primários e o lançamento das USF pode funcionar como factor de redução 

de assimetrias (CAMPOS, 2007).  

GIRALDES (2002) chama a atenção, numa análise às desigualdades regionais nos subsistemas 

de saúde em Portugal, para o trade-off entre os cuidados de saúde primários e hospitalares 

porque, segundo a autora, muitas das urgências hospitalares podem ser consideradas falsas 

urgências (GIRALDES, 2002). 

Estudos sugerem que é prática comum os doentes acederem directamente às urgências 

hospitalares considerando-as prestadores de cuidados primários, entrando no sistema de 

saúde sem passar pelo médico de família. Concluem que o excessivo recurso às urgências para 

complicações menores diminui a qualidade dos cuidados prestados e aumenta os custos 

(RIEFFE, C. et al., 1999). 

Para além da associação entre o recurso às urgências – muitas vezes injustificado – e o 

aumento dos custos, a frequente utilização dos serviços de urgência está também ligada à falta 

de acesso a cuidados de saúde regulares, alta prevalência de doenças crónicas, consumo de 

drogas, distúrbios mentais e dificuldades socioeconómicas (RUEGER, J.P., et al., 2004).   

RIEFFE et al (1999) verificaram que na Holanda as idas às urgências estava relacionado com a 

conveniência do serviço e suas características como o facto de estar sempre disponível, não 

haver necessidade de marcação de consulta e existir uma assistência imediata para além de 

que os doentes sentiam mais confiança na experiência e recursos disponibilizados (RIEFFE, C. 

et al., 1999). 

Investigações levadas a cabo na Holanda, Canada, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda e Nova 

Zelândia com base nas motivações dos doentes para deslocação às urgências, demonstraram 

que estas acontecem fundamentalmente pela distância que os separa dos médicos de família 

ou pela ausência de outros recursos adequados para suprir as necessidades de saúde 

(CAMPBELL, 1994)(GRUMBACH, K. et al., 1993) (RIEFFE, C. et al., 1999).  

De acordo com RAMOS (2006), as falsas urgências hospitalares correspondem a cerca de 40% 

do total (RAMOS, F., 2006). Atendendo à informação para 2005 no que respeita ao movimento 

assistencial das urgências em Portugal, foram identificados 6.333.920 casos, então 2.533.568 
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episódios poderão ser considerados evitáveis. Se tivermos em linha de conta que em 2005 o 

Artigo 17.º da Portaria 132/2003, de 5 de Fevereiro, definia o preço das urgências dos 

hospitais centrais no valor de 51€ e a dos hospitais distritais no valor de 31.70€, então estima-

se que houve um gasto adicional de 94.654.652,76€2

Percebe-se, desta forma, que a introdução de uma linha de apoio como a Linha Saúde 24 

significa, por um lado, uma resposta do Estado para tornar mais eficiente o uso dos recursos 

disponíveis, ao mesmo tempo que delega responsabilidade no cidadão na forma como este 

utiliza os recursos disponíveis, na tentativa de uma melhor racionalização financeira na área da 

saúde aliada a uma melhor qualidade de serviço prestada e adequada. Por outras palavras 

representa uma forma de redução da procura das urgências hospitalares (muitas vezes 

injustificada) e permitindo ao cidadão gerir a sua saúde de forma mais orientada – promoção 

de empoderamento (discutido adiante no ponto 1.3 – Saúde24 e empowerment). 

 (metodologia e cálculos acessórios em 

ANEXO 1). Estes dados sugerem a existência de ineficiência no sistema uma vez que as 

urgências hospitalares são mais caras que as urgências dentro da rede de cuidados primários. 

 

1.2 Saúde24 e equidade: Pode a S24 contribuir para a 
equidade? 

 

Para BARROS (1999), a evolução do sistema de saúde português pela remoção das barreiras ao 

acesso traduziu-se numa maior taxa de utilização dos serviços de saúde, com especial enfoque 

para a urgência hospitalar. Por outro lado, PEREIRA (1995) demonstrou a existência de 

iniquidade na prestação de cuidados de saúde em Portugal, a favorecer os mais pobres nas 

consultas de clínica geral e a favor dos mais ricos nas consultas de especialidade (PEREIRA, J., 

2008). 

Deve-se depreender que a equidade não é garantida pela igualdade na utilização mas é 

garantida pelo consumo de serviços adequada à necessidade. Em Portugal, os mais ricos são 

favorecidos pelo sistema no acesso e utilização. Os mais pobres sentem maior dificuldade em 

entrar no sistema evidenciando maior necessidade e menor consumo. Existe uma disparidade 

na alocação de recursos, com concentração em zonas de maior densidade populacional. Dito 

                                                           
2 Os valores são apenas uma reflexão teórica, não podendo ser considerados totalmente verdadeiros 
pois partem de extrapolações retiradas com base na informação cedida pela ACSS (ex-IGIF) 
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de outra forma, as populações de regiões mais carenciadas têm maior dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde que necessitam (SIMÕES, A.P. et al., 2006). 

A criação da S24 vem, desta forma, dar corpo a uma condição presente na Lei de Bases da 

Saúde com vista à promoção da igualdade dos cidadãos ao acesso a cuidados de saúde, 

independentemente da sua condição económica ou local de residência (Lei n.º 48/90, de 24 de 

Agosto, na Base II, 1-a). Assim, aceder a serviços de saúde via telefone, coloca os cidadãos no 

mesmo patamar, diluindo as dificuldades de acesso a aqueles que necessitam na tentativa de 

harmonizar e racionalizar o consumo de serviços de saúde. 

1.3 Saúde24 e empowerment: Pode a Saúde24 contribuir para 
o empowerment do cidadão? 

 

Ser utilizador da S24 coloca o cidadão na melhor posição para obter a melhor prestação de 

cuidados? O serviço tem de base a prestação de cuidados via telefone (por aconselhamento ou 

encaminhamento) com acesso fácil e imediato a profissionais de saúde. Esta estrutura permite 

ao cidadão conhecer melhor o seu estado de saúde e decidir mais acertadamente quanto à 

decisão a tomar. 

Sabe-se que no modelo inglês, o NHS Direct, o serviço surgiu como resposta ao desejo 

percepcionado pelo cidadão de contribuir na decisão dos seus problemas de saúde, 

antecipando um novo perfil de doente – activo e capaz de participar nas decisões a tomar para 

resolver os seus problemas. Nesta perspectiva, se o serviço for percepcionado como amigável 

e útil então significa que a prestação de cuidados tem em atenção o utilizador, na medida que 

este se sente participativo e interventivo no processo de tomada de decisão, encorajando o 

compromisso (HANLON, G. et al., 2002).  

Da mesma maneira a S24 pode ter um papel promotor de empowerment ao utilizador do 

serviço. Contudo, tratando-se de uma triagem sem contacto presencial exige-se por parte de 

quem liga ter capacidade de descrever a situação e/ou sintomas e por parte do enfermeiro de 

entender quem liga, pois as formas de descrever sintomatologias difere de chamada para 

chamada.  

A S24 pode, em certa medida, contribuir para o empowerment do cidadão porque é dado ao 

utilizador informação suficiente, legitimada por profissionais de saúde, que potenciam ao 

utente uma escolha informada – e uma atitude empoderante. 
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1.4 Objectivos 
 

Com este estudo, e com base na literatura nacional e internacional, pretende-se descrever o 

perfil de utilizador que acede à S24 – tipo de utilizador, disposição geográfica, motivos pelo 

qual acede ao serviço e qual o seu destino final. O modelo de base para explicação dos 

fenómenos analisados incide no caso inglês NHS Direct, um serviço semelhante à S24 de 

prestação de serviços de saúde por telefone, internet e televisão digital. 

Assim, e com os dados obtidos, far-se-á uma avaliação preliminar em termos do contributo da 

linha S24 no que concerne à sua eficiência, equidade e empowerment dado ao utilizador. 

Com este trabalho pretende-se fazer uma reflexão acerca deste mesmo serviço com vista a 

analisar o seu impacto em Portugal, nomeadamente, para responder às questões de 

contributo para a melhoria das urgências, melhoria da qualidade e melhoria dos acessos na 

rede do SNS.  

Para isso, na estrutura metodológica deste trabalho irá ser feita uma comparação com o 

sistema inglês NHS Direct3

 

, equivalente em termos de concepção à S24, analisando dados para 

Portugal. 

 1.5 – DEFINIÇÃO DE TERMINOLOGIAS 

  1.5.1 Empoderamento (empowerment) 
 

A saúde deve ser encarada como um problema de toda a população e não apenas um 

problema estatal na medida dos quais são também as opções individuais que definem o estado 

de saúde, da mesma forma que é de responsabilidade individual a forma como são geridas as 

fontes e a informação de e em saúde (DEPARTMENT OF HEALTH, 2004). 

Nesta perspectiva, as novas políticas de saúde pretendem dar maior atenção ao cidadão, 

dotando-o de um papel mais participativo e activo na gestão da sua condição de saúde. Porém, 

o termo empoderamento do utente/cidadão é um conceito cada vez mais utilizado no léxico da 

                                                           
3 Assume a designação de NHS24 na Escócia e NHS DirectWales no País de Gales 
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saúde verificando-se, no entanto, falta de consenso em relação à sua definição (JOHNSON 

ROBERTS, 1999). 

Segundo KUOKKANEN & LEINO-KILPI (2000), empoderamento pode ser estudado por diversas 

disciplinas: através da teoria crítica social, da teoria organizacional ou da teoria da psicologia 

social. Esta última, com maior relevância para a dissertação, dá ênfase ao desenvolvimento 

individual onde o conceito de empoderamento significa que o indivíduo ganha controlo sobre a 

sua própria vida (KUOKKANEN & LEINO-KILPI, 2000). 

Para JOHNSON ROBERTS (1999) o facto de um indivíduo ganhar controlo significa que se torna 

importante definir este conceito. Em saúde, representa a capacidade do paciente assumir a 

sua própria saúde e sua interacção com os profissionais de saúde, ou seja, o paciente é um 

agente activo com liberdade de escolha (JOHNSON ROBERTS, 1999). 

Outros autores alertam para a perigosidade do cidadão assumir a sua própria saúde pois a 

questão envolve outros vectores a ter em consideração, ou seja, é necessário ter em conta 

indivíduos com menor capacidade de satisfazerem as suas necessidades de saúde ou mesmo 

participar nas decisões sobre cuidados de saúde (ANDERSON, 1996) (SALMON & HALL, 2003). 

Segundo RAMOS (2003), adaptando de FERRINHO (2002), existem vários factores que podem 

interferir na tomada de decisão e, por conseguinte, influenciar a participação. Neste sentido o 

recurso a auxilio na tomada de decisão relativo a um problema de saúde através de um call 

center requer ter presente no raciocínio as expectativas dos utentes que recorrem ao serviço, 

os recursos existentes e necessários de forma a satisfazer a quem recorre e os conhecimentos 

pré-existentes e adquiridos (RAMOS, A., 2003). 

STARKEY (1993) argumenta que a participação e empoderamento não pode ser dado às 

pessoas mas pode ser, em certa medida alcançada, com a ajuda dos profissionais de saúde que 

podem trabalhar com instrumentos capazes de suscitar um fenómeno de empowering no 

cidadão (STARKEY, 2003). 

A problemática está na perspectiva entre paciente e profissional de saúde no que é 

considerado necessário e, em alguns contextos, o empoderamento do paciente pode envolver 

serviços e auto-cuidados. 

Assim, transpondo os anteriores raciocínios para o domínio das tecnologias aplicadas à saúde, 

empoderamento no contexto do NHS Direct está associado à prestação de auto-cuidados, 
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como uma medida de reduzir a procura desnecessária de cuidados de saúde. Este processo 

legitima as acções da procura de ajuda facilitando-o através de mecanismos de incentivo de 

prestação de auto-cuidados e melhorando o acesso a serviços e informação de saúde. Os 

profissionais de saúde são, nesta lógica, os parceiros para esta prática (O’CATHAIN, A. et al., 

2005) (NHS DIRECT, 2001). 

Apesar do NHS Direct ser sugestivo de possibilitar opções alternativas de tratamento que os 

pacientes não consideraram inicialmente, a estruturação das guidelines limita o paciente na 

participação de tomada de decisão (MITCHESON & COWLEY, 2003). 

Quando não se torna possível promover o empoderamento junto do paciente, considera-se o 

acesso efectivo aos cuidados com uma relação que pode ser experienciada com empoderante 

(O’CATHAIN, C. et al., 2005). 

 

  1.5.2 Riscos e influências 
 

Segundo SAKELLARIDES (2000), “a saúde é um “bem” individual e social de características 

muito específicas, cuja “produção” resulta sempre de um vasto conjunto de influências” 

(SAKELLARIDES C. , 2000). Características demográficas, framework institucional e mudanças 

tecnológicas têm sido identificadas como factores importantes mas de extrema dificuldade em 

isolar o seu contributo (PAMMOLLI, F. et al., 2008). 

O cidadão deve ter um papel reflexivo e interpretativo na forma como se sente em relação à 

sua pessoa, na relação com o seu corpo, com a interacção com os sistemas, como o da saúde e 

respectivos profissionais (HANLON, A. et al., 2006). 

Porém, é difícil definir “risco” em situações individuais. No caso de um sistema nacional de 

saúde, diferentes pessoas acedem à rede de prestação de cuidados por diversas vias que 

dependem da maneira subjectiva de avaliação do seu problema, assumindo a responsabilidade 

individual e a dos profissionais que os atendem (HOUSTON & PICKERING, 2000). Porque os 

recursos disponíveis para satisfazer as necessidades das populações são escassas e a procura 

tende a ser ilimitada, torna-se imperativo planear soluções para racionalizar e optimizar os 

recursos disponíveis, priorizando estratégias que efectivamente apresentem resultados de 

melhorar as acessibilidades e condições de saúde de quem precisa (CATALÁ-LÓPEZ, 2009). 
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Em contraste com o desejo público de estabilidade, parece claro que numa sociedade de risco, 

os governos tendem a aumentar a responsabilidade individual através do desenvolvimento de 

novas formas de prestação de serviços (CULPITT, 1999; citado por (GOODE & GREATBATCH, 

2005). 

Na lógica de adopção de um modelo de prestação de serviços – como uma linha de 

atendimento tipo S24 ou NHS Direct – pode representar uma solução de gestão do “risco” 

social e recursos disponíveis, permitindo ainda o empoderamento do paciente com acesso 

equitativo a conselhos e ajuda consistente com promoção do processo de aprendizagem sobre 

questões de saúde pessoais e familiares (SIMS, 2002).  

Por hipótese, estudos sugerem que actualmente os pais são mais cautelosos e reticentes a 

seguir os conselhos de saúde dos seus progenitores para os filhos, procurando instituições 

credíveis, como o NHS Direct, para percepção de risco e agir em conformidade (HANLON, A. et 

al., 2006). 

As sociedades modernas tendem a operar sob os princípios de precaução como resposta às 

constantes fontes de informação via imprensa escrita e visual, profissionais de saúde e livros 

(FERUDI (1998) citado por (HANLON, A. et al., 2006). Estes autores acrescentam que o 

surgimento do NHS Direct pode representar uma via para lidar com as mudanças sociais ou 

simplesmente reflectir um aumento da incapacidade de muitos em estar à altura perante 

situações construídas socialmente. 

Em termos conceptuais, centros de atendimento telefónico para questões de saúde quando 

bem articulados com o SNS de referência, poderão representar uma mais-valia para envolver o 

cidadão nos seus próprios problemas de saúde, permitindo que este conjuntamente com um 

pessoal qualificado, actue em conformidade e tenha influência na decisão final, ou seja, 

envolver o cidadão na tomada de decisão pode representar um passo na desmistificação do 

“risco” e promover ganhos em saúde – com uso mais racional e efectivo dos serviços de saúde. 

Mas, para tal, é necessário estar perante uma sociedade bem informada (não bastando apenas 

informação mas também aceitáveis níveis de literacia) sob pena de providenciar serviços com 

utilização estratificada e assimétrica (a ser desenvolvido no capítulo sobre Equidade e 

acessibilidade).  

 



Estudo descritivo do perfil de utilizador da linha Saúde 24 com análise de impacto ao nível da eficiência, 
equidade e empowerment em comparação com o modelo inglês NHS Direct 

 
 

21 
 

  1.5.3 Inovação e tecnologia 
 

Uma definição do termo “inovação” pode ser entendida como uma “mudança deliberada de 

comportamento a nível institucional que inclui um novo e melhorado serviço, processo, 

tecnologia ou ferramenta administrativa” (CUNNINGHAM, P. et al., 2005). Contudo, é 

frequente encontrar na literatura termos que tendem substituir o termo “inovação” por 

termos como “modernização” ou “mudança”. No caso do NHS Direct a inovação está no facto 

de se tratar de um serviço não presencial que se centraliza no uso do telefone e no recurso a 

software informático no apoio à decisão. Esta abordagem torna-o diferente de outras 

entidades de prestação de cuidados em que a presença física é pré-requisito. 

Há que ressalvar que um processo de inovação em si pode não representa apenas o 

desenvolvimento ou invenção de “nova tecnologia” física. Esta pode ser também encarada 

como um processo de adopção de “top-down guidelines” para cumprimento de objectivos 

(CUNNINGHAM, P. et al., 2005). 

Novas tecnologias no domínio da S24 e NHS Direct estão associadas a redes (informáticas e 

telefónicas) e software de registo (vulgo base de dados), tirando proveito do tecnológicamente 

já existente. Aqui faz-se a separação de outras tecnologias no campo da saúde associadas a 

novas técnicas de diagnóstico e terapêutica (novos fármacos, novos equipamentos 

imagiológicos). 

Aplicando a tecnologia à saúde, SUCHMAN (1987) demonstrou que esta é formatada de forma 

a direccionar o uso dos profissionais num determinado sentido. A sua concepção é muitas 

vezes feita na base da racionalidade abstracta e universal, um dos instrumentos primordiais da 

gestão, mas que induz tensões na relação trabalhador–tecnologia (SUCHMAN, 1987). 

Para alguns autores, a tecnologia tende a desumanizar a prestação de cuidados, com 

capacidade para limitar a liberdade de acção dos profissionais em áreas clínicas cujo trabalho é 

iminentemente interpretativo e articulado. A tecnologia aplicada às áreas da saúde tende a 

assumir que a actividade prestada é uma actividade individual - onde um único profissional lida 

com um único utilizador (BERG, 1997). 

A tecnologia substitui a autoridade profissional do médico de família como guardião primário 

de entrada no sistema de saúde e actua como um racionalizador informal dos recursos em 

saúde (GOODE, J. et al., 2004). 
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A S24 e NHS Direct, a nível de inovação apresentam desafios para os profissionais que lidam 

com ela, que se relaciona com a separação física criada pelo aconselhamento à distância que 

se afigura tecnologicamente mediado. Apesar da análise crítica de BERG (1997) respeitante às 

implicações que a tecnologia pode ter na prestação de cuidados, convém ressalvar que ambas 

as linhas de atendimento apenas permitem fazer triagem e aconselhamento na decisão a 

tomar. O recurso a ferramentas informáticas permite acelerar o processo e rapidamente obter 

uma referenciação/apoio à decisão sem, com isso, seja necessária a presença física. Aqui, a 

tecnologia é um mero recurso estrutural e facilitador do serviço a prestar pois a ênfase é dada 

a quem liga, que faz uso de uma tecnologia presente e enraizada no dia-a-dia – com a 

tecnologia a ter um papel de actuação como forma racional de distribuição de recursos com 

base em método de prioridade. Contudo convém alertar para o facto de que apesar da 

tecnologia facilitar a decisão por algoritmos estruturados, cabe ao profissional de saúde ter a 

última palavra porque qualquer decisão tomada pode ter consequências importantes na 

decisão e tratamento. 

Numa perspectiva mais abrangente, estas linhas de atendimento podem ser vistas na óptica de 

e-health definindo-se com prática de cuidados de saúde baseada em processos electrónicos e 

sistemas de comunicação e informação (LIDDELL, A. et al., 2008). 

 

  1.5.4 Equidade e acessibilidade 
 

Os sistemas de saúde, independentemente da sua génese, tendem a desenvolver-se de acordo 

com a política e as condições sociais, reflectindo a sua diversidade e resultados. Como os 

recursos são limitados, disponibilizar cuidados de saúde envolve a tomada de decisões.  

Segundo a OMS, o núcleo do conceito “equidade” está no princípio de justiça – justiça 

distributiva - para todos os cidadãos. A justiça representa a oportunidade de alcançar o seu 

potencial de saúde em que todos devem ter acesso financeiro e geográfico aos recursos 

disponíveis em saúde (EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, 2007). 

Equidade pode assim representar a ausência de disparidades significativas em saúde (ou seus 

determinantes sociais) entre grupos sociais, significando, por isso, igual oportunidade para se 

ser saudável. Porém, não se deve confundir equidade com igualdade, na medida em que 

equidade se baseia em valores (conceito normativo) e o mesmo pode não ser verificado para 

igualdade (BRAVEMAN & GRUSKIN, 2003). 
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Existem dois níveis de abordagem para equidade. Na primeira, a equidade horizontal, 

pressupõe igual tratamento para igual necessidade; na segunda, equidade vertical, baseia-se 

em diferentes tratamentos para diferentes necessidades (PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 1999). 

Em termos operacionais, a procura de equidade em saúde pode estar relacionada com o 

esforço para eliminar as divergências em saúde entre os diferentes grupos sociais. As 

iniquidades são desigualdades em saúde ou nos seus determinantes que tendem a favorecer 

os grupos sociais que já se encontram em vantagem e portanto injustas (BRAVEMAN, 2003). 

Durante algum tempo a OMS aplicou o termo “desigualdade em saúde” para se referir a 

desigualdades no estado de saúde entre indivíduos sem ter em consideração as características 

sociais como a riqueza, educação, profissão, etnia, raça ou grupo religioso. Está descrito em 

literatura que por senso comum o termo aparece ligado como elemento de referência a 

diferenças de saúde entre os diversos níveis socioeconómicos. (BRAVEMAN, 2006).  

GUNNING-SCHEPERS & STRONKS (1999) explicam que as desigualdades sociais em saúde são 

melhor explicadas através de certos determinantes (alimentação, condições laborais, 

ambiente familiar) do que através do igual acesso ou efectividade dos cuidados de saúde 

(GUNNING-SCHEPERS & STRONKS, 1999). 

Falar de equidade é focar a atenção na distribuição de recursos e outros processos que 

conduzem a uma particular situação de iniquidade - uma situação injusta entre diferentes 

grupos sociais (BRAVEMAN & GRUSKIN, 2003). 

ASADA (2005) considera que algumas das iniquidades em saúde se devem ao seu carácter 

moral devido ao valor que se dá à saúde. Pelo facto de se incluir a preocupação moral, torna-

se possível distinguir iniquidade em saúde nos campos das políticas e da ética. O autor 

sublinha, ainda não existir uma definição consensual de iniquidade em saúde (ASADA, 2005). 

