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Sumário 

Introdução: Entre 2013 e 2019 a procura de Serviços de Urgência (SU) em 

Portugal aumentou 5,2% e em 2019 atingiu o pico dos últimos 6 anos com o 

número de 6,4 milhões de episódios, aumentando a pressão sobre este tipo de 

serviços e consequentemente a sobrelotação das urgências hospitalares. Este 

fenómeno de sobrelotação, ou seja, o uso inapropriado do SU para resolver 

situações não urgentes é um fenómeno universal. Em Portugal é comum o 

recurso ao SU em detrimento de outras respostas, como os Cuidados de Saúde 

Primários (CSP) ou a linha SNS 24. Quase sempre as soluções discutidas 

focam-se do lado da oferta, ignorando as decisões do lado da procura, quando a 

procura de cuidados de saúde resulta de um processo de escolha individual. 

Objectivos: O objectivo deste estudo é avaliar se um pré acesso a cuidados 

de saúde (CSP ou SNS 24) diminui número de episódios triados como verdes 

ou azuis comparativamente com os que têm origem directamente do exterior. 

Como objectivo secundário, e após identificar a origem mais evita episódios 

azuis e verdes, enunciar quais os factores demográficos, temporais e 

socioeconómicos que determinam que um episódios seja classificado como 

mais ou menos urgente (de acordo com o Protocolo da Triagem de 

Manchester).  

Material e Métodos: Será realizado um estudo unicêntrico, observacional, 

transversal de todos os doentes que recorreram ao serviço de Urgência 

Polivalente de Adultos do Centro Hospitalar Universitário de São João, no ano 

de 2019. Serão utilizadas variáveis temporais, socioeconómicas, demográficas e 

clínicas. 

Resultados: Os doentes que ligam para a linha SNS 24 e são encaminhados 

para o SU são, em média, mais graves do que os doentes que se dirigiram 

primeiro aos CSP, de acordo com o PTM. A percentagem de falsas urgências 

variou entre 2,1% e 26,7%, dependendo de definições mais ou menos 

abrangentes e sem em conta as características individuais de cada utente 

Discussão: Considerar os verdes e azuis no SU como falsas urgências é 

uma estimativa por excesso, até por bastante excesso. Se assumirmos que os 

doentes referenciados nunca são falsas urgências, a semelhança de perfil entre 
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os referenciados pelos CSP e os que não têm qualquer referenciação sugeriria 

poucos casos de falsas urgências ex-ante (antes da observação hospitalar, a 

informação disponível no momento de decisão poderia levar a que se devesse ir 

à urgência, mesmo que ex-post, depois da observação no PTM não seja caso 

muito grave); mas mesmo usando a hipótese de trabalho de que a referenciação 

dos CSP tem menos estrutura que a do SNS24, mesmo assim, sem informação 

sobre sintomas para incorporar no modelo, a estimativa de falsas urgências é 

muito menor que a soma dos azuis e verdes.  

Conclusão: O impacto e função da linha SNS 24 assim como outras 

tecnologias saúde devem ser medidos no sentido de um maior acesso. É 

fundamental melhorar os níveis de literacia em saúde, promover o espírito 

crítico dos cidadãos face às suas decisões de saúde utilizando para isso as 

ferramentas disponíveis. Este é dos desafios de saúde pública em Portugal. 
 

Palavas-chave: Serviço de Urgência; Portugal; Não-urgentes; Triagem de 

Manchester; SNS 24 
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Abstract 

Introduction: The demand for emergency care in Portugal increased by 

5.2% between 2013 and 2019 and in 2019 reached the peak of the last 6 years 

with 6.4 million episodes, increasing the pressure on this type of services and 

overcrowding hospital emergency departments. In Portugal, it´s common to go 

directly to the emergency department, instead of looking for another services, 

such as primary care or call to SNS 24 helpline. Often, studies focus on the 

supply side, ignoring decisions on demand side, forgetting that the demand for 

health care services results from an individual choice process. 

Objectives: The primary aim of the present study is to assess whether a 

pre-access to a health care service before being admitted to a emergency 

department is effective reducing the non urgent patients, that is blues and 

greens according to the Manchester triage system, and comparing to walk in 

admissions.  

Furthermore, demographic, temporal and socioeconomic factors are 

identified for non urgent visits (according to the Manchester Triage System). 

Materials and Methods: The dataset provided for this analysis was 

retrieved from the hospital’s information system. It will be conducted an 

observational, cross-sectional study with all patients admitted to the Emergency 

Department of São João Hospital during 2019. 

Results: Patients who call the SNS 24 helpline and were sent to the 

emergency department are, on average, more acute than patients who went first 

to the primary care. The percentage of avoidable emergencies varied between 

2.1% and 26.7%, depending on definitions and without taking into account the 

individual characteristics of each individual. 

Discussion: Identifying greens and blues in the emergency department as 

avoidable is an excess estimate, even excessively. If we assume that referenced 

patients are never false emergencies, the similarity of profile between those 

referred by primary care and walk in admissions would suggest few cases of 

false ex-ante emergencies (before hospital observation, the information 
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available at the time of decision could lead to urgent care, even if ex-post, after 

observation and Manchester Triage assessment is not a acute case); but even 

using the working hypothesis that the referral of primary care has less structure 

than that of the SNS24 helpline, even so, without information about symptoms 

to incorporate in the model, the estimate of false emergencies is not simply the 

sum of the blues and greens. 

Conclusion: The impact and function of SNS 24 helpline, as well as other 

health technologies, should be measured in order to have a greater access