Segundo WHITEHEAD (1992) iniquidade em saúde pode ser definida como diferenças em 

saúde que são desnecessárias, evitáveis, injustas ou desajustadas (WHITEHEAD, 1992). Para a 

mesma autora, as políticas de equidade devem incidir na redução ou eliminação dessas 

diferenças (WHITEHEAD, 1990). Há que ter em atenção que desigualdades sociais com 

associação ao património genético não podem ser consideradas iniquidades por se tratar de 

uma consequência que não é evitável, logo não podendo ser considerada injusta.  
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As potenciais divergências encontradas nas taxas de utilização de um determinado serviço por 

diferentes grupos sociais não significam que essas diferenças se devam simplesmente a 

questões de iniquidade, podendo ser um ponto de partida para estudos de averiguação 

quanto à sua existência (WHITEHEAD, 1990). 

As decisões políticas devem ter em conta a organização do sistema de saúde local e como base 

as intervenções a realizar. As intervenções devem ser colocadas em prática com o objectivo de 

se obter ganhos em saúde em linha de conta com os recursos disponíveis e as expectativas das 

populações (VELASCO-GARRIDO & BUSSE, 2005). Os sistemas com base no terceiro pagador 

facilitam as pessoas na obtenção de cuidados ao mesmo tempo que tendem em aumentar a 

procura. O desafio que se coloca está na gestão eficiente dessa procura, no uso apropriado dos 

serviços disponíveis, na eliminação de barreiras ao acesso e ir de encontro às expectativas de 

resposta às necessidades. 

É a este nível que surge a S24 como recurso ao cidadão que procura o melhor prestador e o 

melhor cuidado, de acessibilidade universal, potencializando a diluição iniquidade no acesso à 

rede de cuidados de saúde. O serviço pode enquadrar-se num serviço capaz de medir, 

monitorizar e gerir o fluxo solicitação facilitando e articulando o acesso aos cuidados de saúde 

a quem deles realmente necessita. 

 

  1.5.5 O Clinical Assessment System – CAS 
 

Quer a S24 quer o NHS Direct recorrem a apoio informatizado para apoio à decisão clínica e 

gestão de informação. Para ambos os casos, o software é fornecido pela mesma empresa - 

Clinical Solutions – que apesar de algumas especificidades4

O CAS representa uma ferramenta informática de apoio à decisão clínica, que teve origem nos 

EUA e que tem como base um programa desenhado para as seguradoras com o intuito de 

predizer e gerir o risco e racionar os pagamentos (GOODE, J. et al., 2004). O sistema 

informático é como uma ferramenta de suporte ao conhecimento do problema de saúde do 

, de acordo com a população para o 

qual está orientado, coloca ambos os sistemas de apoio à decisão clínica no mesmo patamar 

de decisão e comparação (CLINICAL SOLUTIONS, 2008). 

                                                           
4 Nomeadamente a elaboração dos algoritmos epidemiológicos 
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paciente, dotado de uma biblioteca de informação que permite fazer julgamentos ou arranjar 

explicações sobre a necessidade em causa.  

Na prática, caso o operador se desvie do prescrito pelo circuito do CAS será necessária uma 

justificação nos campos apropriados da decisão tomada, e em algumas instâncias, uma 

autorização de um superior. O algoritmo estruturado tem como ponto de partida o “pior 

cenário possível” - com o objectivo de eliminar ou lidar da forma mais conveniente com as 

reais emergências antes de se proceder à avaliação. A sua construção é sustentada com 

fundamentos baseados na evidência sendo que o destino final inclui a Urgência Hospitalar, 

contacto imediato ou de rotina com o médico de família, aconselhamento sobre a prática de 

auto-cuidados e disponibilização de informação (HANLON, A. et al., 2006). 

Entende-se que o sistema está formatado para priorizar as chamadas mais urgentes. Os 

operadores estão encarregues da prioridade inicial das chamadas através de metodologias 

compostas por protocolos de emergência com minimização do risco pela incorporação de 

racionais baseados na evidência com algoritmos que suportam o aconselhamento (GOODE & 

GREATBATCH, 2005).  

Um dos alicerces desta tecnologia é tendencialmente permitir a eliminação das diferenças de 

avaliação entre os enfermeiros para que as suas especializações profissionais e conhecimento 

prático sejam irrelevantes – uniformização da prática clínica e consistência, 

independentemente da localidade do utilizador ou do local onde a chamada é atendida (SIMS, 

2002). 

A estrutura do sistema está assente numa biblioteca composta por cerca de 200 algoritmos 

detalhados de sequência pergunta e resposta. O grande objectivo é criar um sistema seguro e 

racional de recursos de cuidados de saúde para um largo espectro de pacientes, em parte 

controlando e circunscrevendo o trabalho (GOODE & GREATBATCH, 2005). 

O software está orientado para seguir um protocolo organizado com questões que percorrem 

diferentes sintomas. Porém não deve ser encarado como um sistema de diagnóstico mas sim 

como um meio complementar de apoio ao diagnóstico. 

O conceito de inovação está na capacidade do CAS em indicar a melhor decisão que tem por 

base uma vasta cadeia de exigências, combinadas com assuntos de saúde pública, 

reflexividade social e empoderamento social com o objectivo de melhorar a satisfação e 

segurança do paciente ao mesmo tempo que promove o empoderamento na forma como 
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aconselha na melhor decisão informada acerca do estado de saúde (CUNNINGHAM, P. et al., 

2005). 

 

 1.6 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA 
INVESTIGAÇÃO 

  1.6.1 O modelo de saúde inglês 
 

O NHS é a maior organização do sector público dirigida pelo DoH, agindo em concordância 

com as políticas do governo britânico (CUNNINGHAM, P. et al., 2005). A sua estrutura pode ser 

representada de acordo com a Ilustração 1. 

 

Ilustração 1 - Estrutura do NHS (Guide of the Organization of Science and Technology in Britain (GOST), The British 
Council, 2003) 

 

A estrutura do NHS depreende duas divisões de cuidados (Ilustração 2), as de carácter primário 

e as de carácter secundário. Os cuidados primários são definidos como sendo a porta de 

entrada ou “linha da frente” dos serviços de saúde. É nesta divisão que encontramos, por 

exemplo, o serviço NHS Direct. (NHS) 

Os cuidados secundários podem ser definidos, resumidamente, como todos os serviços 

disponibilizados por médicos especialistas que não tiveram um primeiro contacto com o 
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doente e que normalmente os recebem referenciados pelo médico de família ou médico 

comunitário, prestando serviços necessários numa unidade hospitalar (NHS). 

 

Ilustração 2 - Estrutura do NHS por divisão de cuidados (NHS) 

 

WILLIAM BEVERIDGE5 (1942), nomeado pelo governo britânico, apresentou o projecto do 

Estado de bem-estar6

Assim, a 5 de Julho de 1948 é formalizada a criação do NHS, assente no princípio central de ser 

um serviço de saúde disponível para todos os cidadão e financiado por impostos

 que consagrava o direito à vida, à saúde e à segurança para todos os 

cidadãos independentemente da classe, género ou instituição. Os instrumentos operacionais 

das reformas propostas foram o sistema de pensões, a assistência social e o serviço nacional 

de saúde (BERLINGUER, 2008). 

7

Em Inglaterra, o OE é, em parte, financiado pelo sistema tributário em vigor que engloba 

impostos directos, de valor acrescentado (IVA) e os descontos sobre o rendimento dos 

trabalhadores. Neste seguimento, e sem qualquer tipo de contestação desde a criação do NHS, 

o consumo de recursos é gratuito e universal (GOODWIN, 2002) não existindo risco de 

selecção, pela universalidade da procura (BARROS & GOMES, 2002). Pelo facto do NHS cobrir 

100% da população residente no Reino Unido, a percentagem de seguros privados de saúde 

em 2001 era apenas de 11,5% (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

 (NHS, sem 

data). 

                                                           
5 Economista e mentor de reformas sociais no Reino Unido. Foi líder do Partido Liberal na Câmara dos 
Lordes em 1946. Nasceu em Bengal (India) em 1879 e faleceu em 1963 em Inglaterra 
6 Em inglês: welfare state 
7 O princípio de financiamento toma em consideração a capacidade de pagamento de cada cidadão 
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Em 1989, 79% dos custos do NHS eram financiados pela receita dos impostos gerais enquanto 

16% provinham do fundo de seguro social e os restantes 5% através do pagamento por parte 

dos doentes (BARROS & GOMES, 2002). Em 2002, o financiamento para a saúde através de 

impostos gerais já ascendia aos 83% dos gastos totais. Em percentagem do PIB, 6.4% 

corresponderam a despesas públicas e 1.3% a despesas privadas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION EUROPE, 2006). 

Os financiamentos para a saúde são negociados a cada três anos entre o Ministro da 

Economia8 e o DoH. Em 2006, a percentagem do PIB gasto em saúde atingiu os 8.6%, abaixo da 

média da OCDE de 8.9%. Os custos per capita fixaram-se em 2760 USD em contraste com os 

2824 USD da média da OCDE (ajustados para paridade de poder de compra9

No entanto, devido às constantes pressões económicas, o modelo inglês viu-se obrigado a 

várias reformas, que segundo a literatura, surgiram como resposta à crescente pressão sobre o 

sistema de saúde, incluindo o aumento das necessidades, os custos e os serviços de saúde 

disponíveis, traduzidos no aumento das listas de espera, desmotivação dos profissionais de 

saúde e aumentos dos custos por ineficiências do NHS. Assim, o governo britânico encarou a 

tecnologia como elemento crucial para atender aos problemas do aumento da procura de 

cuidados. Os seus benefícios administrativos na rede de cuidados primários já havia sido 

notada e o objectivo do governo assentou na materialização da mesma em benefícios clínicos 

(DEPARTMENT OF HEALTH, 1996). 

). Para o mesmo 

ano, 87% da despesa em saúde foi financiada com fundos públicos, bem acima dos 73% da 

média dos países membros da OCDE (OECD, 2008) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

Durante muitos anos, a baixa percentagem do PIB gasto com a saúde foi encarada como o 

resultado de um sistema eficiente e capaz de providenciar cuidados de qualidade dentro de 

um sistema de saúde universal (DIXON & DEWAR, 2000). 

O relatório “NHS Plan: a plan for investment, a plan for reform” (2000), sustenta a necessidade 

de aumento do financiamento para a saúde pelo facto do NHS “ter falhado ao não 

acompanhar as mudanças na sociedade” (DEPARTMENT OF HEALTH, 2000). A literatura refere 

que essas falhas se deveram a décadas de sub-investimentos que conduziram a uma 

incapacidade do sistema em satisfazer as necessidades exigidas – falta de médicos, 

enfermeiros e outros – “para providenciar os serviços necessários para responder às 

                                                           
8 Em inglês: Chancellor of Exchequer 
9 purchasing power parity 
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necessidades individuais dos pacientes” (GOODWIN, 2002). O relatório aponta ainda para as 

assimetrias e acessibilidade, mais concretamente, para distinguir a desigualdade de serviços 

entre as áreas rurais e urbanas e a aspiração do NHS de providenciar um verdadeiro serviço 

público (DEPARTMENT OF HEALTH, 2000). 

Uma das mudanças visíveis com repercussões financeiras no NHS ocorreu em Abril de 2004 

com a introdução de financiamento combinado entre capitação e pontos por qualidade aos 

médicos de família10

Os hospitais, por sua vez, são financiados com base na actividade e por contrato de 

financiamento. O quadro remuneratório tem como base o salário onde, contudo, é permitido 

aos clínicos exercer a actividade no sector privado de prestação de cuidados de saúde. 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006) 

 ao invés do tradicional modelo remuneratório com base em ordenado 

fixo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). O propósito desta alteração na lógica de 

pagamentos foi a de gerar qualidade, eficiência, inovação e melhorar a produtividade na oferta 

de cuidados (GOODWIN, 2002). Contudo, com a maioria da população britânica concentrada 

nas áreas urbanas a reforma realizada ao nível dos médicos de família não conseguiu resolver 

os problemas de acessibilidade e a sustentabilidade dos serviços de saúde nas áreas rurais e 

remotas (WORLD HEALTH ORGANIZATION EUROPE, 2006). 

O DoH tem a seu cargo quatro Directores da Saúde e Cuidados Sociais com responsabilidade 

local e nacional nas áreas geográficas de influência e trabalham directamente com a 

Autoridade Estratégica de Saúde (SHA)11

A SHA gere localmente o NHS e faz ponte entre o DoH e os serviços locais do NHS. O seu papel 

é garantir que as prioridades nacionais sejam integradas nos planos locais de saúde. São 

também responsáveis por desenvolver estratégias locais de saúde; monitorizar a performance 

do serviço local de saúde; entre outros. 

 para implementação de políticas governamentais. 

Existem, em Inglaterra, dez SHA (em ANEXO 7). 

Os PCT12

                                                           
10 Equivalente em inglês a GP – General Practitioner 

 são uma parte independente do corpo do NHS com ligação à SHA. Pertencem a rede 

de cuidados primários e existem cerca de 152 PCT em Inglaterra cobrindo uma área localizada. 

São uma parte específica do sistema pois recebem cerca de 80% do orçamento global do NHS 

11 Strategic Health Authorities 
12 Primary Care Trust são organizações locais com posição particular para perceber as necessidades 
locais das comunidades que servem; são uma parte orgânica do NHS com capacidade de gestão e 
cooperação com as autoridades locais para satisfazer as necessidades de tratamento 
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– tem poder de decisão para definir os serviços de saúde que a comunidade necessita e são 

responsáveis pela oferta dos mesmos; têm também de garantir que os serviços são 

necessários e adequados às áreas que cobrem e que estão acessíveis; tomam decisões sobre o 

tipo de serviços13

As responsabilidades dos PCT passam pela decisão dos serviços de saúde disponíveis para as 

populações locais e assegurar a continuação dos mesmos. Cabe aos PCT providenciar ainda os 

serviços ou contratualizar serviços com outros fornecedores de cuidados de saúde como os 

dentistas, walk-in centers, NHS Direct, entre outros organismos (NHS, 2009). 

 que os hospitais possuem e são responsáveis pela qualidade prestada com 

controlo do financiamento hospitalar (NHS, 2009). Muitas responsabilidades do 

comissionamento hospitalar e serviços de saúde comunitários estão a seu cargo. Tem um 

papel principal na rede do NHS e no seu funcionamento. 

A integração dos cuidados de saúde com serviços sociais locais assegura que as organizações 

locais do NHS trabalhem com autoridades locais com particular atenção à promoção da saúde 

na comunidade (CUNNINGHAM, P. et al., 2005). 

Para a Audit Commission, as reformas realizadas no NHS tiveram impacto positivo na melhor 

gestão do financiamento com uma abordagem mais empresarial nas organizações do NHS na 

prestação de cuidados através de pagamentos com base nos resultados e criação de 

Foundation Trusts. As evidências da existência de concorrência para organizações 

independentes prestarem cuidados para a rede do NHS mostrou-se favorável à implementação 

de serviços em algumas áreas com melhoria de alguns indicadores de saúde. Contudo, não se 

registaram grandes resultados na deslocação de cuidados de saúde na rede prestadora para o 

domicílio – dados sugerem que o empoderamento do paciente pode resultar mas necessitam 

de aperfeiçoamento onde as escolhas oferecidas tem de ser mais realistas e suportadas por 

informação consistente e actualizada (AUDIT COMMISSION, 2008). 

 

  1.6.2 Perfil de saúde inglês 
 

De acordo com as estimativas em 2007 do Instituto Nacional de Estatistica do Reino Unido14

                                                           
13 Os services incluem os GP, dentistas, farmacêuticos, ópticas, NHS Direct e os walk-in centers 

, a 

população residente estimada para o Reino Unido era de 60.975.000 habitantes, com 

51.092.000 habitantes em Inglaterra. Ao perfil demográfico populacional salienta-se uma taxa 

14 UK National Statistics 
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de crescimento natural com tendência positiva, aumento da taxa de fecundidade e acentuação 

do envelhecimento populacional (UK NATIONAL STATISTICS, 2008). 

São dez as Autoridades Estratégicas de Saúde em Inglaterra, caracterizando-se por gerir o NHS 

regionalmente, aprovadas em 200615

A grande maioria da população situa-se na região de Londres, seguido da região de North West 

e South East (OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS, 2002). 

. As regiões são divisões administrativas configuradas em 

North East, North West, Yorkshire e The Humber, East Midlands, West Midlands, East of 

England, South Central, South West, London e South East Coast (NHS, 2009).  

O Relatório do Perfil de Saúde de Inglaterra para o ano de 2008 realça uma melhoria em 

determinados indicadores de saúde como o declínio das taxas de mortalidade (para tumores, 

doenças do aparelho circulatório e suicídios), aumento da esperança média de vida e redução 

da mortalidade infantil. Contudo, foram detectados problemas relacionados com o aumento 

das taxas de doentes diabéticos e nos níveis de obesidade infantil e adulta (DEPARTMENT OF 

HEALTH, 2009). 

A obesidade é uma condição que afectava 23.6% da população, com especial destaque para a 

região de West Midlands com 26.5%. Com excepção à região de Londres, as taxas de 

obesidade são menores no Sul do país. Da análise por género, o problema atinge quase em 

igual proporção homens e mulheres, com uma percentagem de 23,6% para os primeiros e de 

24,4% para as mulheres. O número de crianças obesas, em 2007, era de 9.9%, com especial 

enfoque para a região de Londres, a registar 11.3%. Também, 75% da população com 65 ou 

mais anos vacinou-se contra a gripe.  

A prevalência de fumadores adultos tem vindo a decair nas últimas décadas, quer em homens 

quer em mulheres. Verifica-se, no entanto, uma maior prevalência de fumadores masculinos 

comparativamente a fumadores femininos. Em 2006, 23% dos fumadores era do sexo 

masculino e 21% do sexo feminino. 

A percepção do estado de saúde como não sendo “boa” ou “muito boa” para a população com 

16 ou mais anos nivelou-se em 23% nos homens e 26% nas mulheres (DEPARTMENT OF 

HEALTH, 2009). 

                                                           
15 As SHA foram criadas em 2002, compostas inicialmente por 28 regiões 
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O mesmo relatório menciona existirem evidências de distribuição regional desigual, 

salientando a existência de uma divisão Norte/Sul para níveis de saúde com base na 

comparação de indicadores, com o Norte a ter níveis de saúde inferiores (DEPARTMENT OF 

HEALTH, 2009).  

Na Tabela 1, no capítulo “1.6.5 Perfil de saúde português” são apresentados e sistematizados 

os principais indicadores de saúde em comparação com os dados para Portugal.  

Segundo o relatório “Accident and Emergency attendances in England (experimental statistics) 

2007-2008” de Janeiro de 200916 publicado pela HESonline17

Dos 12.318.051 casos, 5.072.014 (41.2%) tiveram alta clínica sem follow-up, 2.546.425 (20.7%) 

foram admitidos para internamento e 2.099.339 (17.0%) tiveram alta clínica com seguimento 

pelo GP. 

, foram contabilizados 12.318.051 

casos de admissão em urgência, dos quais 11.502.799 corresponderam a novos casos. Os 

restantes 795.252 casos distribuíram-se por admissões de follow-up planeadas, admissões de 

follow-up não planeadas e desconhecidos (417.905, 296.681 e 80.666 respectivamente) 

(HESonline & THE HEALTH AND SOCIAL CARE INFORMATION CENTRE, 2009). 

A maioria dos indivíduos, 6.416.419 (58.3%), que recorreram às urgências era do sexo 

masculino na faixa etária compreendida entre os 20-29 anos (16.6%) para ambos os sexos. 

A informação publicada no HES no que respeita ao movimento assistencial de doentes 

saídos18, por especialidade, para o período de 2007-2008 contabilizou 54.415.758 episódios 

em que as valências Trauma e Ortopedia, Oftalmologia, Cirurgia Geral e Medicina Geral 

registaram maior número de casos (6.207.253, 5.179.045, 3.522.570 e 3.242.766 

respectivamente). O serviço de urgência19

                                                           
16 Abrange os períodos de Abril 2007 a Março de 2008 e contém cerca de 12.3 milhões de registos 
distribuídos por grandes departamentos de A&E, departamentos de A&E de especialidade simples, 
walk-in centers e unidades de pequenas lesões em Inglaterra 

 contabilizou 191.809 episódios sendo que a faixa 

etária 10-19 anos afigurou-se com maior representação (40.834 registos). Desses mesmos 

episódios, 84.143 corresponderam a atendimentos a indivíduos do sexo feminino e 107.633 a 

indivíduos do sexo masculino (HESonline & THE HEALTH AND SOCIAL CARE INFORMATION 

CENTRE, 2009). 

17 Hospital Episode Statistics 
18 A informação inclui primeiras consultas e seguintes (consultas de follow-up) 
19 Em ingles: A&E department 
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  1.6.3 O NHS Direct 
 

O NHS Direct, inaugurado em 1998, enquadra-se no segmento de prestação de serviço multi-

canal, por enfermeiros, e tem como finalidade providenciar informação e aconselhamento 

sobre assuntos relacionados com “saúde, doença e serviços de saúde para ajudar os pacientes 

a tomar as melhores decisões sobre a sua saúde e dos seus familiares”, disponível inicialmente 

por contacto telefónico e com cobertura nacional durante 24 horas (NHS DIRECT, 2006).  

O objectivo deste serviço é o de disponibilizar apoio aos doentes de forma a resolverem os 

seus problemas de saúde e a reduzir a desnecessária procura de cuidados de saúde na rede 

prestadora de cuidados do NHS, ajudando, assim, o indivíduo a ser responsável nas decisões 

sobre o seu estado de saúde (GOODE & GREATBATCH, 2005) (BYRNE, G. et al., 2007). 

A sua introdução fez parte de um pacote de medidas promovida pelo governo britânico para a 

reforma do NHS como forma de modernização, desenvolvimento e reestruturação de serviços 

prestados com o objectivo de ser um serviço consistente no tempo e espaço - algo a que o NHS 

não consegue dar resposta satisfatória (NHS DIRECT, 2008) (GRANT, C. et al., 2002). O desenho 

do sistema teve como ponto de partida o facto de vir a ser uma resposta para com o aumento 

da procura dos serviços de Urgência hospitalar, que pela evidência se mostravam muitas vezes 

desajustados (GOODE & GREATBATCH, 2005). 

Uma das necessidades de criação do serviço deveu-se à evidência do aumento de consumo de 

cuidados primários fora de horas, pelo que a sua criação foi estabelecida como meio de gestão 

dos cuidados emergentes, estando articulado com os médicos de família (MUNRO, J. et al., 

2005) (GOODWIN, 2002). 

Em suma, houve uma tentativa de legitimação de cuidados de saúde para o utilizador e/ou 

para os seus familiares, em ambiente doméstico, com recurso à tecnologia instalada, 

funcionando como um canal de obtenção de informação e aconselhamento clínico, auxiliando 

e promovendo um uso mais apropriado dos recursos disponíveis na rede do NHS. 

Neste seguimento, o relatório final referente aos cuidados emergentes prestados fora dos 

hospitais, elaborado pelo DoH, inferiu sobre a utilidade de um serviço nos moldes do NHS 

Direct com capacidade para ajudar na redução ou na limitação da procura nos outros sectores 

agregados à rede NHS, tais como os cuidados primários e os cuidados urgentes (DEPARTMENT 

OF HEALTH, 1997). Assim, o NHS Direct tem o potencial de actuar como “porta de entrada ao 
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NHS e a outros serviços de cuidados, como por exemplo, integrar serviços sociais e equipas de 

cuidados primários para cuidados fora de horas, permitir a marcação de consulta com o 

médico de família; e ligação de retorno a pacientes de risco” (GOODWIN, 2002). 

Contudo, os primeiros estudos realizados ao comportamento do NHS Direct sugeriam que 

muitos dos utilizadores do serviço eram jovens ou pais em nome dos seus filhos necessitando 

de cuidados de saúde fora de horas. Pelo contrário, a utilização entre a população idosa 

apresentou-se abaixo do esperado (MUNRO, J. et al., 2001). Segundo a literatura este 

resultado pode estar relacionado com o facto de os idosos continuarem a preferir o contacto 

físico com o seu médico de família, por sentirem ser um reflexo de maior experiência e 

conhecimento para lidar com os problemas de saúde ou ainda reflectir uma crescente 

marginalização para aceder a serviços em novas plataformas tecnológicas como telefone, 

internet, e-mail ou televisão digital. Salienta-se ainda o facto de o serviço não ter expressão 

nos extractos sociais mais pobres (FLORIN & ROSEN, 2000). Estas observações levam a 

considerar que o NHS Direct apesar de ter cobertura nacional e facilmente acessível, não 

parece apresentar uma utilização equitativa. 

O NHS Direct é uma forma útil de estudo das dinâmicas de consumo e interacção com os 

serviços pois tem agregado a si uma combinação de um centro de atendimento com um 

sistema burocrático de orientação para o consumidor, com todas as tensões inerentes em 

ambos os tipos de organização. Uma característica fundamental e única em organizações de 

centros de atendimento está no facto desta empregar profissionais altamente qualificados 

(GOODE & GREATBATCH, 2005). 

 

1.6.3.1 Evolução histórica 
 

Em 1997, o governo britânico anunciou reformas estruturais na rede de cuidados de saúde. 

Através do DoH, a criação de um novo NHS deveria ter presente princípios como serviço 

nacional genuíno, responsabilidade local, trabalhar com parcerias, ser eficiente, providenciam 

cuidados de saúde de excelência e recuperar a confiança pública. A reforma instaurada no NHS 

teve como objectivo a criação de um serviço nacional de atendimento 24h composto por 

diversas fases (DEPARTMENT OF HEALTH, 1997). 
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Antes do lançamento do NHS Direct, foi realizado um teste piloto em três regiões distintas - 

Lancashire, Northumbria e Milton Keynes20

Para PERCHEON (1998), o NHS Direct foi orientado para responder ao rápido crescimento 

influente da indústria de serviços como o consumismo e a tecnologia, ou seja, o NHS Direct 

surge numa plataforma facilmente acessível, disponível e adaptada à realidade britânica, 

permeável ao desenvolvimento tecnológico e ao aumento da exigência do cidadão. Assim, 

para este autor, o objectivo inicial passaria por oferecer um portal de informação acessível, 

conveniente e interactivo para ir ao encontro daqueles que mais necessitavam, evitando a 

discriminação. São enumerados cinco pontos considerados chave para a viabilidade da linha: 

 – abrangendo cerca de 1.3 milhões de pessoas. O 

centro de contactos foi sediado e gerido pelo quadro do Ambulance Service NHS Trust e após o 

período experimental, o serviço começou a receber chamadas em Março de 1998, alargando 

em Novembro de 2000 a sua cobertura territorial passando a abranger todo o território inglês 

(NHS DIRECT, 2008). 

 Procurar assegurar a efectividade e segurança devendo a avaliação deve estabelecer o 

melhor processo 

 Desenvolver um serviço nacional com base em standards nacionais 

 Desenvolver um NHS Direct verdadeiramente integrado no NHS com função de 

coordenação e facilitar o acesso aos serviços de saúde e assuntos relacionados evitando a 

duplicação de serviços 

 Atender ao facto de que serviços que promovem acesso via tecnologia podem ter efeito 

perverso, ou seja, de ajudar apenas a fracção da população que menos precisa 

 Deve o NHS Direct ter potencial para ser mais do que uma linha de telefone (PERCHEON, 

1998) 

Adaptando de MUNRO et al (2001) os objectivos definidos para o serviço prestado podem ser 

categorizados, dentro da filosofia criada para o NHS, de acordo com o Quadro 1 (MUNRO, J. et 

al., 2001). 

                                                           
20 Também designadas de first waves 
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Quadro 1 - Objectivos e significados do NHS Direct (adaptado de MUNRO et al. (2001) 

 

O documento oficial “The NHS Plan: a plan for investment a plan for reform” (2000) publicado 

pelo DoH define a intervenção do NHS Direct para as áreas da prevenção, auto-cuidado e 

cuidados primários com especial enfoque nos contactos regulares por parte dos enfermeiros 

do NHS Direct para auxiliar os utilizadores na gestão da medicação, providenciar informação 

rápida e fiável sobre a saúde e obter aconselhamento sobre problemas de saúde - tais como 

cuidados de saúde sem recurso a hospital ou centro de saúde, referenciação para farmácia 

mais próxima, marcação de consulta de rotina ou de urgência, chamar uma ambulância ou ter 

apoio dos serviços sociais (DEPARTMENT OF HEALTH, 2000). 

 

1.6.3.2 Estudos realizados sobre o impacto do NHS Direct 
 

Inúmeras publicações têm sido realizadas sobre o impacto do NHS Direct dentro da rede do 

NHS. Um dos grandes autores de referência, JAMES MUNRO, clínico sénior do Medical Care 

Research Unit da Universidade de Sheffield, num estudo ao impacto do NHS Direct na procura 

de cuidados imediatos datado de 2000, avaliou a primeira fase do NHS Direct – as first waves. 

Do seu estudo de impacto de metodologia observacional verificou que: 

 No primeiro ano foram recebidas 68.500 chamadas de uma área populacional de 1.3 

milhões; 

 Das 68.500 chamadas, 49.375 (72%) foram feitas no período fora de horas (entre as 6h e as 

8h da manhã e fins de semana); 

O
bj

ec
tiv

os
Providenciar ao cidadão aconselhamento 
sobre saúde de forma confidencial, fiável 
e  consistente, 24h por dia, para que este 
possa resolver o seu problema em casa ou 
saber onde se dirigir

Providenciar acesso simples e rápido a 
uma base de dados compreensivel e 
actualizada sobre saúde e informação 
relacionada

Ajudar a melhorar a qualidade, aumentar 
o custo-efectividade e reduzir a 
desnecessária procura de outros serviços 
do NHS promovendo uma resposta 
apropriada às necessidades do cidadão

Permitir aos profissionais que 
desenvolvam as suas tarefas permitindo 
que o doente seja activo - self-care - e 
canalizar a atenção naqueles que mais 
necessitam

Si
gn

ifi
ca

do
s Providenciar uma gama abrangente de 

serviços

Melhorar a qualidade dos serviços

Minimizar erros

Respeitar a confidencialidade do paciente

Providenciar acesso livre à informação 
sobre serviços e tratamentos

Melhorar acessibilidade

Melhores níveis de eficiência e 
efectividade do NHS

Promover literacia em saúde

Racionalizar os recursos disponíveis 
evitando o uso irracional
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 Dessas 68.500 chamadas, foram gravadas as idades dos utilizadores em 60.180 (88%), onde 

13.447 (22%) correspondiam a mães em nome dos seus filhos com idades inferiores a 5 

anos; 

 Os sintomas mais comuns foram a diarreia e vómitos, sintomas do trato aéreo respiratório 

superior, febre, dores abdominais, eczemas e feridas; 

 A maioria dos utilizadores (61%) referiu que sem o NHS Direct teriam contactado o seu 

médico de família. 

As conclusões do trabalho realizado por MUNRO et al (2000), sustentam que para o primeiro 

ano de actividade da linha, o NHS Direct não reduziu a pressão sobre os serviços de prestação 

de cuidados primários, contudo, restringiu o seu aumento numa parte importante – no recurso 

ao médico de família (MUNRO, J. et al., 2000). 

A análise dos estudos publicados até 2002 considerava o serviço prestado pelo NHS Direct 

como bem usado e bem visto. O perfil do utilizador até à data incluía maioritariamente 

pessoas relativamente novas - comparativamente à maioria das pessoas que acede ao NHS - 

sendo normalmente constituídos por pais ansiosos com preocupações relativamente aos seus 

filhos ou então utilizadores com capacidade para resolver os seus problemas por telefone 

(SIMS, 2002). 

Apesar de alguma literatura argumentar que o papel do NHS Direct é o apenas representar 

“mais um degrau” para os utentes acederem a um serviço que iriam irremediavelmente entrar 

– as urgências hospitalares - estudos reforçam o seu contributo na melhoria do acesso aos 

prestadores para os que realmente necessitam sem com isso aumentasse a procura (MUNRO, 

J. et al., 2000). 

Existem evidências de que o NHS Direct não consegue conter a procura de prestação de 

cuidados mas permite um uso mais apropriado dos serviços por aqueles que necessitam de 

aceder aos mesmos. O NHS Direct permite um melhor uso dos recursos, coloca ao dispor 

profissionais qualificados com turnos definidos ao contrário da maioria dos serviços de saúde 

em que os profissionais acumulam horas e funções (SIMS, 2002). Esta evidência foi 

documentada com base nos resultados de um estudo publicado por PAYNE & JESSOPP (2001) 

intitulado “NHS Direct: review of activity data for the first year of operation at one site”21

                                                           
21 Artigo gratuito e disponível em http://jpubhealth.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/23/2/155 

. 
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GRANT et al. (2002), num outro estudo com metodologia observacional, tentaram comparar a 

qualidade dos cuidados prestados nos walk-in centers com a medicina geral e o NHS Direct 

recorrendo a pacientes estandardizados. Da investigação resultou que: 

 Em contraste com os clínicos de medicina familiar, os walk-in centers e o NHS Direct fazem 

referenciação de um maior número de pacientes; 

 Os walk-in centers têm melhor performance em registar a história clínica; 

 Contactar o NHS Direct revelou ser muitas das vezes insatisfatórias e demorado. 

Das considerações finais, os autores salientam para o facto das diferenças encontradas nos 

serviços em análise não significarem necessariamente a prestação de cuidados de pior 

qualidade (GRANT, C. et al., 2002). 

Em 2004 foi publicado o estudo “NHS Direct versus general practice based triage for same day 

appointments in primary care: cluster randomised controlled trial” (RICHARD, et al., 2004), que 

se propôs a investigar a efectividade e os custos de realizar triagens por serviço telefónico para 

determinar se esta solução é viável para os cuidados primários. O objectivo deste estudo 

esteve na tentativa de aceder aos efeitos relativos no volume de trabalho e custos da triagem 

à distância prestada pelo NHS Direct a pacientes solicitando consulta médica no próprio dia 

comparado com a habitual triagem telefónica prestada por enfermeiros no local, na prática 

clínica geral. A evidência dos dados apontou: 

 Diferenças significativas nos tempos médios de triagem entre os enfermeiros do NHS Direct 

e os enfermeiros dos cuidados primários, em média de 6.9 minutos (quando corrigido para 

o destino final fixou-se em 7.5 minutos). Em concreto: 

o Tempo médio de triagem efectuado por enfermeiros do NHS Direct: 11.16 

minutos 

o Tempo médio de triagem efectuado por médicos de familia: 6.53 minutos 

 As triagens pelo NHS Direct representam um acréscimo de tempo 2.5 vezes superior; 

 Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos de estudo nas referências 

para mais cuidados clínicos, cuidados fora-de-horas ou serviço de urgências no espaço de 

um mês; 

 Os custos para clínicos gerais e enfermeiros foram maiores no grupo NHS Direct, em média, 

de £2.88 por doente triado; contudo, não se registaram diferenças nos custos associados a 

outras práticas clínicas (follow-up, exames e medicamentos), custos de agendamento de 

consultas fora-de-horas ou custos dos departamentos de emergência; 
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 Os custos totais quando controlados para o destino final do contacto deixam de ser 

significativos, sendo a diferença nos custos de £1.50; 

 Apesar dos enfermeiros da linha directa serem empregados com um grau académico mais 

baixo, os custos com estes representaram 11% do valor total, quando comparados com os 

6% das despesas totais por parte dos enfermeiros da prática clínica. 

Dos resultados publicados resulta que: 

 A triagem por telefone por parte do NHS Direct levou mais tempo e foi mais dispendiosa 

que a habitual triagem prática; 

 Os tempos de contacto do NHS Direct teriam de ser reduzidos em cerca de 40% para os 

custos se tornarem compatíveis e comparáveis com os resultantes da triagem de prática 

clínica. 

Assim, sugere-se que as marcações no próprio dia por parte dos serviços do NHS Direct são 

viáveis mas representam um custo superior ao verificado com os resultantes da triagem da 

prática clínica geral. No entanto, os autores salientam para o facto dos enfermeiros nas 

triagens realizadas no grupo NHS Direct não terem um conhecimento prévio dos utilizadores, 

que possibilitaria acelerar o processo (RICHARD, et al., 2004). Apesar das triagens realizadas 

pelo NHS Direct serem fidedignas, o serviço não tem a capacidade de reduzir custos nos outros 

serviços requisitados, ou seja, tem um custo superior ao serviço equivalente prestado por 

enfermeiros nos cuidados primários. 

Neste enquadramento, estudos acerca dos resultados medidos no NHS Direct como no caso de 

RICHARD et al. (2004) podem estar enviesados por não incluírem as dificuldades levantadas 

pela tecnologia, ou seja, o uso de tecnologia com base em protocolos frequentemente gera 

contradições ao nível da gestão e a utilização de uma interface tecnológica sem contacto físico 

pode torna-se problemático (HANLON, G. et al., 2005). 

Noutro âmbito, estudou-se o efeito da pobreza, idade e sexo na proporção das chamadas para 

o NHS Direct. O estudo, do ponto de vista metodológico de índole ecológica, pretendeu 

estudar esse impacto. Para tal foram estudas duas regiões e recolhidas informações acerca da 

idade, sexo e código postal completo durante 6 meses, cobrindo uma extensão populacional 
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de 4.6 milhões de habitantes e estratificadas por perfile de privação segundo o Índice Múltiplo 

de Pobreza22

Da análise dos dados constatou-se que: 

. 

 O maior índice de chamadas para o serviço ocorreu nas áreas com pobreza igual ou maior 

que a média nacional; 

 A taxa de chamadas foi significativamente inferior nos distritos menos carenciados; 

 A proporção das chamadas foi maior entre as mulheres do nos homens, com maior 

evidência na faixa etária dos 15-44 anos; 

 Para os adultos em idade laboral (15-64 anos), a taxa de chamadas elevou-se com o 

aumento da privação, sendo mais significativa nas áreas mais carenciadas; a relação entre 

taxa de chamadas e pobreza foi igual para ambos os sexos; 

 Do total de chamadas, um quinto procurou informações sobre saúde; 

 Alguns dados sugerem que a proporção de chamadas é maior nas cidades do que nas áreas 

rurais. 

Os investigadores reportaram ainda que a distribuição das chamadas por idade e sexo é 

comparável com distribuição nos serviços de medicina geral. Curiosamente, verificou-se que o 

efeito da pobreza na taxa de chamadas do NHS Direct é diferente dos seus efeitos para a 

utilização de outros serviços de prestação de cuidados primários. Estudos anteriores 

demonstraram altas taxas de consulta nos médicos de família para adultos e crianças de 

classes sociais mais desfavorecidas e grande procura de consultas fora-de-horas nas áreas com 

maiores índices de pobreza. 

As grandes linhas orientadoras do estudo concluem ainda que o índice de chamadas para 

auxiliar crianças é menor nas áreas carenciadas, sendo, no entanto, o volume de chamadas de 

adultos maior nessas mesmas áreas, onde a pobreza é igual ou superior à média nacional 

(COOPER, et al., 2005). 

Cinco anos após o primeiro estudo de impacto do NHS Direct na procura de cuidados fora-de-

horas e cuidados emergentes, financiado pelo DoH, MUNRO et al. (2005) realiza um novo 

estudo de impacto. Daqui resultam as seguintes conclusões: 

                                                           
22 Indices of deprivation – corresponde ao actual indicador de pobreza utilizado pelo governo britânico e 
que contêm 38 indicadores individuais distribuídos por 7 grandes categorias: Income deprivation, 
Employment deprivation, Health deprivation and disability, Education, skills and training deprivation, 
Barriers to Housing and Services, Living environment deprivation e Crime. Mais informação em 
http://www.casa.ucl.ac.uk/aim/JShape/12a-IMD_Rank_(SOA)/IMD_2004_Introduction.html 

http://www.casa.ucl.ac.uk/aim/JShape/12a-IMD_Rank_(SOA)/IMD_2004_Introduction.html�
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 O NHS Direct está associado com a redução das chamadas fora-de-horas para os médicos 

de clínica geral; 

 Após a introdução do serviço, verificou-se uma quebra imediata de 3% na procura com 

reversão da curva da procura, a descer 8% ao ano; 

 Não foram encontradas alterações nos departamentos de emergência pediátrica; 

 Existência de impacto insignificante no volume de procura no serviço de ambulância e 

departamentos de urgência; 

 Constatação de resultados consistentes com o estudo de 2000 “Impact of NHS Direct on 

demand for immediate care: observational study” relativamente à análise das first waves. 

Em 2005, as 5.1 milhões de chamadas atendidas dentro da estrutura da rede representou um 

efeito de decréscimo no número total de chamadas para as cooperativas dos médicos de 

clínica geral quando, no entanto, o efeito sobre o volume de trabalho é incerto (MUNRO, J. et 

al., 2005). 

A experiência descrita pelos utilizadores sublinha que estes não estão apenas preocupados em 

monitorizar riscos para a sua saúde, mas também têm em atenção a sua relação com o risco de 

serem catalogados como falso paciente ou, sobretudo, desperdiçar tempo e não serem apenas 

consumidor de serviços. 

O acesso insatisfatório aos médicos de família foi muitas vezes o motivo para ligar para o NHS 

Direct. Para os utilizadores entrevistados, o serviço mostrou ser de rápido acesso aos 

profissionais de saúde, comparativamente à dificuldade de conseguir uma consulta com o 

médico de família. Outros dos motivos prende-se com o facto de procurar uma segunda 

opinião após contacto presencial insatisfatório com o médico de família (GOODE, J. et al., 

2004). 

Desde a sua inauguração, o NHS Direct apresentou uma evolução na taxa de utilização do 

serviço, com aumento substancial no número de chamadas recebidas. Porém, a sua 

introdução, apesar de melhorar o acesso aos serviços de saúde não conseguiu diminuir a 

pressão na procura do médico de família fora-de-horas nem diminuir a procura do 

departamento de urgência médica pediátrica. 

Os estudos salientam ainda alguns problemas de eficiência na triagem, nomeadamente nos 

tempos de triagem, mas apesar de não conter a procura permitiu um uso mais apropriado dos 

recursos. Assim, o NHS Direct teve a capacidade de melhorar as acessibilidades dentro da rede 
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prestadora, promoveu o empowerment junto do utilizador mas apresentou lacunas na variante 

da equidade (apesar de estudos sugerirem maior utilização por grupos mais carenciados, é nas 

cidades que se verifica uma maior utilização do serviço). 

 

1.6.4 O modelo de saúde português 
 

A história de Portugal fica marcada nos últimos anos por mudanças políticas, económicas e 

sociais, que condicionaram também os rumos e politicas de saúde. A criação de um sistema 

nacional de saúde está ligada ao movimento revolucionário do 25 de Abril de 1974 (e 

consequente processo de descolonização – com impacto no perfil demográfico nacional), a 

entrada para a CEE (actual UE) em 1986 e a adesão à moeda única europeia em 2002 

(OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2001). 

O SNS é formalmente instituído em Portugal com a entrada em vigor da Constituição de 1976, 

como sendo universal, geral e gratuito. Antes desta data havia sido introduzido, em 1935, um 

seguro social obrigatório (pela Lei n.º 1884, de 16 de Março de 1935) integrado num sistema 

de previdência social, supervisionado pelos diferentes sindicatos existentes na altura e que por 

esse facto providenciavam serviços médicos diferenciados. 

Em 1946, com a constituição da Federação das Caixas de Previdência, permitiu-se a expansão 

dos serviços médico-sociais da Previdência – caixas. Contudo o sistema de saúde Português 

existia de forma desarticulada e fragmentada (TRIBUNAL DE CONTAS, 1999). 

O sistema de saúde estava apoiado essencialmente ao nível das Misericórdias23

Em 1971, assiste-se a uma reforma do sistema de saúde, vista como precursora do SNS e que 

consistiu na criação dos “centros de saúde” (de 1ª geração) sem, no entanto, se integrarem 

com a “rede” das caixas (que só viria a acontecer em 1984/85 sob designação de “centros de 

saúde de 2ª geração) (OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, sem data). 

, tidas como 

instituições centenárias de solidariedade social ao qual tinham a seu cargo administrativo 

parte das instituições hospitalares e outros serviços desagregados pelo país. A rede hospitalar 

existente estava alicerçada na rede estatal com índole geral e especializados, de localização 

nos grandes centros urbanos de então (BARROS & GOMES, 2002). 

                                                           
23 Ainda existem no contexto português mas não providenciam cuidados agudos hospitalares 
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 Assim, em 1979 surge o enquadramento legal do SNS pela Constituição (1976) que dota o 

mesmo de autonomia financeira e administrativa. Define-se o financiamento do SNS por 

Orçamento Geral do Estado mais os proveitos das receitas afectas às suas despesas (art.º 2º da 

referida Lei).  

Para BARROS (1999), o principal objectivo das políticas dos anos 70 foi a diminuição das 

barreiras ao acesso de cuidados médicos, quer no financiamento, quer no acesso físico 

(BARROS, P.P., 1999). 

Em 1990, com a Lei de Bases para a Saúde (Lei n.º 48/90, de 24 Agosto), define-se o Estatuto 

do SNS em que salienta a não total gratuidade do sistema para um sistema tendencialmente 

gratuito de acordo com as condições económicas e socais dos cidadãos (TRIBUNAL DE CONTAS, 

1999). 

O Estatuto do SNS define “conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e de serviços 

oficiais prestadores de cuidados de saúde, funcionando sob a superintendência e tutela do 

Ministério da Saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1993). 

As políticas da década de 90 têm em consideração uma mudança de paradigma, centradas na 

preocupação de ganhos de eficiência e orientadas para a efectividade na utilização dos 

recursos disponíveis. Porém, as políticas de saúde foram focalizadas para o desenvolvimento 

da rede hospitalar privilegiando a actuação clínica nesses domínios (BARROS, P.P., 1999).  

As consequências das reformas hospitalares, como a oferta de serviços ambulatórios públicos, 

conduziram ao aumento dos casos dos serviços de urgência hospitalar, por não conseguirem 

responder às necessidades da população (EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH CARE 

SYSTEMS, 1999). 

A Ilustração 3 pretende sistematizar os acontecimentos mais relevantes para a constituição do 

SNS, adaptados dos relatórios do OPSS e Tribunal de Contas. 
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Ilustração 3 - Principais acontecimentos para as políticas de saúde em Portugal desde 1970 a 2006 

 

Os gastos em saúde, em Portugal, têm acompanhado a tendência de outros países da UE e 

OCDE no qual se registou, nos últimos anos, um crescimento superior ao crescimento 

económico, com impactos no PIB. 

Em Portugal, entre 1990 e 2004, a proporção dos gastos públicos no total cresceu 6.4%. O 

crescimento da despesa deveu-se, em grande parte, de quase total ausência de controlo de 

introdução de inovação tecnológica ao nível do diagnóstico e terapêutica e das políticas de 

contenção de custos ineficazes (FERREIRA, A. et al., 2006). 

As debilidades no processo e reformas do SNS traduz-se numa dificuldade de acesso e baixa 

eficiência dos serviços públicos de saúde assim como na ausência de modelos de organização e 

gestão modernos com impactos financeiros consideráveis (EUROPEAN OBSERVATORY ON 

HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, 2005). 

A desigual distribuição de recursos financeiros, humanos e tecnológicos entre centros de 

saúde e hospitais, combinadas com os altos níveis de procura dos serviços de urgência 
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hospitalar – muitas vezes injustificada – pode representar baixo padrão de serviço da rede 

prestadora de cuidados (EUROPEAN OBSERVATORY ON HEALTH CARE SYSTEMS, 1999). 

  1.6.5 Perfil de saúde português 

Relativamente aos principais indicadores de saúde, Portugal e Reino Unido apresentam uma 

evolução positiva, sinal do resultado das reformas efectuadas em ambos os sistemas de saúde. 

A Tabela A apresenta sumariamente alguns desses indicadores para ambos os países, segundo 

fontes da OCDE e do OPSS.  

Indicador de saúde Portugal Reino Unido     

Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino Ano Fonte 

Esperança média de vida 
(anos) 

79 75 82 79 77 81 2006 OPSS 

Taxa de mortalidade 
infantil 

3 4 3 5 5 4 2006 OPSS 

Mortalidade perinatal  
(por 1.000 nascimentos) 

4.0 3.8 4.1 7.7 sem info sem info 2007 OCDE 

Mortalidade neonatal  
(por 1.000 nados vivos) 

2.1 2.2 2.0 3.3 sem info sem info 2007 OCDE 

Taxa de mortalidade 
adulta (1) 

93 133 53 80 98 61 2006 OPSS 

Taxa de fertilidade na 
adolescência 

não 
aplicável 

não 
aplicável 

19% não 
aplicável 

não 
aplicável 

27% 2002 OCDE 

Principais causas de morte (por 100.000 habitantes)   

Tumor 151.3 211.4 106.7 178.6 218 151.3 2003 OCDE 

AVC 111.2 125.9 99.6 61.4 64.7 58.2 2003 OCDE 

Doença Isquémica 43.1 59.3 30 55.1 77.1 37.8 2003 OCDE 
(1) Probabilidade de morrer entre os 15-60 anos, por 1.000 habitantes 

Tabela 1- Comparação dos principais indicadores de saúde entre Portugal e Reino Unido 

 

De acordo com as estimativas em 2008 do INE, a população residente estimada para Portugal 

era de 10.617.575 habitantes, com 10.126.880 habitantes no Continente. Ao perfil 

demográfico populacional salienta-se uma taxa de crescimento natural com tendência 

negativa, redução da taxa de fecundidade e acentuação do envelhecimento populacional 

(redução da natalidade e aumento da longevidade) (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, 

2008). 

São dois os níveis de autoridade político-administrativa no Continente, caracterizando-se por 

nível nacional e de concelhio. Aqui podemos encontrar a divisão por regiões administrativas de 
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base política regional – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve (COUTINHO, 

M.C. et al., sem data). 

Mais de um terço da população concentra-se na região Norte do país (sensivelmente 37%), 

seguido da região de Lisboa (27%), região Centro (24%), Alentejo (7.5%) e por último o Algarve 

(4.5%) (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, 2008). 

Em 2005, dos 73 hospitais da rede do SNS – categorizados por Central, Distrital e Nível 1 – 56 

encontravam-se localizados no litoral e 17 no interior. A região Norte e Centro são aquelas que 

têm maior concentração hospitalar a nível nacional (INSTITUTO de GESTÃO INFORMÁTICA E 

FINANCEIRA DA SAÚDE, 2005).  

O 4º Inquérito Nacional de Saúde (2005/2006) divulgado pelo INE teve como principal 

objectivo caracterizar a população portuguesa face à saúde. Deste Inquérito resultou que em 

termos de auto-percepção de saúde 53.2% da população residente o considera “Muito bom” 

ou “bom”, com maior expressão nos homens (59.3%) e nas faixas etárias “menos de 15” e “15-

24” anos. A qualidade de vida percepcionada como “muito boa” foi de 48.4% e “nem boa nem 

má” por 44.8% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, 2007). 

Do estudo de doenças crónicas, a tensão arterial alta foi a que apresentava uma maior 

prevalência junto da população portuguesa, com quota de 20% a nível nacional. Esta condição 

era a principal causa do consumo de medicamentos. De entre as outras doenças crónicas 

destacavam-se as doenças reumáticas, dor crónica, depressão e diabetes. Em todos os casos, 

as prevalências são sempre superiores no grupo das mulheres (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTATISTICA, 2007). 

Relativamente à prestação de cuidados, existem evidências de distribuição regional desigual 

dos Cuidados Primários, com maior concentração no litoral, traduzida numa falta de equidade. 

BAGANHA et al (2009) sugerem que são os níveis socioeconómicos da população que 

estratificam o acesso (BAGANHA, M. et al., 2009). 

No que concerne ao funcionamento dos serviços hospitalares, estes são prejudicado por 

utilização excessiva (e em alguns casos desadequada) que pode representar um problema de 

acessibilidade aos Cuidados de Saúde Primários. Neste seguimento CAMPOS (2007), apresenta 

como uma das linhas prioritárias na reforma dos cuidados de saúde a substituição de um 

sistema hospitalocêntrico por um mais orientado “para a prevenção da saúde, para a 
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proximidade entre cidadão e médico de família, porque tal melhora a saúde e a eficiência 

global na gestão da saúde” (CAMPOS, 2007).  

Segundo o relatório da “Estatística do Movimento Assistencial – Hospitais SNS” de 2005 

publicado pela ACSS24

Portugal, nos últimos anos conseguiu sobressair no que respeita às taxas de mortalidade 

infantil. Em 1990, Portugal apresentava uma das piores taxas de mortalidade infantil da Europa 

com 11‰ por cada mil nados vivos, sendo que esse valor em 2006 rondava os 3‰. Neste 

domínio a performance de Portugal superou o indicador do Reino Unido. Também, ao nível da 

mortalidade perinatal e neonatal, Portugal apresentou melhores resultados. Ainda 

comparativamente com o Reino Unido, em Portugal morre-se mais de doenças cérebro-

vasculares do que por tumores ou doença isquémica. 

 em 2005, foram contabilizadas no total 6.333.920 urgências 

hospitalares, das quais 5.084.764 (aproximadamente 80% dos casos) corresponderam a 

episódios de Urgência Geral/SO e 898.950 (aproximadamente 14% dos casos) corresponderam 

a admissões de Urgência Pediátria/SO (INSTITUTO de GESTÃO INFORMÁTICA E FINANCEIRA DA 

SAÚDE, 2005). 

 

1.6.6 A Saúde 24 
 

A S24 é um serviço de saúde em plataforma multi-canal relativamente novo que presta 

cuidados ao nível de triagem, aconselhamento e encaminhamento, de assistência em saúde 

pública e de informação geral de saúde, através de um Centro de Atendimento integrado no 

Serviço Nacional de Saúde apoiado por equipas de enfermeiros, de acordo com o Despacho n.º 

9216/2007, de 21 Maio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Sob supervisão do Ministério da Saúde e da Direcção-Geral da Saúde, esta resultou da fusão da 

“Linha de Saúde Pública” e da “Linha Dói-Dói? Trim-Trim!” e que se encontra acessível a todos 

os beneficiários do SNS (SAÚDE 24, 2007) 

A linha resulta de uma PPP definida entre o Estado Português, representado pela DGS em 

nome do Ministério da Saúde e a operadora representada pela LCS – Linha de Cuidados de 

Saúde, SA (pertencente à EPS – Gestão de Sistemas de Saúde, SA do grupo Caixa Geral de 

Depósitos) com o objectivo de alargar e melhorar as acessibilidades dos utentes à rede do SNS 

                                                           
24 Anteriormente sob a designação de IGIF 
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com maior racionalização dos recursos financeiros, materiais e humanos existentes através de 

um mecanismo de encaminhamento dos utentes para as instituições da rede do SNS com base 

em protocolos e algoritmos previamente definidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

O contrato celebrado entre ambas as partes pressupunha um período de quatro anos, 

renovável por mais um, de acordo com o desempenho apresentado, para “prestação de 

serviços para a montagem, exploração e transferência do centro de atendimento do Serviço 

Nacional de Saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE E DGS, 2007).  

O acordo prevê ainda uma remuneração da Operadora com base no tempo, número e tipo de 

contactos atendidos, constando inclusive critérios de qualidade do serviço prestado (PARRA, F. 

et al., 2007). 

O modelo de PPP foi adoptado com base na implementação, a curto prazo, de um Centro de 

Atendimento mais económico, eficiente e efectivo. Alguns autores sugerem que, em termos 

conceptuais, a ligação a uma entidade privada sugere a promoção de inovação e melhoria da 

qualidade dos serviços prestados numa lógica de eficiência e efectividade no controlo 

financeiro com capacidade de desenvolvimento de novos serviços (CARRASQUEIRO, 2008). 

Nesses termos, a S24 pode ser vista como “…um serviço focado no utente, inserido na cadeia 

de prestação de cuidados de saúde e situado no ponto de vista de entrada do sistema. 

Recorrendo a tecnologias de informação e comunicação (TIC), constitui uma solução 

estruturante, tanto na perspectiva de ser um ponto de contacto inicial fundamental e decisivo 

para uma maior racionalização dos recursos existentes, como da perspectiva de ser um 

contributo para o aumento da consistência dos sistemas de informação do Ministério da 

Saúde” (PARRA, F. et al., 2007). 

 

   1.6.6.1 Serviços 
 

O Centro de Atendimento do SNS é composto por dois espaços físicos – call center – situados 

em Lisboa e Porto onde é feita a gestão das chamadas canalizadas num sistema único a nível 

nacional. Estes dispõem de uma plataforma tecnológica diversa e devidamente identificada, 

disponível através de telefone, fax, correio electrónico e internet. 

Desta plataforma apenas o contacto telefónico permite um contacto em tempo real, 

representado por um número único - 808 24 24 24 - acessível através da rede nacional fixa e 
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móvel com o custo de uma chamada local para o utente e que presta exclusivamente serviço 

de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento. O sítio da internet funciona como um portal 

de divulgação, e tal como os meios por fax e correio electrónico suportam os serviços de 

Assistência Pública em Saúde Pública e Informação Geral de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007). 

Este formato permite a criação de um intermediário certificado para fazer a gestão dos 

problemas de saúde do utente, antecipando e adequando o encaminhamento do problema de 

saúde dentro da rede de prestação de cuidados do SNS. A sua concepção permite ocupar um 

espaço vazio que até então era gerido pelo INEM ou pelo próprio utente (decisor na tomada 

de decisão na utilização de cuidados de saúde disponíveis no SNS). A Ilustração 4, adaptado de 

CARRASQUEIRO (2008), sistematiza as formas que o Utente do SNS tem para entrar na rede de 

prestação de cuidados de saúde. Assim, o utente pode aceder ao SNS de três formas distintas: 

• Directamente (sem passar por nenhum canal de triagem) 

• Através do centro de atendimento S24 (por telefone, fax ou internet) 

• Através do INEM (por telefone) 

 
Ilustração 4 - Relação do Utente com o SNS (adaptado de CARRASQUEIRO, 2008); As interacções entre o doente e 
o SNS: o doente pode entrar na rede de prestadora de cuidados de saúde acedendo directamente a um serviço de 
urgência (por exemplo) ou então aceder via telefone ao INEM ou através de telefone, fax ou internet para o 
centro de atendimento do SNS – a S24. 

 

No entanto, a S24 não pode ser encarada como um serviço de emergência, uma vez que as 

chamadas são definidas como comunicações “de e para serviços públicos destinados a prover 

situações de emergência de qualquer natureza” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Assim, não 

tendo a S24 capacidade de assegurar uma intervenção médica imediata em situações de 
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potencial risco directo de morte ou lesão grave para a saúde ou segurança pública, esta deverá 

encaminhar os utentes para os serviços de emergência ou orientar os mesmos para as 

urgências hospitalares, enquadrando-se no conceito de serviço de emergência no que 

concerne ao tratamento das informações e localização das pessoas que efectua o contacto nas 

redes de comunicações (COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS, 2007) (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2007) (COMISSÃO EUROPEIA, 2003).   

   

A prestação dos serviços, a S24 assenta em quatro vectores primordiais à gestão do utente, 

englobados em serviços clínicos e não clínicos. Estes vectores estão agrupados em 

“Informação Geral de Saúde”, “Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento”, “Assistência 

em Saúde Pública” e “Transferência para outro Centro de Atendimento”.  

O vector “Informação Geral de Saúde” preconiza uma abordagem de serviço não clínico com 

conteúdos supervisionados pelo Director-Geral da Saúde. Estes são disponibilizados por um 

Enfermeiro ou Assistente de Informação e englobam a rede de prestação de cuidados do SNS, 

as entidades convencionadas com o sistema e as farmácias de serviço. 

A “Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento” incorpora um algoritmo mais complexo e 

rigoroso de forma a responder a problemas específicos de saúde. Este atendimento 

compreende a interacção de teor clínico, por avaliação de um Enfermeiro através de contacto 

telefónico, com avaliação do risco de acordo com a informação disponibilizada pelo utente. 

Este vector permite filtrar a informação e agir de acordo com o problema, sendo que a 

identificação dos cuidados de saúde podem incidir em auto-cuidados (com possível retorno de 

chamada por parte do enfermeiro assistente), aconselhamento para agendamento de consulta 

com médico de clínica geral ou especialidade ou encaminhamento para serviço de urgência. 

A “Assistência em Saúde Pública” resulta da reestruturação da “Linha de Saúde Pública”, 

podendo ser encarada como uma segunda linha de atendimento de âmbito clínico por 

enfermeiros para esclarecimento e apoio em questões de saúde pública. 

O vector “Transferência para outro Centro de Atendimento” pode ser considerado como uma 

plataforma de ligação entre serviços. Resulta do reencaminhamento da chamada inicial para o 

INEM ou Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV), podendo os contactos serem bi-

direccionais. (GOMES, 2009) 

Todo o serviço prestado pela S24 faz-se em língua portuguesa estando, contudo, contemplada 

a possibilidade de contacto em língua inglesa caso o Utente tenha dificuldades de 

compreensão ou expressão em língua portuguesa por tradução simultânea ou por um 
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colaborador fluente em inglês. Também se contempla por cláusula contratual, uma ferramenta 

de conversação em tempo-real – chat - no sítio da internet para Utentes com 

dificuldades/incapacidades auditivas e visuais (SAÚDE 24, 2007). 

Todos os contactos telefónicos são seguidos de um alerta automática a alertar para a gravação 

da chamada. Caso o Utente não autorize esta mesma gravação, os contactos são 

interrompidos conforme consta na Autorização da CNPD para o serviço em causa (COMISSÃO 

NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS, 2007). 

O sistema prevê ainda chamadas de seguimento e chamadas de retorno. As chamadas de 

seguimento são chamadas efectuadas no âmbito das ligações de teor clínico e associadas aos 

casos em que foram dadas indicações para o auto-cuidado com o intuito de acompanhamento 

da evolução da condição clínica, quando assim se justifica. Os contactos de retorno justificam-

se quando por incapacidade do Centro de Atendimento não existem recursos disponíveis 

(Enfermeiros ou Assistentes de Informação) para a prestação do serviço. Ambas as chamadas 

são acordadas com o Utente (GOMES, 2009). 

 

   1.6.6.2 Sistema 
 

A plataforma do Centro de Atendimento do SNS está assente na plataforma CAS, que permite 

fazer a gestão dos contactos com inclusão de dados clínicos e administrativos dos utentes. Este 

sistema é dotado de algoritmos clínicos que permitem fazer a triagem e análise da informação 

para suporte da decisão. Os algoritmos têm por base os sintomas, a idade, sexo e traumático 

ou não traumático, estando aprovados e sujeitos a revisão periódica por parte da DGS (PARRA, 

F. et al., 2007). 

 

Toda a informação recolhida pelos diversos meios é armazenada numa base de dados capaz de 

identificar o utente num contacto posterior através do número de telefone, por exemplo. A 

gestão da base de dados, por sua vez, está integrada com um outro sistema de complemento 

que gere fluxos de informação nos restantes departamentos do Ministério da Saúde, como a 

ACSS (PARRA, F. et al., 2007). 
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   1.6.6.3 Números da actividade 
 

Poucos números têm sido divulgados acerca da eficiência e efectividade da S24, em parte 

justificado por se tratar de um serviço recente.  

Em 2008, foram lançados alguns indicadores do primeiro ano de actividade da S24, por fonte 

oficial da DGS. Da informação disponibilizada, resultou que do primeiro ano de actividade: 

• Foram registadas 451.396 chamadas tendo sido atendidas 427.091, numa média de 

1142 chamadas por dia; 

• Deram entrada 428 contactos escritos e 522 contactos via Web chat, numa média de 2 

contactos escritos por dia e 3 por via Web chat; 

• Realizaram-se 468 chamadas de retorno, numa média de 4 por dia; 

• O maior pico registado de chamadas ocorreu nos períodos entre 23 de Dezembro de 

2007 e 23 de Janeiro de 2008, com o menor período entre 23 de Agosto a 23 de 

Setembro de 2007; 

• O tipo de serviço mais requisitado foi a “Triagem, Aconselhamento e 

Encaminhamento” com 323.819 registos, numa média de 866 registos por dia, seguido 

de “Informação Geral de Saúde” com 32.127 registos, numa média de 86 registos por 

dia. 

• Nos períodos compreendidos entre Julho de 2007 e Abril de 2008  

o A situação “Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento” foi a que obteve 

tempos mais elevados de duração do contacto telefónico, seguido dos 

contactos para o INEM e CIAV. Os contactos para informações de “Assistência 

em Saúde Pública” e “Informação Geral de Saúde” tiveram ao longo do 

período diminuição dos tempos dos contactos; 

o A duração média das chamadas para situações de “Triagem, Aconselhamento 

e Encaminhamento” teve um máximo de 14’24’’ em Julho de 2007 e um 

mínimo de 11’31’’ em Janeiro de 2008. 

• Nos períodos compreendidos entre Abril de 2007 e Abril de 2008 para situações 

clínicas 

o As principais situações registadas foram os auto-cuidados, consulta médica 

num espaço de 24h, ida à urgência hospitalar e consulta médica num espaço 

de 1 a 3 dias; 

o Os auto-cuidados foram a situação mais recomendada com 35% em Abril de 

2007 e sensivelmente 23% em Abril de 2008; 
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o As consultas médicas num período de 24 horas aumentaram de sensivelmente 

17% em Abril de 2007 para aproximadamente 23% em Abril de 2008, com pico 

de 25% a registar-se entre Outubro e Novembro de 2007; 

o As orientações para urgência hospitalar em Abril de 2007 corresponderam a 

14% do volume das situações clínicas, fixando-se em 16% em Abril de 2008 

com pico de 23% em Junho de 2007. 

• Do contacto inicial com intenção de ida às urgências hospitalares 

o 20,90% não alterou a sua intenção inicial; 

o 18,01% aceitou os auto-cuidados; 

o 12,41% orientou-se para consulta médica num período entre 1 a 3 dias. 

 

Dados avançados pela APDSI apontam para os primeiros meses de actividade da S24: 

• Volume de actividade com uma média de 1.000 chamadas por dia; 

• Em média, 88% dos contactos são para “Triagem, Aconselhamento e 

Encaminhamento”, 4% para “Assistência em Saúde Pública” e 12% para “Informação 

Geral de Saúde”; 

• O tempo médio do contacto varia consoante o serviço, desde cerca de 5 minutos para 

“Aconselhamento em Saúde Pública” até cerca de 17 minutos para contactos de 

apoio/emergência social; 

• A disposição final resultante dos serviços de triagem: 

o Cerca de 5%, em média, são transferidos para INEM ou CIAV; 

o 17% são orientados para os serviços de urgência hospitalar; 

o 48% recebem aconselhamento para consulta médica; 

o 18% recebem aconselhamento para auto-cuidados e outras disposições; 

• O perfil demográfico compreende: 

o 60% dos contactos estão relacionadas com questões pediátricas (de escalão 

etário entre os 0-14 anos); 

o A maioria dos contactos provém de Lisboa e Porto; 

o 95% dos utentes consideram o serviço como “bom” ou “muito bom”; 

 

O balanço do primeiro ano de actividade sugere uma utilização do serviço considerável, com 

427.091 chamadas atendidas. Maioritariamente, a principal via de comunicação foi a voz, que 

poderá ser compreensível pelo facto do contacto via internet estar limitado a cidadão com 

incapacidade.  
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Grande parte dos utilizadores, cerca de 75.8%, procurou “Triagem, Aconselhamento e 

Encaminhamento” aos quais foram predominantemente recomendados o auto-cuidado. 

Porém, os dados evidenciam que 20.9% dos utilizadores não mudou a sua intenção inicial de 

ida às urgências hospitalares mas a principal disposição final aconselhada está na procura de 

consulta médica. 

A pouca informação disponível pelas instituições oficiais não permite inferir se realmente 

houve ou não uma evolução temporal nas taxas de utilização do serviço e um uso mais racional 

por parte dos cidadãos dos recursos disponíveis. Tal poderá estar relacionado com a recente 

implementação do serviço. Porém, o alto índice de chamadas sugere uma boa adesão por 

parte dos cidadãos, estando ainda muito concentrada nas grandes áreas urbanas, como Lisboa 

e Porto.   

 

1.6.7 O Sistema de Saúde Português e o Sistema de Saúde Inglês em 
análise 

 

Portugal e Inglaterra apresentam algumas assimetrias quando analisados aspectos 

relacionados com a gestão dos circuitos de saúde, sejam eles ao nível de performance 

económica, de recursos humanos e físicos e resultados obtidos. 

Os recentes relatórios da OCDE salientam que o peso da despesa pública para Portugal, em 

2006, representava 73.2%, predominantemente financiada por dinheiros públicos, enquanto 

que para Inglaterra, no mesmo período, essa despesa representava 86.3% (OBSERVATÓRIO 

PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2007).  

Em termos de despesa total com a saúde, ainda no período de 2006, Portugal registou um 

gasto de 10.2% do seu PIB em contraste com os 8.4% em Inglaterra. 

Per capita, o gasto médio português cifrou-se em 2102 USD e 2760 USD para Inglaterra – com 

ajuste para paridade de poder de compra25

                                                           
25 Traduzido de purchasing power parity 

. Os dados sugerem uma desproporção entre a 

despesa total em saúde (em percentagem do PIB) e o equivalente em custo per capita na 

realidade portuguesa, o que leva a inferir ineficiências no sistema (a nível de custos sem 

medição dos resultados em saúde). 
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Também existem diferenças entre o PIB regional per capita26 entre regiões para ambos os 

países. Em comparação, o valor mínimo é semelhante (na casa dos 50) existindo variação 

substancial nos valores máximos, na ordem os 167 para Portugal e de 443 para Inglaterra. Da 

análise regional do PIB per capita pelo Indice de Gini27

No que concerne à distribuição de recursos físicos e humanos também se verificaram nuances 

entre ambas as realidades. De qualquer forma o relatório da OCDE permite salientar alguma 

proximidade em diversos aspectos como na relação do número de camas para doentes agudos 

a nível hospitalar, que tem registado uma diminuição ao longo dos anos (em ANEXO 3) (OECD, 

2008). 

, Portugal e Inglaterra apresentam 

comportamento muito semelhante (em ANEXO 2) (OECD, 2009). 

Quando analisada a percepção de saúde entre “má e muito má” de acordo com o rendimento 

por grupo de mais baixo rendimento e de mais alto rendimento, Portugal é o pais que 

apresenta maior assimetria entre os dois grupos e é aquele que onde se observa maior 

desigualdade na percepção de saúde (OECD, 2009). 

Ao nível das desigualdades em saúde, Portugal e Inglaterra ocupam posições distintas, no que 

respeita a utilização e acesso aos cuidados de saúde. Analisando ambos os países na 

perspectiva das necessidades não satisfeitas para examinação médica devido a problemas de 

acesso, verifica-se que apesar de em ambos os países se perceber que existem mais 

dificuldades de acesso para os grupos com menor rendimento comparativamente aos grupos 

de maior rendimento, em proporção absoluta, Portugal apresenta maior desigualdade 

registada comparativamente a Inglaterra, aumentando a diferença quando comparando o 

acesso aos cuidados de saúde entre os grupos com menores rendimentos (ANEXO 4) (OECD, 

2009). 

O viés a favor dos ricos28

                                                           
26 PIB regional per capita é calculado dividindo o PIB da região pela população que nela habita (OECD, 
2009) 

 no uso de cuidados especializados reforça uma maior desigualdade 

na procura destes cuidados em Portugal que em Inglaterra, o que pode estar de acordo com o 

facto de países com diferentes rendimentos apresentarem diferentes resultados. Segundo van 

DOORSLAER (2006), Portugal apresenta uma maior iniquidade horizontal para na procura de 

consulta de médicos especialistas, que pode ser explicado pelo facto dos seguros privados e 

27 Indice de Gini é uma medida sumária das disparidades regional entre países. Os valores variam entre 0 
e 1 em que quanto maior o valor maior a disparidade (OECD, 2009) 
28 Pro-rich bias 
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pagamentos directos serem uma via de acesso aos médicos de especialidade. Em Inglaterra, 

este tipo de iniquidade é praticamente inexistente (em ANEXO 5) (van DOORSLAER, E. et al., 

2006). 

Outra explicação da desigualdade na procura de cuidados reside no facto de que no Reino 

Unido os clínicos associados aos cuidados primários controlam o acesso à rede de cuidados de 

saúde, actuando como intermediários no acesso à rede de cuidados secundários – que inclui os 

médicos de especialidade. Em Portugal, os médicos de família, em teoria, seriam responsáveis 

pelo controlo da procura dos cuidados secundários mas é possível fazer um bypass ao sistema 

entrando na rede prestadora de cuidados secundários via urgência hospitalar (van DOORSLAER 

& MASSERIA, 2004). 

De forma sucinta, o sistema de saúde inglês para a visita aos médicos de família tende a 

favorecer os mais pobres (iniquidade horizontal negativa) e é tendencialmente nulo para a 

procura de cuidados especializados. O sistema de saúde português é tendencialmente nulo, 

em termos de equidade horizontal na visita ao médico de família e tem comportamento 

discriminatório na procura de cuidados de especialidade, favorecendo os mais ricos 

(iniquidade horizontal bastante positiva) (ANEXO) (van DOORSLAER, E. et al., 2006). 

Atendendo aos resultados descritos, Portugal e Inglaterra apresentam realidades distintas, 

explicadas pela diferente configuração política, histórica e cultural. O modelo de SNS em 

Portugal teve como base o modelo de Beverigde, mais especificamente, o modelo NHS 

implementado em Inglaterra. Porém, o modelo português nasceu num período conturbado, 

caracterizado por uma crise económica mundial e grandes transformações políticas e sociais 

no território nacional (SAKELLARIDES C. , 2009). 

De acordo com o Euro Health Consumer Index de 2008, Portugal ocupa o vigésimo sexto posto 

(em trinta e um possíveis) com 507 pontos e o Reino Unido o décimo terceiro lugar com 650 

pontos (tabela descritiva em ANEXO 6). O índex corresponde a uma avaliação anual dos 

sistemas de saúde em seis categorias29

                                                           
29 As categorias em avaliação são Direitos e informação dos pacientes, e-Saúde (e-Health), Tempos de 
espera para tratamentos, Resultados (Outcomes), Variedade e alcance dos serviços prestados e 
Produtos farmacêuticos 

, compostas por vários indicadores, numa escala com o 

máximo de 1000 pontos. O relatório aponta ainda para melhor classificação dos sistemas de 

saúde com base no modelo bismarquiano (HEALTH CONSUMER POWERHOUSE, 2008). 
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 As maiores falhas apontada a Portugal estão nos problemas de acesso e tempos de espera de 

tratamento. O relatório sugere ainda melhorias na transparência dos serviços para que os 

pacientes possam fazer escolhas com conhecimento de causa (HEALTH CONSUMER 

POWERHOUSE, 2008). No outro lado, os maiores problemas do Reino Unido estão também ao 

nível dos indicadores de qualidade, nomeadamente, nos tempos de espera. Contudo, a boa 

prestação na classe dos “Direitos e informação dos pacientes”, explica a posição final (HEALTH 

CONSUMER POWERHOUSE, 2008). 

Num outro ranking, o Euro Patient Empowerment Index para 2009, Portugal foi classificado no 

vigésimo nono posto (em trinta e um possíveis) com 489 pontos e o Reino Unido ficou na 

décima sétima posição com 644 pontos. Este índex é também composto por categorias30

Apesar de todos os indicadores apresentados, é notório que os sistemas de saúde não são 

unidades estáticas e que estão em constante alteração e mudança, muito por causa das 

políticas e ideologias adoptadas. Os resultados são reflexo dessas mesmas políticas e 

prioridades.  

, 

subdivididas por indicadores, numa escala com o máximo de 1000 pontos. O relatório sugere a 

ambos os países a melhoria da informação prestada aos cidadãos através, por exemplo, da 

fomentação dos níveis de literacia dos pacientes (HEALTH CONSUMER POWERHOUSE, 2009). 

Os bons resultados obtidos pelo NHS Direct, por exemplo no controlo da pressão das urgências 

hospitalares e tendencialmente promotor da diluição das assimetrias no acesso aos serviços de 

saúde, não escondem os problemas que o NHS tem de resolver, como a sustentabilidade 

financeira, rentabilização dos recursos humanos e gestão eficiente das listas de espera e 

tempos de espera para cirurgia. Os problemas são em grande parte semelhantes à realidade 

portuguesa, muito por influência do carácter de gratuidade no momento do consumo de 

recursos. 

A Tabela 1 mostra que existem discrepâncias na utilização dos cuidados primários e na taxa de 

utilização dos mesmos. Neste capítulo, Portugal destaca-se por ter uma taxa de utilização dos 

cuidados primários relativamente baixa (a rondar os 60%) e por favorecer os mais ricos no 

acesso aos cuidados primários. O Reino Unido, por sua vez, apresenta uma maior taxa de 

utilização dos serviços de saúde primários, porém com viés a favor dos mais pobres no acesso 

                                                           
30 As categorias avaliadas são Direitos dos pacientes, Informação, Avaliação das tecnologias em saúde 
(Health tecnologhy assessment) e Incentivos financeiros 
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(OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2008) (van DOORSLAER & MASSERIA, 

2004) (PISCO, 2007) (DEPARTMENT OF HEALTH, 2007) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

 Portugal Reino Unido Fonte 

Taxa de utilização dos Cuidados 
Primários 

59.8% 84% OPSS (2008) 
DoH(2007) 

Taxa de utilização das urgências (1) 60,9% 37,4% OPSS (2008) 
DoH(2008) 

Listas de espera para consulta 561.189(2) 890.411(3) IGAS (2008) DoH 
(2008) 

Iniquidade na utilização dos 
Cuidados Primários 

A favor dos 
mais ricos 

A favor dos mais 
pobres 

van Doorslaer et al. 
(2004) 

Iniquidade no acesso a consulta de 
especialidade 

A favor dos 
mais ricos 

Tendencialmente 
nulo 

van Doorslaer et al. 
(2004) 

(1) O cálculo pressupõe o total de urgências registadas no ano de 2008 pelo total da população nesse mesmo ano 
(2) Contagem até Novembro de 2007 junto das ARS e/ou próprios hospitais 
(3) Contagem até 30 de Setembro de 2008 

Tabela 2 - Caracterização das taxas da utilização dos cuidados de saúde primários e em urgências hospitalares, 
lista de espera e iniquidade no acesso em Portugal e Reino Unido 

 

Para Portugal, a ERS (2009), num estudo para detectar pontos sensíveis que geram 

dificuldades de acesso nas suas diferentes componentes31

No Reino Unido, os médicos de clínica geral são o primeiro contacto dos utentes com o 

sistema de saúde (para além do NHS Direct), pelo que estes são responsáveis pelo 

encaminhamento dado ao utilizador. Na prática, a alta taxa de utilização dos cuidados de 

saúde primários pode, numa primeira análise, explicar esse facto. Também as reformas 

realizadas no contexto dos cuidados de saúde primários ingleses, nomeadamente ao nível das 

oportunidades ao sector farmacêutico, criação de equipas de profissionais de cuidados 

primários, modelos de contratualização com base nos clínicos gerais e aposta na governância 

clínica, ajudam a explicar parte do sucesso dos cuidados de saúde primários (OBSERVATÓRIO 

PORTUGUÊS DOS SISTEMAS DE SAÚDE, 2008).  

 concluiu que os cuidados de saúde 

primários se encontram muito próximos dos utentes e que o esforço financeiro não representa 

uma barreira ao seu acesso (ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, 2009). Paralelamente, pela 

análise da Tabela 2, verifica-se que ainda existem problemas de acessibilidade aos serviços de 

saúde que se caracterizam pelo número de doentes em espera para consulta. 

                                                           
31 Componentes analisadas foram a proximidade, capacidade, adequabilidade, aceitabilidade e esforço 
financeiro 
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Neste contexto, pode a S24 representar uma contribuição para a mudança de paradigma e 

contribuir e aproximar efectivamente o cidadão do sistema de saúde? A experiência do NHS 

Direct demonstra ter potencialidades, ainda que em escala reduzida. Poderão estas linhas 

representar um passo na diluição das desigualdades registadas no acesso aos cuidados de 

saúde e diluir as assimetrias? Haverá margem de inovação e alargamento dos serviços em 

causa, dentro de uma política não só de saúde mas também educacional? 

O presente trabalho de dissertação pretende descrever o perfil do utilizador da S24 e seu 

impacto no panorama das urgências nacional tendo como base os resultados da NHS Direct. A 

tese não pretende dar resposta às questões levantadas no parágrafo anterior mas antes traçar 

uma evolução do serviço à realidade nacional e lançar futuras linhas de investigação para 

melhor entender o paradigma nacional no que respeita à utilidade e utilização de um serviço 

de atendimento telefónico na gestão eficiente dos recursos disponibilizados na rede 

prestadora de cuidados de saúde integrada numa política de sistema nacional de saúde. 
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PARTE II – METODOLOGIA 

 2.1 PROPÓSITO DA INVESTIGAÇÃO 
 

O objectivo deste estudo consiste em analisar e descrever o modelo de triagem, 

aconselhamento e acesso à prestação de cuidados presente em Portugal – conhecida por S24 - 

através dos dados disponíveis e passíveis de recolha e tratamento. Analisar-se-á, como base de 

comparação, o estado de arte do NHS Direct, à luz da informação disponibilizada por entidades 

públicas e independentes, e através das respostas obtidas por e-mail para o NHS Direct e o 

DoH. Um dos fundamentos para esta estratégia está na tentativa de identificação de 

denominadores comuns em ambos os modelos, definir padrões de comparação com correcção 

para as características de cada país e sugerir potenciais rectificações ao modelo nacional. 

Neste trabalho são analisadas variáveis quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas 

justificam-se pelo facto das bases de dados conterem informação observável e quantificável, 

baseados na recolha de factos objectivos que efectivamente se verificam. As variáveis 

qualitativas são identificadas como sendo variáveis cuja escala de medida apenas indica a sua 

presença em categorias de classificação discreta, exaustivas e mutuamente exclusivas, 

podendo enquadrar-se em classes nominais ou ordinais (MAROCO, 2003). 

 

 2.2 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

Tendo em consideração a literatura apresentada, a investigação tem como fio condutor a 

descrição da S24 em termos do seu funcionamento. Assim, pretende-se apresentar o perfil de 

utilizador do serviço com base no tipo de população que utiliza a linha, sua dispersão 

geográfica, motivos da chamada e seu encaminhamento. O presente estudo levará ainda em 

consideração em consideração o modelo implantado em Inglaterra, servindo de referência 

para comparação. 

Desta feita, com os dados obtidos, realizar-se-á uma avaliação preliminar em termos do 

contributo da linha S24 nos termos da sua eficiência, equidade e empowerment dado ao 

utilizador. 

O ponto de partida para esta dissertação reside na seguinte questão: 
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• De que modo a disponibilização de novos serviços ao cidadão podem contribuir para 

um uso mais racional dos recursos disponíveis (urgências e cuidados de saúde 

primários) legitimando a procura e contribuindo para uma melhor acessibilidade, 

eficiência, e relação da interface utente-SNS?  

Com o intuito de responder à questão inicialmente colocada e de contribuir com novos 

conhecimentos nesta área, definiram-se os objectivos gerais e específicos. 

Definem-se como objectivos gerais: 

• Aceder ao actual estado de utilização dos serviços da linha Saúde 24:  

o Perfil de utilização e das características do utilizador;  

o Medir diferenças de acesso (questão da equidade); 

• Identificar elementos para o sucesso do NHS Direct:  

o Melhor triagem;  

o Maior eficiência;  

o Maior qualidade dos serviços;  

o Redução de custos;   

o Diminuição da pressão na procura de urgências; 

• Avaliar o impacto da S24 no contexto do movimento assistencial hospitalar 

 

E como objectivos específicos: 

• Recolha e análise da informação de registos da S24; 

• Análise do perfil dos utilizadores da S24 por idade, sexo e região (concelho e distrito), 

situação clínica (intenção inicial do contacto telefónico, qual o seu destino pós 

chamada (foram encaminhados para as urgências?), e qual a diferença entre os casos 

que recorrem desde logo às urgências e aqueles que passam primeiramente pela S24); 

• Análise dos custos do serviço S24 no sentido de perceber se há ou não redução de 

custos com a eventual diminuição de casos nas urgências associados à passagem 

destes utentes, numa primeira fase, pela S24 (neste sentido pretende-se perceber se 

os custos com a linha compensam ou não a sua existência) 

• Análise de conteúdo de entrevistas a responsáveis do NHS Direct  

• Comparação da estrutura e do funcionamento do NHS Direct e da linha Saúde 24 e, 

caso possível dos dados de ambos. 
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 2.3 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

  2.3.1 Desenho do estudo 
 

O presente estudo enquadra-se na categoria de estudo descritivo na medida em que se 

pretende discriminar e detalhar os factores e conceitos inerentes ao fenómeno em estudo, ou 

seja, abordar de forma qualitativa e quantitativa o modelo da linha S24 em comparação com a 

linha de referência NHS Direct. Pretende-se, através de ferramentas e metodologias 

adequadas para o efeito, dissertar sobre os fenómenos em causa por análise individualizada e 

à posteriori procurar relações entre os conceitos com o intuito de obter um perfil geral do 

fenómeno (DUHAMEL & FORTIN, 2003). 

Concretamente, o estudo irá reflectir-se num estudo de caso acerca do modelo NHS Direct e 

análise de informação disponível para a S24. Este tipo de investigação torna-se útil de forma a 

estudar um caso que é reconhecido como especial assim como explicar as relações de 

causalidade entre a evolução de um fenómeno e das intervenções a que este foi sujeito. 

Assim, o conhecimento que advém desta abordagem permitirá confrontar os dois modelos em 

estudo, servindo como padrão de referência para uma abordagem crítica dos mesmos.  

Os estudos de caso são utilizados, segundo PATTON (1990), para organizar um vasto conjunto 

de informações sobre um determinado assunto com análise do seu conteúdo. Esta ferramenta 

de investigação permite também uma análise posterior através de comparação cruzada com 

outros casos (PATTON, 1990). 

 

  2.3.2 População e amostra 
 

Em termos simplicistas, uma população pressupõe “…uma colecção de elementos ou de 

sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de critérios” 

(FORTIN, 2003). Contudo, e regra geral, não é possível estudar a população em causa, seja por 

limitações a nível de recursos (humanos, financeiros, técnicos) ou por se tratar de um número 

finito de grandes dimensões que sugerem então selecção de uma amostra (BEAGLEHOLE, 

BONITA, & KJELLSTRÖM, 2003). 
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Uma amostra pode ser considerada, segundo FORTIN (2003), “…um sub-conjunto de uma 

população ou de um grupo de sujeitos que fazem parte de uma mesma população. (…) Deve 

ser representativa da população visada…” (FORTIN, 2003). 

Para este estudo, e concretamente na análise da linha S24, considera-se como população 

todos os beneficiários do SNS e que tem acesso ao serviço.  

A amostra recolhida representará os doentes que recorreram ao atendimento da S24 antes de 

tomarem uma decisão (por exemplo: dirigirem-se ao serviço de urgências). Assim, a técnica de 

amostragem em causa enquadra-se nas amostras não-probabilísticas de carácter acidental. 

Esta é formada por “…sujeitos que são facilmente acessíveis e estão presentes num local 

determinado, num momento preciso…” (FORTIN, 2003). 

Os critérios de inclusão definidos para recolha da amostra foram: 

• Os beneficiários do SNS que entraram em contacto com a S24 desde 2008 

• Utilizadores com os registos completos (sem interrupção e/ou cancelamento da 

chamada) 

 

  2.3.3 Variáveis de estudo 
 

Para obtenção da amostra dos utilizadores da S24, foi realizado um pedido formal por escrito 

para a Unidade de Apoio da DGS solicitando a informação decorrente das suas bases de dados 

e que incluíam as variáveis: 

• Sexo 

• Idade 

• Nacionalidade 

• Distrito/Cidade/Localidade 

• Tempo médio da chamada 

• Motivo/causa da chamada 

• Encaminhamento 

• Intenção inicial 

• Tendência da evolução das chamadas 
 Número total de chamadas recebidas 
 Períodos: Maio a Dezembro 2007 (primeiro ano de actividade) 
 Períodos: Janeiro a Dezembro 2008  
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Do pedido efectuado, foram disponibilizados dados confinados ao período de Maio 2008 a 
Março de 2009 e as seguintes variáveis: 

• Idade 

• Sexo 

• Concelho 

• Distrito 

• Razão da chamada 

• Intenção inicial 

• Disposição Final 

Pretendeu-se com estes indicadores caracterizar o perfil de utilizador, perceber 

geograficamente a posição do utilizador, de forma a perceber quais as características mais 

evidentes, utilizando também alguns indicadores das bases de dados do INE, nomeadamente 

indicadores regionais. 

As variáveis podem ser assim definidas como toda a qualidade de uma pessoa, grupo ou 

situação que varia ou assume um valor diferente (POLIT & HUNGLER, 1995). 

As variáveis cedidas podem ser classificadas, como consta na Tabela 3: 

Qualitativa Quantitativa 
Nominal  Ordinal Discreta  Contínua 

Sexo   Classe etária  Idade 
Concelho   Recodificação da 

razão da chamada 
 
 

 

Distrito      
Razão da 
chamada 

     

Intenção inicial      
Disposição final      
Litoral / Interior      

Tabela 3 - Classificação estatística das variáveis em estudo 

 

Relativamente ao estudo de caso do NHS Direct, este terá como base a literatura relevante 

sobre o assunto, ao qual não se aplicarão metodologias de selecção de amostras nem critérios 

de inclusão. A análise será feita tendo em conta os dados disponíveis, estudos publicados e 

respostas a entrevistas realizadas por endereço electrónico para os organismos NHS Direct e 

DoH.  
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  2.3.4 Instrumentos de medição 

Atendendo à natureza dos dados que foram recolhidos, efectuou-se uma análise exploratória 

de dados32

Para tratamento da informação recolhida recorreu-se aos softwares informáticos tais como o 

Microsoft Excel 2007 e SPSS

. Segundo LEHMAN (1988), referido por MURTEIRA (1993), este tipo de análise 

pressupõe uma exploração dos dados com o intuito de descobrir ou identificar padrões 

previamente definidos (análise exploratória) assim como representar os dados de maneira a se 

destacar ou chamar a atenção para os padrões explorados (análise descritiva). 

33 versão 17. Para a variável “razão da chamada”, caracterizada por 

campo de texto livre com 2.532.379 palavras, foi desenvolvida a aplicação informática “Basic 

Word Counter”34

Com o SPSS realizou-se uma análise estatística descritiva de todas as variáveis quantitativas, 

relativamente às suas frequências e médias. Em relação às variáveis qualitativas foi também 

feita uma análise das frequências. Foi também utilizado para recodificar variáveis e criar novas 

entradas com os dados disponíveis para análise de relações. Com o Microsoft Excel 2007 foi 

feita a demonstração gráfica dos resultados obtidos. 

 para agrupar o texto em denominadores comuns de situações referidas para 

converter em grupos, de forma a facilitar a aplicação de filtros e efectuar cruzamentos 

estatísticos com as restantes variáveis. 

Para se poder analisar correctamente os principais objectivos do estudo, foram feitos 

cruzamentos de informação entre as variáveis e foram criadas novas variáveis: 

•  Criação de grupos etários (por ciclos de vida) utilizados pelo INE segundo a norma 

V00315 Escalões de Idade (0-14; >=75) – variante 2;  

o Faixa Etária 1 – dos 0 aos 14 anos 

o Faixa Etária 2 – dos 15 aos 24 anos 

o Faixa Etária 3 – dos 25 aos 64 anos 

o Faixa Etária 4 – mais de 65 anos 

• Divisão dos distritos em “litoral” e “interior” para concluir acerca da utilização do 

serviço (existência ou não de assimetria na utilização do serviço). 

                                                           
32 Também designado de EDA - Exploratory Data Analysis 
33 Statistical Package for Social Sciences 
34 Aplicação informática de versão 1.0, desenvolvida por Pedro Marinho, aluno do curso de Mestrado 
Integrado em Engenharia de Electrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico 
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o Litoral – Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, 

Viana do Castelo 

o Interior – Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Vila Real, 

Viseu 

• Região de Saúde – Norte, Centro, LVT, Alentejo e Algarve 

• Razão da chamada recodificada – Aconselhamento, Cefaleia, Choro, Congestão nasal, 

Diarreia, Dor, Edema, Febre, Tosse, Vómito e Tonturas 
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PARTE III – RESULTADOS 

 3.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DA S24 
 

A base de dados é caracterizada por 368.156 registos dos quais 657 estão incompletos (apenas 

tem introdução da idade) tendo sido eliminados. Assim, foram validados 367.496 registos.  

No ano de 2008, entre Maio e Dezembro, foram contabilizadas 282.315 chamadas, com média 

de 35.289 chamadas por mês, atingindo um máximo de 50.970 registos em Dezembro e 

mínimo de 26.873 registos em Agosto.  

A maioria dos contactos foi realizada maioritariamente por indivíduos do sexo feminino com 

210.718 chamadas (57.4%). Foram contabilizadas 156.661 contactos por indivíduos do sexo 

masculino (42.6%) e em 117 contactos não foi mencionado o género. 

Em relação à idade, foram considerados 367.159 registos validados com 337 sem idade 

mencionada, contudo, o registo da chamada foi considerado válido não sendo 

significativamente estatístico. A média de idades reportada foi de 22.83 anos onde o maior 

número de casos registados foi para o primeiro ano de idade com 52.811 chamadas (14.4%). 

Ressalva-se para o facto de que em idade pediatria (definida estatisticamente entre os 0 e os 

14 anos pelo autor com base numa das definições do INE) os contactos são feitos pelos pais 

em nome dos filhos, pelo que, e representado esta faixa o maior volume da chamadas 

(demonstrado mais adiante), a média de idades caracteriza o perfil de utilizador como 

relativamente jovem. 

 

  3.1.1 Faixa Etária 
 

A faixa etária mais representativa na base de dados em análise, com 367.159 registos 

validados, foi a faixa etária 1, compreendida entre os 0 e os 14 anos, com 195.659 entradas 

(53.3%) seguido da faixa etária 3, de idades entre os 25 e os 64 anos, com 113.831 registos 

(31.0%). O Gráfico 1 sistematiza a informação. 
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Gráfico 1 - Distribuição das classes etárias que acederam ao serviço S24 entre Maio 2008 a Março 2009 (em 
percentagem) 

 

 

3.1.2 Distribuição das chamadas por distrito e por referenciação 
geográfica “Litoral” e “Interior” 

 

A grande maioria dos contactos telefónicos foram provenientes da região de Lisboa e Vale do 

Tejo, donde o distrito de Lisboa se destaca, com 140.120 chamadas (38.1%), seguindo-se o 

distrito do Porto com 50.758 registos (13.8%) e o distrito de Setúbal com 47.117 contactos 

(12.8%). Os distritos de Guarda, Portalegre e Bragança, por sua vez, foram os distritos com 

menor representatividade, com 2.300 (0.6%), 1.573 (0.4%) e 1.367 (0.4%) contactos, 

respectivamente. A Figura 1 caracteriza a distribuição das chamadas por distrito. 

 

Figura 1 - Distribuição das chamadas para a S24 por distrito 

53.3%

6.5%

31.0%

9.2%

Faixa Etária 1 (0-14 anos) Faixa Etária 2 (15-24 anos)

Faixa Etária 3 (25-64 anos) Faixa Etária 4 (mais 65 anos)
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Quando analisando o número de contactos realizados para a linha de atendimento S24 por 

100.00 habitantes, destaca-se o distrito de Lisboa, Setúbal e Faro com mais de 4.000 chamadas 

(6.596, 5.775 e 4.248 chamadas por 100.000 habitantes, respectivamente). Apenas Bragança 

registou uma taxa inferior a 1.000 chamadas (919 chamadas por 100.000 habitantes). A Figura 

2 caracteriza o número de chamadas recebidas por distrito por 100.000 habitantes. 

 

Figura 2 - Distribuição das chamadas para a S24 por distrito por 100.000 habitantes 

 

Da relação entre a informação por distrito da base de dados da S24 com a base de dados do 

INE para a população residente por distrito (no ano de 2006), verifica-se que em proporção, 

apenas 6.6% dos habitantes do distrito de Lisboa utilizaram o serviço, seguido do distrito de 

Setúbal com peso de 5.78% e Faro com 4.25%. 

Do agrupamento dos distritos por localização regional Litoral e localização regional Interior, 

verificou-se um maior peso das chamadas na zona Litoral, com 336.554 contactos telefónicos 

(91.6%), tendo a zona litoral registado 26.591 registos (7.2%) (Figura 1). Em 4.351 chamadas 

telefónicas (1.2%) não foi apurada a zona do país a que se reportaram, não sendo contudo, 

estatisticamente significativo.  
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3.1.3 Distribuição das chamadas para a S24 por Região de Saúde 
 

Dos 363.147 contactos efectuados para a S24 (excluídos 4.315 registos sem indicação do 

distrito), a região de saúde de LVT foi a que apresentou maior frequência de chamadas, com 

203.207 entradas (55.3%). A região de saúde do Norte foi a segunda mais representativa, com 

74.546 contactos (20.3%), seguindo-se a região Centro com 59.116 chamadas (16.1%). A região 

de saúde do Algarve e Alentejo, juntos, representam 7.2% do volume total das chamadas 

realizadas durante o período de Maio de 2008 a Março de 2009. O Gráfico 2 demonstra, em 

termos percentuais, o peso das chamadas realizadas para a S24 por região de saúde. 

Gráfico 2 - Distribuição das chamadas efectuadas para a S24 por região de saúde (em percentagem) 

 

 

  3.1.4 Intenção Inicial 
 

De todos os contactos da amostra seleccionada, a maioria expressou vontade de se dirigir às 

“Urgências Hospitalares” caso não tivesse ligado para a S24, num total de 170.357 chamadas 

(46.4%). A segunda situação mais mencionada foi a intenção de realizar “Cuidados em casa”, 

com 54.775 registos (14.9%) e os utilizadores que não manifestaram qualquer intenção – “Sem 

intenção inicial” - situou-se em 45.479 entradas (12.4%). O Gráfico 3 pretende sistematizar a 

informação, de acordo com a manifestação de intenção inicial indicada pelo utilizador da S24. 

2.3%
4.9%

16.1%

55.3%

20.3%
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Gráfico 3 - Distribuição das chamadas por Intenção Inicial manifestada pelo utilizador do serviço S24 

 

 

3.1.5 Razão da chamada 
 

Em todos os registos analisados, a queixa “febre” foi aquela que foi mais referida, aparecendo 

em 64.249 registos. A segunda razão de chamada mais frequente foi a “dor”, 

independentemente da causa e/ou localização anatómica, com 56.297 registos. As queixas 

“tosse” e “vómito” foram também referidas em 51.071 e 41.345 chamadas telefónicas. O total 

de chamadas de utilizadores que procurou “Aconselhamento”35

                                                           
35 O número total apresentado para a razão de chamada “Aconselhamento” inclui as razões 
“Aconselhamento”, “Aconselhamento Terapêutico”, “Informação”, “Dúvida” e “Esclarecimento” por 
razões metodológicas e por se tratar de situações semelhantes, passíveis de agrupamento na mesma 
classe  

 ascendeu a 35.008 registos. O 

Gráfico 4 caracteriza os termos mais referidos nos contactos efectuados para a S24. 
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Gráfico 4 - Distribuição por frequência das queixas mais referidas pelos utilizadores da S24 na razão da chamada 

 

 

  3.1.6 Disposição Final 
 

Em termos de disposição final, ou seja, o encaminhamento dado à chamada pelo operador da 

linha S24 ao utilizador, os principais destinos foram os “Cuidados no domicílio” com 100.759 

registos (27.42%), seguindo-se as “Urgências Hospitalares” com 49.195 recomendações 

(13.39%) e “Marcar consulta para ser observado pelo Médico Assistente nas próximas 12h (no 

mesmo dia) ” com 42.320 aconselhamentos (11.52%). A Tabela 4 mostra todas as 

recomendações possíveis, com distribuição por número de recomendações e respectivas 

percentagens para os 367.496 registos presentes na base de dados. 

Recomendações Nº de 
recomendações 

Percentagem  

Aconselhamento terapêutico 30.754 8,37%  

Consulta de rotina no Dentista 982 0,27%  

Contactar a Enfermeira de cuidados domiciliários 51 0,01%  

Contactar a linha Nacional de Emergência Social-144 153 0,04%  

Contactar a Polícia-112 39 0,01%  

Contactar o Dentista urgentemente (urgência hospitalar) 575 0,16%  

Contactar o Obstetra / Ginecologista ou medico que 
acompanha a gravidez 

1.298 0,35%  

Contactar o Oculista / Técnico de óptica 7 0,00%  

Cuidados no Domicilio-Auto Cuidados 100.759 27,42%  

Falar com o Médico para voltar a analisar os sintomas 14.562 3,96%  

Marcar consulta para ser observado pelo Médico 
Assistente nas próximas 12 horas (no mesmo dia) 

42.320 11,52%  

Marcar consulta para ser observado pelo Médico 
Assistente nos próximos 1-3 dias 

37.168 10,11%  
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56297
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Marcar uma consulta de rotina no Médico Assistente (no 
prazo de uma semana) 

12.813 3,49%  

Procurar cuidados médicos no espaço de 12 horas (no 
mesmo dia) 

24.562 6,68%  

Procurar cuidados médicos no espaço de 1-4 horas 35.696 9,71%  

Reencaminhamento 888 0,24%  

Transferir para o Centro de Informação Antivenenos 
(CIAV) 

6.544 1,78%  

Transferir para o INEM - Ambulância o mais rápido 
possível 

7.847 2,14%  

Urgências Hospitalares o mais rápido possível(mais 
próximo, de referenciação) 

49.195 13,39%  

Utente Desligou Chamada 1.283 0,35%  

 367.496 100,00% TOTAIS 

Tabela 4 - Disposição final dos contactos telefónicos para a S24 por distribuição pelo número de recomendações e 
respectivas percentagens 

 

O Gráfico 5 sistematiza a informação apresentada na Tabela 5 com a apresentação apenas das 
disposições finais mais relevantes. 

Gráfico 5 - Distribuição das Disposições Finais mais recomendadas aos utilizadores da S24 

 

 

3.2 Relação entre a “Intenção Inicial” e “Disposição Final” 

3.2.1 “Urgência Hospitalar” 
 

Quando analisada a base de dados da DGS pela variável “Intenção Inicial” filtrada para os casos 

que tinham em mente a ida à “Urgência Hospitalar”, identificaram-se 170.357 registos. Desses 
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170.357 contactos, apenas a 31.324 utilizadores (18.4%) foi aconselhada a ida às “Urgências 

Hospitalares o mais rápido possível (mais próximo, de referenciação) ”. A 2.954 utilizadores 

(1.7%) a chamada foi “Transferida para o INEM – Ambulância o mais rápido possível”. À 

maioria dos casos foi recomendado “Cuidados no Domicilio-Auto Cuidados”, com 44.283 

indicações (25.9%). A 22.421 contactos (13.2%) foi sugerido “Procurar cuidados médicos no 

espaço de 1-4 horas”. O Gráfico 6 apresenta as principais distribuições das intenções iniciais 

“Urgência Hospitalar” por destino final. 

 

Gráfico 6 - Distribuição da intenção inicial "Urgência Hospitalar" por destino final 

 

 

3.2.2 “Cuidados em casa” 
 

Em relação à intenção inicial “Cuidados em casa” foram obtidas 54.775 indicações. O 

cruzamento da informação com o destino final desses mesmos contactos, verificou-se que a 

20.060 utilizadores (36.6%) foi aconselhado “Cuidados no Domicilio-Auto Cuidados”. Foi dado 

“Aconselhamento Terapêutico” a 6.293 contactos telefónicos (11.5%).  

A 6.046 usuários (12.3%) que pretendiam ficar em casa foi dada a instrução para deslocação às 

“Urgências Hospitalares o mais rápido possível (mais próximo, de referenciação) ”. Desta 

leitura depreende-se que a 12.3% dos utilizadores que pretendiam ficar em casa foi legitimada 

a procura de cuidados urgentes. O Gráfico 7 apresenta, em termos de frequência absoluta, a 

distribuição da intenção inicial “Cuidados em casa” por destino final. 
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Gráfico 7 - Distribuição da intenção inicial "Cuidados em casa" por destino final 

 

 

3.3 Relação entre a “Intenção Inicial” e “Razão da chamada” 
 

Num universo analisado de 367.496 contactos telefónicos, da relação entre a “Intenção Inicial” 

especificada para “Urgência Hospitalar” e a “Razão da chamada”, constatou-se que a principal 

causa da chamada foi para a situação de “Dor” com 40.683 menções (11.1% do total). Seguiu-

se o “Aconselhamento” com 24.791 registos (6.7%) e a “Febre” com 21.058 referências (5.7%). 

Desta leitura excluiu-se as combinações de sintomas. Das situações mais citadas, a 

percentagem de intenção de ida às urgências hospitalares situou-se entre os 46,8% e os 48,1%. 

Da combinação de sintomas resultou que “febre e tosse” foram mencionadas 16.273 vezes 

(4.4% do total). A segunda situação mais referida foi “vómito e diarreia” com 7.099 entradas 

(1.9%). O sintoma “dor e febre” surgiram em 5053 registos (1.4%). A intenção destes utentes 

em se deslocaram para as urgências hospitalares balizou-se entre os 41.1% e os 45.7%. 

As Tabelas 5 e 6 apresentam respectivamente os principais motivos para o contacto para a S24 

distribuídos pela quantidade total de referências, pela intenção de ida às urgências 

hospitalares com percentagens correspondentes (do total de entradas pelo total de registos e 

proporção de casos com intenção de ida à urgência pelo total identificado) e os principais 

motivos combinados diagnosticados com igual disposição (comparativamente à Tabela 5). 
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(36.6%)

4987
(9.1%)

4960
(9.0%)

4242
(7.7%)

6046
(11.0%)
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Razão da chamada Total Percentagem 
do Total 

observado 

Intenção Inicial:  
Urgência Hospitalar 

Relação entre Intenção 
Inicial e Total 

 (em percentagem) 
Aconselhamento 24.791 6,7% 11.656 47,0% 

Cefaleia 7.186 2,0% 3.370 46,9% 

Choro 3.585 1,0% 1.724 48,1% 

Congestão nasal 5.233 1,6% 2.310 44,1% 

Diarreia 11.294 3,1% 5.395 47,8% 

Dor 40.683 11,1% 19.021 46,8% 

Edema 6.510 1,8% 3.086 47,4% 

Febre 21.058 5,7% 10.129 48,1% 

Tosse 18.448 5,0% 7.657 41,5% 

Vómito 21.723 5,9% 10.315 47,5% 
Tabela 5 - Disposição dos principais motivos de contacto para a S24 (com distribuição total e intenção inicial 
"Urgência Hospitalar" e respectivas percentagens) num total de 367.496 registos 

 

Razão da chamada Total Percentagem 
do Total 

observado 

Intenção Inicial: 
Urgência Hospitalar 

Relação entre Intenção 
Inicial e Total 

(em percentagem) 
Dor com febre 5.053 1,4% 2.308 45,7% 

Febre com tosse 16.273 4,4% 6.683 41,1% 

Vómito com 
diarreia 

7.099 1,9% 3.199 45,1% 

Tabela 6 - Distribuição dos principais motivos de contacto combinados (com distribuição total e intenção inicial 
"Urgência Hospitalar" e respectivas percentagens) 

 

3.4 Relação entre “Disposição Final” e “Razão da chamada” 

Quando analisada o encaminhamento dado à chamada com base no motivo da mesma, 

verificou-se que para todas as queixas reportadas (sem combinação de sintomas) a sua 

distribuição por destino final foi, em termos percentuais, muito semelhante. Foi ao nível dos 

auto-cuidados que se verificou a maior concentração de encaminhamentos (tal como havia 

sido demonstrado no Gráfico 5), com mais de 25%. Por outras palavras, o destino final 

“Cuidados no domicílio - Auto cuidados” é atribuído pouco mais de um quarto das chamadas 

recebidas (27.4%). A indicação para as urgências hospitalares, por outro lado, só é atribuída a 

menos de um sétimo das chamadas recebidas (13.4%). A Tabela 7 relaciona os motivos das 

chamadas (sem combinações de sintomas) por destino final com respectivas contagens e 

percentagens. 
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    Destino final 

  

Razão da 
chamada TOTAL 

Aconselhamento 
Terapêutico 

Cuidados 
no 

Domicilio-
Auto 

Cuidados 

Marcar 
consulta  
para ser 

observado 
pelo Médico 
Assistente 

nas próximas 
12 horas (no 
mesmo dia) 

Marcar 
consulta 
para ser 

observado  
pelo 

Médico 
Assistente 

nos 
próximos 
1-3 dias 

Procurar 
cuidados 
médicos  

no espaço  
de 1-4 horas 

Urgências 
Hospitalares  
o mais rápido 
possível (mais 

próximo, de 
referênciação) 

  Aconselhamento 24791 2065 6831 2829 2437 2429 3327 

50.4%  8,3% 27,6% 11,4% 9,8% 9,8% 13,4% 

Cefaleia 7186 565 1927 846 743 681 967 

14.6%  7,9% 26,8% 11,8% 10,3% 9,5% 13,5% 

Choro 3585 279 1017 453 321 349 451 

7.3%  7,8% 28,4% 12,6% 9,0% 9,7% 12,6% 

Congestão nasal 5233 385 1397 649 545 484 739 

10.6%  7,4% 26,7% 12,4% 10,4% 9,2% 14,1% 

Diarreia 11294 956 3152 1296 1100 1119 1552 

23.0%  8,5% 27,9% 11,5% 9,7% 9,9% 13,7% 

Dor 40683 3452 11033 4725 4116 3965 5487 

82.7%  8,5% 27,1% 11,6% 10,1% 9,7% 13,5% 

Edema 6510 507 1829 781 668 580 907 

13.2%  7,8% 28,1% 12,0% 10,3% 8,9% 13,9% 

Febre 21058 1663 5845 2472 2117 2098 2779 

42.8%  7,9% 27,8% 11,7% 10,1% 10,0% 13,2% 

Tonturas 5660 453 1511 703 588 556 745 

11.5%  8,0% 26,7% 12,4% 10,4% 9,8% 13,2% 

Tosse 18448 1556 4997 1961 1869 1791 2466 

37.5%  8,4% 27,1% 10,6% 10,1% 9,7% 13,4% 

Vómito 21723 1844 6051 2793 2166 2117 2893 

44.2%  8,5% 27,9% 12,9% 10,0% 9,7% 13,3% 

TOTAL (1) (contagem 
e percentagem) 

367496 30754 100759 42320 37168 35696 49195 

  8,4% 27,4% 11,5% 10,1% 9,7% 13,4% 
(1) O total inclui todos os contactos recebidos para a S24 e razões da chamada (com combinação de 

sintomas) sendo apresentados aqueles mais expressivos 
Tabela 7 - Relação entre o Destino Final e a Razão da chamada para a S24 (sem combinações de diagnósticos) 

 

3.5 Relação entre “Intenção Inicial – Urgência Hospitalar” e 
“Disposição Final” por “Faixa etária” 

3.5.1 “Intenção Inicial – Urgência Hospitalar” por “Faixa etária” 
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Do universo de 170.246 utilizadores que manifestou intenção de se deslocar às Urgências 

Hospitalares, 101.428 (59,5%) pertenciam à faixa etária 1, evidenciando uma tendência dos 

pais na deslocação directa para as urgências. A faixa etária 3 foi a segunda mais representativa 

com 44.390 (26.1%) intenções. O Gráfico 8 representa a distribuição da Intenção Inicial 

“Urgência Hospitalar” por faixa etária, em percentagens (Tabela em ANEXO A). 

Gráfico 8 - Distribuição da intenção inicial "Urgência Hospitalar" por faixa etária (em percentagem) 

 

 

3.5.2 Cruzamento entre “Intenção Inicial – Urgência Hospitalar” com 
“Disposição Final – Urgência Hospitalar” e “Faixa etária” 

 

Da análise entre “Intenção Inicial – Urgência Hospitalar” analisada em proporção por faixa 

etária por destino final coincidente com as urgências hospitalares, destaca-se a faixa etária 1 (0 

– 14 anos) com 101.428 (51,84%) dos utilizadores a manifestar intenção de se dirigir a uma 

urgência hospitalar, dos quais apenas 18.345 (9.38%) obteve recomendação nesse sentido. A 

faixa etária 3 (25-64 anos) teve 19.086 (16.77%) a verem legitimada a ida a uma urgência num 

total de 44.390 intenções iniciais nesse sentido. Pela leitura da Tabela 8 constata-se que a faixa 

etária 1 (0-14 anos) apresenta maior intenção de deslocação a uma unidade hospitalar com 

menor número de casos a justificar essa ida. Ao todo, conclui-se que do total de utilizadores 

que acederam ao serviço, 121.096 (32.98%) correspondem a falsos episódios de urgência. 

 

 

 

59,6%
5,9%

26,1%

8,4%

Faixa Etária 1 (0-14 anos) Faixa Etária 2 (15-24 anos)

Faixa Etária 3 (25-64 anos) Faixa Etária 4 (mais 65 anos)
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 Utilizadores que 
manifestaram 

querer ir para a 
Urgência 

Hospitalar 

Percentagem 

Utilizadores a 
quem realmente 

foi dada instrução 
para "Urgência 

Hospitalar" 

Percentagem Diferença 

TOTAL (de 
utilizadores 

por faixa 
etária) 

Faixa Etária 1 
(0-14 anos) 

101.428 51,84% 18.345 9,38% 42,46% 195.659 

Faixa Etária 2 
(15-24 anos) 

10.088 42,46% 3.813 16,05% 26,41% 23.758 

Faixa Etária 3 
(25-64 anos) 

44.390 39,00% 19.086 16,77% 22,23% 113.831 

Faixa Etária 4 
(mais 65 anos) 

14.340 42,29% 7.906 23,31% 18,97% 33.911 

TOTAL 170.246 
 

49.150 
  

367.159 
Tabela 8- Distribuição por faixa etária dos utilizadores que manifestaram interesse em deslocar-se para uma 
urgência hospitalar com aqueles que realmente acabaram por se deslocar, com respectivas percentagens e 
proporções 

 

3.6 Impacto da S24 no movimento assistencial hospitalar ao 
nível das urgências 

 

Entre o período de Maio de 2008 a Dezembro de 2008 foram contabilizadas 4.078.924 

episódios de urgência geral36

Comparativamente, através do centro de atendimento da S24 foram evitadas 137.445 idas às 

urgências hospitalares, com contributo de 3.26% para o alívio da procura de urgências 

hospitalares. A região de saúde de LVT foi a que teve um maior peso no alívio das urgências, 

com contributo de 1.85%. A Tabela 9 demonstra a quantidade de utilizadores que foram 

encaminhados para as urgências hospitalares através do centro de atendimento da S24 e 

respectivo contributo para o alívio das urgências hospitalares por encaminhamentos 

diferenciados, por região de saúde, em comparação com os dados da ACSS para o movimento 

assistencial total nas urgências hospitalares. 

 hospitalar a nível nacional, nas cinco regiões de saúde. Através 

da S24 foram encaminhados para as urgências hospitalares 48.857 utilizadores, o 

correspondente a 5.38% do volume total registado no período mencionado. 

 

 

                                                           
36 Contabiliza a Urgência Pediátrica e Urgência Obstétricia 
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Região de 
Saúde 

Disposição 
final - 
"Urgência 
Hospitalar" 

Movimento 
assistencial das 
urgências 
hospitalares 
nos hospitais 
portugueses * 

Contributo da 
S24 para o 
volume das 
urgências 
hospitalares 
(em 
percentagem) 

Intenção inicial 
"Urgência 
Hospitalar" 
com destino 
final diferente 

Contributo da S24 
para o alívio do 
volume das 
urgências 
hospitalares (em 
percentagem) 

Alentejo 1.033 188.222 0,55% 2.893 0,07% 
Algarve 2.374 181.058 1,31% 6.565 0,16% 
Centro 7.077 829.524 0,85% 23.254 0,55% 
LVT 28.781 1.434.127 2,01% 77.844 1,85% 
Norte 9.592 1.445.993 0,66% 26.889 0,64% 
 48.857 4.078.924 5,38% 137.445 3,26% 
* Dados da ACSS referentes ao período de Maio 2008 a Dezembro 2008 

Tabela 9 - Disposição do número de doentes enviados para as urgências hospitalares pela S24 e respectivo 
contributo para o alívio das mesmas, por região de saúde 

 

Por outro lado, quando analisando os dados dos utilizadores que manifestaram inicialmente a 

vontade de realizar “Cuidados em Casa” no inicio da chamada, foram dadas 6.046 (12.3%) 

instruções no sentido de deslocação a “Urgências Hospitalares o mais rápido possível (mais 

próximo, de referenciação) ” (em 49.150 casos). Neste nível, foi na faixa etária 3 (26-64 anos) 

que se verificou o maior número de recomendações de ida à urgência hospitalar com 3.278 

(54.2%) disposições. A região de saúde LVT recebeu 3433 (57.2%) casos dos 6.046 totais. Os 

Gráficos 9 e 10 sumarizam a informação apresentada. 

Gráfico 9 - Distribuição dos casos com Intenção Inicial "Cuidados em casa" com disposição final "Urgência 
Hospitalar" por Faixa Etária 

 

21.0%
8.1%

54.2%

16.7%

Faixa Etária 1 (0-14 anos) Faixa Etária 2 (15-24 anos)

Faixa Etária 3 (26-64 anos) Faixa Etária 4 (mais 65 anos)
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Gráfico 10 - Distribuição dos casos com Intenção Inicial "Cuidados em casa" com disposição final "Urgência 
Hospitalar" por Região de Saúde 

 

 

3.7 Informação obtida sobre o NHS Direct 
 

Segundo Lisa Gaskell, Directora do departamento dos assuntos externos e media37

O centro de atendimento, por ano, recebe cerca de nove milhões de contactos dos quais 60% 

são realizados por mulheres e 40% por homens. As principais razões de contacto para o serviço 

são os rashes, dores abdominais, questões dentárias e aconselhamento médico. Cerca de 80% 

dos utilizadores tem um sintoma especifico e 11% procura informação e/ou aconselhamento 

(GASKELL, 2009). 

 do NHS 

Direct, o NHS Direct é composto por 35 centros de atendimento e tem a seu cargo cerca de 

3000 colaboradores. São cerca de 25.000 contactos diários atendidos pelo centro de 

atendimento, através da linha telefónica 0845 4647 e “Choose and Book appointment”. 

Estudos realizados ao impacto e performance do NHS Direct, em 2008, sugeriram que 82% das 

pessoas entrevistadas tinham conhecimento do serviço e 40% já o havia utilizado. Um outro 

estudo de 2008, da IFF Research, concluiu que 41% dos utilizadores obteve instruções para 

auto-cuidados dos quais 48% ter-se-ia deslocado ao médico de família e 27% teria ido às 

urgências hospitalares caso não tivesse ligado para o NHS Direct. 

Do total de chamadas recebidas, 11% dos utilizadores são encaminhados para os 

departamentos de urgência hospitalar, 28% são referenciados para o médico de família (com 

10% a ser catalogado como consulta urgente), 5% é dirigido para os walk-in centers, 4% para o 

                                                           
37 Media and External Affairs Manager 

2.1%

5.2%
15.2%

57.2%

2.20%

Alentejo Algarve Centro LVT Norte
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dentista e 3% para uma farmácia. A Tabela 10 resume a informação sistematiza para um 

universo de 9.125.000 chamada estimadas. 

Referenciação pelo NHS 
Direct 

Total (estimado por ano) Total (em percentagem) 

Urgência hospitalar (A&E) 1.003.750 11% 

Médico de família (GP) 2.555.000 28% 

Walk-in center 456.250 5% 

Dentista 365.000 4% 

Farmácia 273.750 3% 

Auto-cuidados 3.741.250 41% 

Outros 730.000 8% 

 9.125.000 100% 
Tabela 10 - Disposição por destino final dado pelo NHS Direct 

 

Pelos dados apresentados na Tabela 10 e os da Tabela 4 (referentes às disposições finais dadas 

aos utilizadores da S24), podemos verificar que 4 em cada 10.000 chamadas para o centro de 

atendimento S24 são encaminhadas para a Urgência Hospitalar, enquanto no NHS Direct esse 

número ascende às 100 chamadas. Por outro lado, as referencias para o médico de família38, 

no contexto português, correspondem a 9 chamadas por 10.000 habitantes em contraste com 

as 255 chamadas em Inglaterra. A Tabela 11 realça as principais disposições finais dadas pelos 

centros de atendimento em análise. 

 Portugal (S24) Inglaterra (NHS Direct) 

 

Contagem Percentagem 

Chamadas 
por 10.000 
habitantes Contagem Percentagem 

Chamadas 
por 10.000 
habitantes 

Urgência 
Hospitalar (A&E) 

49.195 13,39% 4,92 1.003.750 11,00% 100,38 

Médico de 
Familia (GP) 

92.311 25,12% 9,23 2.555.000 28,00% 255,50 

Auto-Cuidados 100.759 27,42% 10,08 3.741.250 41,00% 374,13 

TOTAL (1) 367.496   9.125.000   
(1) Inclui todas as disposições finais registadas 

Tabela 11 - Comparação entre as principais disposições finais dadas pela S24 e NHS Direct com representação por 
10.000 habitantes 

                                                           
38 As referenciações, no caso da S24, para o médico de família apenas incluem as marcações de 

consulta: Marcar consulta para ser observado pelo Médico Assistente nas próximas 12 horas (no mesmo 
dia), Marcar consulta para ser observado pelo Médico Assistente nos próximos 1-3 dias, Marcar uma 
consulta de rotina no Médico Assistente (no prazo de uma semana) 
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Relativamente à forma preferencial de aceder ao NHS Direct, destacou-se a via Online com 

cerca de 21 milhões de visitas (69.7%). Apesar de o serviço estar acessível por via Televisão 

Digital Terrestre, não é possível medir a taxa de utilização, sabendo-se apenas a taxa de 

penetração que ascende a 17 milhões de lares. Por mês, registaram-se, em média, cerca de 2.5 

milhões de contactos. A Tabela 12 representa a forma de acesso ao NHS Direct. 

Forma de aceder ao NHS 
Direct 

Total (estimado por ano) Total (em percentagem) 

Telefone 9.125.000 30,3% 

Online 21.000.000 69,7% 

 30.125.000 100% 
Tabela 12 - Disposição da forma de aceder ao NHS Direct (total estimado e percentagens) 

 

De acordo com James Butler, do “Customer Service Center” do DoH, em Abril de 2008 foi 

levada a cabo uma avaliação independente com base no serviço prestado pelo NHS Direct. 

Ficou demonstrado que 93% dos 4.554 utilizadores seleccionados aleatoriamente afirmou que 

o processo de referenciação prestado fora eficiente e 4.163 utilizadores seguiu a 

recomendação apresentada pelo profissional de saúde. Dessa amostra, constatou-se uma taxa 

de satisfação a rondar os 95%. O estudo refere ainda que cerca de metade das pessoas a quem 

foi dado o aconselhamento para auto-cuidados iriam para o seu médico de família ou urgência 

hospitalar caso não contactasse o centro de atendimento (BUTLER, 2009) (carta em ANEXO 9). 

O custo de serviço prestado, estimado para os 2.5 milhões de utilizadores mensais, está 

avaliado em cerca de £2.80 por pessoa por ano. A justificação para a existência, investimento e 

alargamento das vias de comunicação do NHS Direct estão na capacidade de apoio fora-de-

horas para os médicos de família e serviços dentários, apoio telefónico para doentes com 

doenças prolongadas, apoio a doentes pré e pós-operatório, resposta 24h para questões 

clínicas e prestação de cuidados à distância (BUTLER, 2009). 

BUTTLER (2009) considera o NHS Direct como um instrumento capaz de providenciar o serviço 

correcto no tempo certo capaz de assegurar, ao mesmo tempo, aconselhamento clínico para o 

utilizador cuidar de si próprio, se for o mais apropriado. 

 

 



Estudo descritivo do perfil de utilizador da linha Saúde 24 com análise de impacto ao nível da eficiência, 
equidade e empowerment em comparação com o modelo inglês NHS Direct 

 
 

84 
 

PARTE IV – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 Descrição geral 

Os resultados encontrados demonstraram que apenas 3.6% da população portuguesa utilizou 

o centro de atendimento S24 durante o período de Maio de 2008 a Março de 2009, face aos 

17.9% da população inglesa que entrou em contacto com o NHS Direct via telefone. 

Comparativamente com os dados divulgados para Portugal (período de Abril de 2007 a Abril de 

2008) da actividade da S24, que a maioria das chamadas provém de Lisboa e Porto, com picos 

máximos em Dezembro e mínimo em Agosto.  

Quando analisando os dados obtidos no contexto geográfico e género, entre Portugal e 

Inglaterra, identificaram-se semelhanças com destaque para chamadas predominantemente 

do meio urbano e realizadas maioritariamente por indivíduos do sexo feminino. Em Portugal, 

53.3% das chamadas corresponderam a pais em nome dos filhos, valor muito acima dos 22% 

registados para Inglaterra, segundo a literatura consultada. 

A evidência de uma maior utilização da S24 por parte dos pais pode estar relacionada com o 

facto da “Linha Dói-Dói? Trim-Trim!”, com bastante divulgação junto dos mesmos, ter sido 

incorporada no actual modelo de atendimento telefónico do SNS, ao contrário do que 

aconteceu com os utilizadores das restantes faixas etárias que tiveram contacto com um 

serviço neste formato pela primeira vez.     

Ainda neste particular, constatou-se que caso os pais não tivessem entrado em contacto com a 

S24 ter-se-iam deslocado a um departamento de urgência hospitalar. Dos 51.84 dos pais que 

manifestaram essa intenção, apenas a 9.38% foi dada essa legitimação (Tabela 8). 

4.2 S24 e eficiência 

No que concerne à relação da S24 com eficiência, salienta-se primeiramente o papel 

importante para 12.3% dos utilizadores que inicialmente pretendiam ficar em casa, tendo sido 

aconselhada a ida imediata a uma urgência hospitalar. Daqui resulta que a S24 tem a 

capacidade para salvar vidas e responde à necessidade de racionalizar os recursos, 

disponibilizando-os a quem realmente deles precisa.  
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Numa análise ao perfil das urgências hospitalares, a região de saúde do Norte foi aquela que 

mais casos registaram, com 1.445.993 episódios entre Maio de 2008 e Março de 2009, de onde 

apenas 0.66% foram provenientes da S24. A região de saúde de LVT foi a que mais contribuiu 

com encaminhamentos para os departamentos de urgência das unidades hospitalares, com 

2.01%. Estudos de impacto do NHS Direct na sociedade inglesa concluíram que o serviço teve 

um efeito imediato de 3% no movimento assistencial nos departamentos de A&E, resultado 

semelhante ao divulgado neste estudo, na ordem dos 3.26% (Tabela 9). 

A literatura inglesa evidenciou que cerca de 60% da população iria ao seu médico de família 

caso não entrasse em contacto com o NHS Direct e 27% se deslocaria a um departamento de 

urgência. Em Portugal, pelo contrário, 46.4% manifestou vontade de se deslocar a uma 

urgência hospitalar como destino caso não entrasse em contacto com a S24. Neste capítulo, a 

referenciação para “Urgência Hospitalar” via S24 não variou muito desde o período entre Abril 

2007 a Abril 2008 a Maio 2008 a Março 2009, com passagem de 14% para 13.39%. Houve sim 

um decréscimo real na recomendação de consulta médica na ordem dos 22.88%.  

Também se registou uma queda de 16.32% na procura de consulta num espaço de 24h (passou 

de 23% para 6.68%). Em termos concretos, do contacto inicial com intenção de ida às 

urgências hospitalares, 18.4% acabou por ver a sua intenção inicial legitimada para deslocação 

a uma unidade hospitalar o mais rápido possível e a 1.7% das chamadas foi feita a 

transferência para a central do INEM.  

4.3 S24 e equidade 

Apesar da S24 ter cobertura nacional e permitir o acesso durante as 24 horas, o serviço provou 

não ser equitativo na sua utilização. Neste ponto verificou-se que a utilização do serviço 

provou ser regionalmente assimetria, com maior concentração no litoral (91.6%) e nas 

principais cidades do país (Lisboa e Porto). Este achado poderá estar em conformidade com o 

estudo de SIMÕES et al. (2008) no que refere a existência de uma disparidade na alocação de 

prestadores de cuidados de saúde, com maior concentração nas zonas de maior densidade 

populacional (SIMÕES, A.P. et al., 2008). 

Por outro lado, sabe-se através dos dados do Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 que nas 

regiões do Alentejo e Algarve a proporção de residentes que foi, pelo menos, a uma consulta 

no trimestre anterior à entrevista ficou abaixo da média nacional. Também, na utilização da 

S24 estas duas regiões somaram 7.2% dos contactos totais. 
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Os distritos de Lisboa, Setúbal e Faro registaram um rácio superior a 4.000 chamadas por 

100.000 habitantes, em contraste com o distrito de Bragança, com menos de 1.000 chamadas 

por 100.000 habitantes. Analisando a informação em termos de proporção da utilização do 

serviço, 6.6% dos residentes em Lisboa usou a linha telefónica, 5.78% em Setúbal e 4.25% em 

Faro. 

Existe uma desigualdade regional na utilização do centro de atendimento, com enfoque nos 

principais centros urbanos, tal como se verifica em Inglaterra.   

4.4 S24 e empowerment 

Antes de fazer qualquer afirmação acerca deste ponto é necessário ter em linha de conta que 

este estudo não teve acesso a informação respeitante ao acompanhamento do doente após a 

chamada para a S24, o que condiciona as considerações retiradas.  

Numa primeira análise, tomando em consideração os dados disponibilizados para Portugal e os 

obtidos neste estudo, houve um aumento de 9.42% na recomendação de auto-cuidados, ou 

seja, 27.42% dos utilizadores viram o seu problema resolvido sem saírem de casa. Isto significa 

que a uma boa parte das chamadas foi dada informação suficiente acerca do seu problema, 

legitimada por profissionais de saúde, que permitiu ao utente uma escolha informada e 

participativa para a resolução do problema.  

Se analisarmos as principais disposições finais analisadas (urgência hospitalar, consulta com 

médico de família e auto-cuidados), Portugal e Inglaterra apresentam resultados muito 

díspares. Por cada 10.000 habitantes, em Portugal, 4 são encaminhados para “Urgência 

Hospitalar” em contraste com as 100 chamadas por cada 10.000 habitantes em Inglaterra. Por 

outro lado, 9 em cada 10.000 chamadas são direccionadas para apontamento com médico de 

família, em contraste com as 255 por cada 10.000 habitantes no contexto inglês. A evidência é 

mais acentuada quando a disposição final são os auto-cuidados, onde em Portugal o rácio 

corresponde a 10 por cada 10.000 utilizadores e em Inglaterra a 374 por cada 10.000 contactos 

(Tabela 11).  

Os dados aqui discutidos, tendo em consideração a dimensão populacional de cada país e as 

taxas de utilização de cada serviço, reflectem maior organização e orientação do sistema de 

saúde inglês em torno dos cuidados de saúde primários - evidente nos 61% dos casos que 

manifestou interesse em consultar o seu GP se não contactasse o NHS Direct e nas 255 

disposições por cada 10.000 habitantes. Ainda para o NHS Direct, a importância deste para 
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mediar o acesso e consumo de recursos fica ilustrado nas 374 disposições para auto-cuidados 

por cada 10.000 habitantes que contactam a linha e na taxa de satisfação dos utilizadores de 

95%. Percebe-se, assim, que haja uma taxa de utilização dos cuidados primários na ordem dos 

84% com taxa de utilização das urgências na ordem dos 37.4% (Tabela 2).  

Em Portugal, a diferença nas chamadas por 10.000 entre urgência, consulta para o médico de 

família e auto-cuidados, não revelou grandes discrepâncias, havendo uma grande maioria dos 

contactos (46.6%) a manifestar a deslocação a urgência numa unidade hospitalar no inicio do 

contacto. Como o sistema português apresenta permeabilidades, sendo possível fazer um 

bypass para entrar na rede prestadora de cuidados de saúde sem passar pelos cuidados 

primários, justifica-se a taxa de utilização de 60.9% das urgências hospitalares e a sub-

utilização das unidades de saúde primária, na casa dos 59.3% - apenas a 25.12% foi dada 

instrução para marcação de consulta com o médico de família subindo para 45.47% quando 

adicionando os casos sugeridos para observação médica. 

4.5 S24 e os custos 

Numa análise preliminar e simplificada, em termos de custos da S24 para o SNS, a utilização da 

linha de atendimento permitiu uma poupança mensal na ordem dos 1.444.530.78€. Este valor 

representa um alívio de 2% por mês na factura do SNS nos períodos compreendidos entre 

Maio a Dezembro de 2008. A Tabela 13 representa uma avaliação preliminar da poupança 

mensal permitida pela S24 no contexto do SNS. 

Custos no período de Maio a Dezembro 2008 Saldo (mensal)  

Custo da chamada para a S24 (nos 8 meses) 700.494,09 €  

Custos evitados pela S24 (utentes que queriam ir à 
urgência e acabaram por não ir) (1) 

-2.243.722,88 €  

Custos dos utentes que não tencionavam ir às 
urgências mas acabaram por ir (1) 

98.698,01 €  

 1.444.530,78 € POUPANÇA (mensal) 

Efeito da S24 no saldo do SNS (em percentagem) (2) 2% IMPACTO 
(1) Nos cálculos fez-se uma proporção na razão dos 367.496 casos entre Maio de 2008 e Março 2009 para os 282.315 casos 

entre Maio e Dezembro de 2008  
(2) Tem-se em consideração a despesa mensal do movimento assistencial hospitalar das urgências hospitalares na ordem dos 

86.667.135.00€ (segundo dados da ACSS) 

Tabela 13 - Poupança permitida pela S24 no saldo final para o SNS 
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PARTE V – CONCLUSÕES 

Este estudo permitiu concluir que a S24 ainda tem pouca expressão junto dos portugueses, 

com apenas 3.6% da população a utilizar o serviço. Por outro lado, a análise dos dados 

salientou a importância de uma linha de atendimento funcionando como mediadora no acesso 

aos cuidados e alocação de recursos para suprir as necessidades mencionadas pelos 

utilizadores. Desta forma, em termos conceptuais, concluiu-se que a S24 apesar de não reduzir 

significativamente o volume nas urgências hospitalares, estimamos que tem impacto numa 

área muito sensível e crítica do SNS - os custos – na ordem dos 1.444.530.78€ de poupança 

mensal. Este ponto não corresponde a uma questão meramente orçamental mas também 

representa eficiência e ganhos em saúde. No entanto, torna-se necessário comparar a 

qualidade dos cuidados prestados pela S24 para se fazerem afirmações no que respeita às 

triagens pelo centro de atendimento e pelas urgências hospitalares. 

Num domínio mais alargado a S24 pode representar uma plataforma para aumentar os níveis 

de confiança dos cidadãos na melhoria de acessibilidades, eficiência e barreiras burocráticas, 

que representam, na opinião de PISCO (2007), factores limitadores de produtividade e 

qualidade (referindo-se à utilização dos cuidados primários). 

Em termos de futuro, a S24 pode representar um passo importante na articulação e 

reorganização do SNS. Um SNS bem organizado e articulado entre si pode significar um 

sistema de saúde mais eficiente e equitativo para o cidadão.  

Porém, tratando-se o modelo da S24 em moldes de uma PPP, pode representar um problema 

de inovação e estruturação, ao contrário do que acontece com o NHS Direct, que é gerido 

totalmente pelo NHS. Segundo o Tribunal de Contas, o actual modelo de PPP geridas pelo 

Estado são complexos e sem paralelo a nível internacional. O mesmo organismo reforça que as 

PPP em saúde não atingiram os objectivos a que estavam propostos e que os modelos em 

vigor são ineficazes (TRIBUNAL DE CONTAS, 2009). 

Os sintomas relacionados com dor, febre e vómito foram as situações mais vezes referenciadas 

para encaminhamento para a urgência hospitalar. A maior percentagem de falsas urgências – 

intenção inicial de ida a urgência hospitalar caso não houvesse contacto telefónico - ocorreu 

em idade pediátrica (faixa etária 1 – dos 0 aos 14 anos). Este facto pode ser visto na 

perspectiva de uma maior ansiedade e nervosismo dos pais em nome dos filhos encarando a 
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urgência como a via mais rápida (e imediata na entrada na rede prestadora de cuidados do 

SNS) para resolução do problema de saúde. 

O centro de atendimento promove, no âmbito de cobertura nacional, uma proximidade entre 

o utente e o SNS, estreitando essa ligação, permitindo uma maior intervenção do utilizador na 

participação na tomada de decisão. Grande parte das disposições finais encontradas coincidiu 

com os “Cuidados em casa – Auto-cuidados”. Porém, a linha acaba por ter pouca expressão no 

interior do país e tem mais relevo nos meios urbanos e capitais de distrito. Atendendo ao facto 

de perto de 10.6% da população portuguesa não ter médico de família e a utilização dos CSP 

rondar os 60% pode evidenciar alguma tendência da procura de cuidados de saúde em 

urgência hospitalar. Estes achados sugerem estar em convergência com considerações de 

CAMPOS (2007) que suportam a procura de cuidados urgentes hospitalares pela menor 

densidade de médicos de família por habitante no litoral do país e periferia das grandes 

cidades. 

O NHS Direct, por outro lado representa o maior serviço telefónico de informação e 

aconselhamento em saúde. Grande parte do sucesso desta linha deve-se à estrutura e 

organização do NHS. Particular destaque é dado ao Reino Unido nos campos de e-health e na 

variedade e alcance dos serviços prestados. A disponibilidade do serviço, aproveitando as mais 

modernas plataformas tecnológicas, torna o seu uso mais eficiente e acessível. Também, a já 

grande experiência no terreno do NHS Direct sustentam a sua presença junto da população 

britânica. As distinções com o primeiro prémio nas categorias e-Europe e e-Health em 2003, 

pelo Instituto Europeu de Administração Pública, que promove as boas práticas dos países 

membros da EU, são exemplo do sucesso do projecto. Por outro lado, as parcerias 

desenvolvidas, como por exemplo com o Laboratório Farmacêutico Phizer e a empresa 

Humana Europe promovem a actuação junto das comunidades (em ANEXO 8). 

Numa outra perspectiva, no caso da S24, o primeiro prémio ganho na sexta edição do “prémio 

de boas práticas no sector público” na categoria “Serviço ao Cidadão” em 2008 sublinha a 

importância de um serviço que se quer mediador de cuidados de saúde, de fácil acesso com 

ênfase no utilizador, na procura da melhor solução para o problema em causa. Contudo, os 

dados obtidos reforçam para a necessidade de uma melhor penetração do serviço nas zonas 

interiores do país e um uso mais uniformizado na variante inter-distrital. Reforça-se que uma 

linha de atendimento como a S24, centradas no utilizador, requer também esforços fora do 

campo da saúde, nomeadamente, nas questões educacionais (literacia) e culturais (mudança 
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de hábitos e comportamentos). No campo da saúde, esforços tem vindo a ser desenvolvidos, 

concretamente, no desenvolvimento da rede de cuidados primários com o projecto das USF.  A 

S24 pode assim, significar o ponto de partida, para um SNS mais moderno e próximo do 

cidadão. Contudo, mais estudos são precisos para avaliar o impacto e importância da S24 junto 

do cidadão nacional e seleccionar estratégias de optimização do serviço, na tentativa de 

uniformizar a utilização (não se concentrando na faixa etária pediátrica). 

5.1 Limitações 

Um dos objectivos deste estudo foi de dar a conhecer o perfil de utilizador da S24 como ponto 

de partida para a descrição do fenómeno em causa, abrindo novas oportunidades para 

investigação e linhas orientadoras de inovação/potenciação do serviço. 

A principal limitação a este estudo esteve incapacidade de saber se as disposições finais foram 

cumpridas. Para avaliar o verdadeiro impacto da S24 junto dos prestadores de cuidados de 

saúde seria pertinente realizar um cruzamento da informação da base de dados da S24 com a 

base de dados da ACSS. Desconhece-se se aos utentes a quem foi indicado os cuidados em 

casa ou marcação de consulta no médico de família, foi efectivamente cumprida ou se houve 

deslocação para as urgências hospitalares. Desconhece-se a qualidade dos cuidados prestados 

e o que aconteceu ao utente após contacto. Sugeria-se um estudo prospectivo com análise dos 

doentes que chegam ao hospital via S24 em comparação com aqueles que vão directamente 

para o hospital e os que evitaram o hospital. 

Este estudo também não teve em consideração a validade (ou a adequação) da decisão na 

triagem, pelo que se assumiu todas as decisões clínicas como acertadas. Desconhece-se a 

experiência dos enfermeiros para tomada de decisão, o efeito do algoritmo do CAS e relação 

entre ambas as variáveis.  

Reporta-se ainda a dificuldade em encontrar literatura relevante sobre a S24 em instituições 

públicas, nomeadamente, a divulgação de indicadores de actividade e de impacto. Seriam 

também precisos dados sobre estudos de satisfação dos utentes, estado de saúde e índices de 

pobreza por distrito (para caracterização pormenorizada do tipo de utilizador de acordo com o 

seu perfil sócio-económico).  
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5.2 Futuras linhas de investigação 

Este estudo deixa em aberto a investigação ao nível da apropriação das triagens realizadas 

pela S24. Reconhece-se a importância, num sistema que se pretende eficaz e mediador no 

consumo de recursos, da qualidade e rigor de uma triagem. Neste particular, uma comparação 

entre as triagens realizadas em centros de saúde, urgências hospitalares e centro de 

atendimento, seria um ponto de partida. Esta análise deveria incluir os tempos de triagem, os 

custos da triagem e a experiência dos profissionais envolvidos. 

Outra linha de investigação para compreender o fenómeno está em avaliar questionários de 

satisfação e follow-up dos doentes que utilizaram o serviço, em aspectos como: 

• A causa que o levou a utilizar a linha 

• Se o voltaria a fazer 

• Se os conselhos foram úteis 

• Se o serviço o satisfez 

• Se recomendaria o serviço  

• Se foi feito um acompanhamento da sua situação durante o processo de 

referenciação e na sua finalização.  

Este ponto é de sensível particularidade pois permite aceder a verdadeiros indicadores de 

empowerment e impacto da linha junto de quem a utiliza. 

No que respeita à questão da equidade seria importante conhecer o índice de pobreza por 

distrito (ou por concelho se análise mais aprofundada) como forma de aceder ao perfil do 

utilizador em termos sócio-económicos. Esta questão tem particular interesse na medida que 

permitiria caracterizar a S24 em termos de equidade horizontal ou vertical.  

Em suma, todos os estudos devem ter em consideração o impacto e importância da S24, não 

só em termos de eficiência e equidade mas também ao nível dos custos. Nesta óptica, futuras 

linhas de investigação deverão ter em conta se o modelo PPP adoptado foi o mais eficaz e se 

um modelo alternativo de gestão da linha de atendimento (gerida pela DGS, por alternativa) 

significaria melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e melhor inter-ligação da rede 

com o SNS. 
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ANEXO 1 – Estimativa dos custos com as urgências hospitalares em 
2005 (custos reais e custos evitáveis) 
 

 

 Episódios 
Urgência 

(em 2005) 
Peso relativo 

(%) 
Custo 

(em euros) 
Peso relativo 

(%) 
Hospitais Centrais 2.078.093 32,81 105.982.743,00 € 44,79 

Hospitais Distritais 3.412.745 53,88 104.771.271,50 € 44,28 

Hospitais de Nível 1 843.082 13,31 25.882.617,40 € 10,94 

 6.333.920 100 236.636.631,90 € 100 

 

 Episódios de 
falsas 

urgências 
Peso relativo  

(%) 
Custo 

(em euros) 
Peso relativo 

(%) 
Hospitais Centrais 831.237 32,81 42.393.097,20 € 44,79 

Hospitais Distritais 1.365.098 53,88 41.908.508,60 € 44,28 

Hospitais de Nível 1 337.233 13,31 10.353.046,96 € 10,94 

 2.533.568(1) 100 94.654.652,76 € 100 
(1) Valor com base na condição de que 40% das urgências hospitalares são falsas 
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ANEXO 2 – Análise regional do PIB per capita pelo Índice de Gini 
 

Indice de Gini pelo PIB regional per capita para os países do espaço europeu e média da 
OCDE 

Dados de 2005 (ou última informação disponível) 
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ANEXO 3 – Comparação de indicadores de saúde, performance 
económica, recursos físicos e humanos entre Portugal e Inglaterra 
(segundo o relatório “Health Data 2008” da OCDE) 
 

2006  Inglaterra Média OCDE Portugal 

Pe
rf

or
m

an
ce

 

Ec
on

óm
ic

a 

Gasto do PIB com 

saúde (%) 

8.4 8.9 10.2 

Gasto per capita 

ajustado (USD) 

2760 2824 2102 

Fonte de 

financiamento pública 

(%) 

87 73 71 

Re
cu

rs
os

 

H
um

an
os

 

Número de médicos 

(1.000 habitantes) 

2.5 3.1 3.4 

Número de 

enfermeiros 

(1.000 habitantes) 

11.9 9.7 4.6 

Re
cu

rs
os

 F
ís

ic
os

 

Número de camas para 

doentes agudos 

(unidade) 

2.2 3.9 2.2 

Número Ressonâncias 

Magnéticas  

(por milhão) 

5.6 10.2 5.8 

Número de TAC  

(por milhão) 

7.6 19.2 25.8 

In
di

ca
do

re
s 

de
 

sa
úd

e 

Esperança média de 

vida (anos) 

79.1 78.9 78.9 

Mortalidade infantil 

(1.000 nascimentos) 

5.0 5.2 3.3 

Fumadores diários (%) 22 23.7 17 

Obesos (%) 24 N/A N/A 
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ANEXO 4 – Iniquidade no acesso a cuidados de saúde 
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ANEXO 5 – Iniquidade no acesso a cuidados de saúde especializados 
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ANEXO 6 – Ranking do Health Consumer Powerhouse (EuroHealth 
Consumer Index 2008) 
 

Categoria Melhor Score Portugal Score Reino Unido Score 
Geral Holanda 831 26º 507 13º 650 

Direito dos pacientes e 
informação 

Dinamarca 144 30º 63 22º 94 

E-Saúde Dinamarca 100 18º 42 3º 92 
Tempos de espera para 

tratamentos 
Alemanha, 

Luxemburgo e 
Suíça 

187 27º 80 23º 93 

Resultados Suécia 238 21º 131 17º 155 
Variedade e alcance 

dos serviços prestados 
Holanda 150 15º 92 6º 117 

Produtos 
farmacêuticos 

Austria 150 10º 100 10º 100 
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ANEXO 7 – Mapa da configuração do Strategic Health Authority   
 

 

Fonte: NHS – Map of SHAs. (Fevereiro 2009)  
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ANEXO 8 – Nota de imprensa “NHS Direct joins forces with Pfizer Health 
Solutions and Humana Europe” 

 
17 June 2008 
For immediate release 
 
NHS Direct has joined forces with Pfizer Health Solutions and Humana Europe in a bid to 
strengthen its position as the leading provider of telephone-based care management services 
in England. This is following an OJEU procurement process with the resulting contract running 
until 2012. 
Ronnette Lucraft, Commercial Director, said: “Pfizer Health Solutions and Humana have 
complementary and world class skills which will enable us to forge a powerful partnership. This 
will allow us to reach out into the community, helping and encouraging people to follow 
personalised health plans, learn how to manage their own condition and ultimately enjoy a 
better, healthier, quality of life. Moving care closer to home and encouraging self care are 
absolutely central imperatives for the 21st century NHS.” 
NHS Direct and Pfizer Health Solutions - together with Birmingham East and North Primary 
Care Trust- have been working in partnership since 2006 delivering Birmingham OwnHealth® - 
the UK’s first large-scale telephone-based care management programme. This award-winning, 
innovative collaboration enables people with diabetes, heart failure, COPD and other long-
term conditions to receive regular telephone-based coaching from highly experienced care 
managers. 
Since it started, this unique collaboration has led to significant improvements in both 
individuals' health behaviours and clinical measures. This has resulted in more appropriate use 
of wider healthcare resources. 
John Procter, Head of Pfizer Health Solutions in the UK, said: "Today's announcement takes the 
NHS Direct and Pfizer Health Solutions partnership to a whole new level. Working together, we 
can build upon our joint expertise in successfully delivering Birmingham OwnHealth®, to 
benefit many more people with long term conditions, as well as the wider NHS. The 
complementary skills and experience of all three organisations create a partnership ready to 
deliver leading-edge NHS services and care." 
Humana Europe was established in the UK to provide commissioning support services for 
organisations across the NHS. Using expert guidance, tools and innovative solutions, Humana 
delivers individually-tailored programmes which respond to the needs of patients enabling 
them to take more control over their health and healthcare. 
Welcoming the partnership, Humana Chief Executive Dr Jonathan Lord said: “This is a unique 
opportunity to bring together the different expertise we have as organisations to configure a 
service that can meet the different needs of patients across the NHS in a personalised way and 
can help them achieve happier, longer and healthier lives.” 
Humana’s work with the NHS also includes health and wellness programmes, patient and 
public engagement, data and knowledge management, and contracting and provider 
performance management. By working to improve the health outcomes of individuals and 
local populations they aim to support the NHS to improve clinical outcomes, enhance patient 
experience, and reduce costs. 
Over the next few months, the three organisations will be finalising the details of their new 
proposition with a view to bringing new services to the NHS later in 2008. 
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ANEXO 9 – Respostas do Department of Health - Customer Service 
Center às questões acerca do NHS Direct   
 

Dear Mr Simao,  

Thank you for your email of 21 April to the Department of Health about the NHS Direct 
service.  I have been asked to reply.  

NHS Direct exists for a number of reasons:  

• out of hours support for GPs and dental services;  
• telephone support for patients with long-term conditions;  
• pre and post operative support for patients;  
• 24 hour response to health scares; and  
• remote clinics via telephone.  

   

NHS Direct has been set up to help callers access the right service at the right time, and to give 
people reassuring clinical advice so that they can look after themselves, if that is the 
appropriate thing to do.  Nurses assess callers with the help of the NHS Clinical Assessment 
System, an expert computer system that has clinical content, which was developed by a 
number of wide-ranging NHS professionals.  

 In April 2008, independent research carried out an evaluation of the core telephone service 
provided by NHS Direct.  It was found that 93 per cent of callers from 4,554 calls said the 
referral process was efficient and that of 4,163 callers who followed NHS Direct advice, 95 per 
cent were satisfied with that advice.  Half of the number of people advised to self-care at 
home by NHS Direct would normally have gone to their GP or accident and emergency wards 
at hospitals.  

I should add that NHS Direct Online has 21 million visitors every year, whilst the telephone 
service receives eight million calls.  NHS Direct interactive is now available through digital 
television to 17 million households nationwide.  NHS Direct has more than 2.5 million people 
using its services per month yet costs less than £2.80 per head of population per year which 
represents excellent value for money.  

I hope this reply is of help and I wish you well with your studies.  

Yours sincerely,  

James Butler  

Customer Service Centre  

Department of Health    

 



Estudo descritivo do perfil de utilizador da linha Saúde 24 com análise de impacto ao nível da eficiência, 
equidade e empowerment em comparação com o modelo inglês NHS Direct 

 
 

110 
 

ANEXO 10 – Outputs relevantes obtidos através do SPSS 
 

ANEXO 10.1 – Disposição Final 
 

 
Disposição-Final 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aconselhamento Terapêutico 6293 11,5 11,5 11,5 

Consulta de rotina no 

Dentista 

202 ,4 ,4 11,9 

Contactar a Enfermeira de 

cuidados domiciliários 

5 ,0 ,0 11,9 

Contactar a linha Nacional de 

Emergência Social-144 

38 ,1 ,1 11,9 

Contactar a Polícia-112 5 ,0 ,0 11,9 

Contactar o Dentista 

urgentemente (urgência 

hospitalar) 

89 ,2 ,2 12,1 

Contactar o Obstetra / 

Ginecologista ou medico que 

acompanha a gravidez 

151 ,3 ,3 12,4 

Contactar o Oculista / 

Técnico de óptica 

1 ,0 ,0 12,4 

Cuidados no Domicilio-Auto 

Cuidados 

20060 36,6 36,6 49,0 

Falar com o Médico para 

voltar a analisar os sintomas 

2186 4,0 4,0 53,0 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nas próximas 12 

horas (no mesmo dia) 

4987 9,1 9,1 62,1 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nos próximos 1-3 

dias 

4960 9,1 9,1 71,2 
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Marcar uma consulta de 

rotina no Médico Assistente 

(no prazo de uma semana) 

2004 3,7 3,7 74,8 

Procurar cuidados médicos 

no espaço de 1-4 horas 

4242 7,7 7,7 82,6 

Procurar cuidados médicos 

no espaço de 12 horas (no 

mesmo dia) 

2811 5,1 5,1 87,7 

Reencaminhamento 75 ,1 ,1 87,8 

Transferir para o Centro de 

Informação Antivenenos 

(CIAV) 

531 1,0 1,0 88,8 

Transferir para o INEM - 

Ambulância o mais rápido 

possível 

69 ,1 ,1 88,9 

Urgências Hospitalares o 

mais rápido possível(mais 

próximo, de referênciação) 

6046 11,0 11,0 100,0 

Utente Desligou Chamada 20 ,0 ,0 100,0 

Total 54775 100,0 100,0  
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ANEXO 10.2 – Disposição Final por Região de Saúde 

 

 

  Região_Saúde 

Total  Disposição-Final Sem info Alentejo Algarve Centro LVT Norte 

 Aconselhamento Terapêutico 111 150 256 986 2491 1232 5226 

Consulta de rotina no 

Dentista 

4 8 17 68 209 88 394 

Contactar a Enfermeira de 

cuidados domiciliários 

0 1 1 2 14 2 20 

Contactar a linha Nacional de 

Emergência Social-144 

0 3 1 8 32 13 57 

Contactar a Polícia-112 0 0 0 1 7 3 11 

Contactar o Dentista 

urgentemente (urgência 

hospitalar) 

1 2 17 53 182 57 312 

Contactar o Obstetra / 

Ginecologista ou medico que 

acompanha a gravidez 

4 8 36 105 377 124 654 

Contactar o Oculista / 

Técnico de óptica 

0 0 0 0 2 0 2 

Cuidados no Domicilio-Auto 

Cuidados 

660 943 2101 7582 24112 8885 44283 

Falar com o Médico para 

voltar a analisar os sintomas 

93 130 280 1028 3238 1243 6012 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nas próximas 12 

horas (no mesmo dia) 

145 381 1006 3120 12844 3639 21135 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nos próximos 1-3 

dias 

174 382 662 2786 8711 3133 15848 

Marcar uma consulta de 

rotina no Médico Assistente 

(no prazo de uma semana) 

54 114 195 911 2490 1013 4777 
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Procurar cuidados médicos 

no espaço de 1-4 horas 

116 422 1107 3936 13081 3759 22421 

Procurar cuidados médicos 

no espaço de 12 horas (no 

mesmo dia) 

52 187 493 1502 5690 2000 9924 

Reencaminhamento 5 9 25 85 368 135 627 

Transferir para o Centro de 

Informação Antivenenos 

(CIAV) 

84 66 155 511 1667 713 3196 

Transferir para o INEM - 

Ambulância o mais rápido 

possível 

49 57 157 384 1702 605 2954 

Urgências Hospitalares o 

mais rápido possível(mais 

próximo, de referênciação) 

189 616 1473 4591 18443 6012 31324 

Utente Desligou Chamada 36 30 56 186 627 245 1180 

Total 1777 3509 8038 27845 96287 32901 170357 
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ANEXO 10.3 – Intenção Inicial “Cuidados em casa” por Disposição Final 
 

Disposição-Final 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aconselhamento Terapêutico 6293 11,5 11,5 11,5 

Consulta de rotina no 

Dentista 

202 ,4 ,4 11,9 

Contactar a Enfermeira de 

cuidados domiciliários 

5 ,0 ,0 11,9 

Contactar a linha Nacional de 

Emergência Social-144 

38 ,1 ,1 11,9 

Contactar a Polícia-112 5 ,0 ,0 11,9 

Contactar o Dentista 

urgentemente (urgência 

hospitalar) 

89 ,2 ,2 12,1 

Contactar o Obstetra / 

Ginecologista ou medico que 

acompanha a gravidez 

151 ,3 ,3 12,4 

Contactar o Oculista / 

Técnico de óptica 

1 ,0 ,0 12,4 

Cuidados no Domicilio-Auto 

Cuidados 

20060 36,6 36,6 49,0 

Falar com o Médico para 

voltar a analisar os sintomas 

2186 4,0 4,0 53,0 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nas próximas 12 

horas (no mesmo dia) 

4987 9,1 9,1 62,1 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nos próximos 1-3 

dias 

4960 9,1 9,1 71,2 

Marcar uma consulta de 

rotina no Médico Assistente 

(no prazo de uma semana) 

2004 3,7 3,7 74,8 

Procurar cuidados médicos 

no espaço de 1-4 horas 

4242 7,7 7,7 82,6 
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Procurar cuidados médicos 

no espaço de 12 horas (no 

mesmo dia) 

2811 5,1 5,1 87,7 

Reencaminhamento 75 ,1 ,1 87,8 

Transferir para o Centro de 

Informação Antivenenos 

(CIAV) 

531 1,0 1,0 88,8 

Transferir para o INEM - 

Ambulância o mais rápido 

possível 

69 ,1 ,1 88,9 

Urgências Hospitalares o 

mais rápido possível(mais 

próximo, de referênciação) 

6046 11,0 11,0 100,0 

Utente Desligou Chamada 20 ,0 ,0 100,0 

Total 54775 100,0 100,0  
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ANEXO 10.4 – Disposição Final por Faixa Etária 
 

Disposição-Final * Faixas_Etárias Crosstabulation 

Count 

  Faixas_Etárias 

Total   1 2 3 4 

Disposição-Final Aconselhamento Terapêutico 10984 3044 13508 3054 30590 

Consulta de rotina no 

Dentista 

259 147 541 35 982 

Contactar a Enfermeira de 

cuidados domiciliários 

20 5 20 6 51 

Contactar a linha Nacional de 

Emergência Social-144 

4 11 123 15 153 

Contactar a Polícia-112 5 5 24 5 39 

Contactar o Dentista 

urgentemente (urgência 

hospitalar) 

111 110 316 38 575 

Contactar o Obstetra / 

Ginecologista ou medico que 

acompanha a gravidez 

1 187 1110 0 1298 

Contactar o Oculista / 

Técnico de óptica 

0 2 3 2 7 

Cuidados no Domicilio-Auto 

Cuidados 

71846 4961 19620 4302 100729 

Falar com o Médico para 

voltar a analisar os sintomas 

8976 552 3635 1396 14559 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nas próximas 12 

horas (no mesmo dia) 

23303 2620 12859 3523 42305 

Marcar consulta para ser 

observado pelo Médico 

Assistente nos próximos 1-3 

dias 

19559 2311 12026 3261 37157 

Marcar uma consulta de 

rotina no Médico Assistente 

(no prazo de uma semana) 

5898 894 4926 1090 12808 
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Procurar cuidados médicos 

no espaço de 1-4 horas 

17400 2284 11782 4217 35683 

Procurar cuidados médicos 

no espaço de 12 horas (no 

mesmo dia) 

13136 1672 7668 2084 24560 

Reencaminhamento 484 61 244 98 887 

Transferir para o Centro de 

Informação Antivenenos 

(CIAV) 

3557 435 1806 732 6530 

Transferir para o INEM - 

Ambulância o mais rápido 

possível 

1047 563 4174 2031 7815 

Urgências Hospitalares o 

mais rápido possível(mais 

próximo, de referênciação) 

18345 3813 19086 7906 49150 

Utente Desligou Chamada 724 81 360 116 1281 

Total 195659 23758 113831 33911 367159 
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ANEXO 10.5 – Disposição Final por Distrito e peso amostral “Litoral – Interior” 
 

Distrito 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aveiro 15369 4,2 4,2 4,2 

Beja 2777 ,8 ,8 4,9 

Braga 16034 4,4 4,4 9,3 

Bragança 1367 ,4 ,4 9,7 

Castelo Branco 4063 1,1 1,1 10,8 

Coimbra 14531 4,0 4,0 14,7 

Évora 4018 1,1 1,1 15,8 

Faro 17908 4,9 4,9 20,7 

Guarda 2300 ,6 ,6 21,3 

Leiria 15402 4,2 4,2 25,5 

Lisboa 140120 38,1 38,1 63,6 

Portalegre 1573 ,4 ,4 64,1 

Porto 50758 13,8 13,8 77,9 

Santarém 15970 4,3 4,3 82,2 

Sem Distrito 4351 1,2 1,2 83,4 

Setúbal 47117 12,8 12,8 96,2 

Viana do Castelo 3345 ,9 ,9 97,1 

Vila Real 3042 ,8 ,8 98,0 

Viseu 7451 2,0 2,0 100,0 

Total 367496 100,0 100,0  

 
Litoral_Interior 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Interior 26591 7,2 7,2 7,2 

Litoral 336554 91,6 91,6 98,8 

Sem Distri 4351 1,2 1,2 100,0 

Total 367496 100,0 100,0  
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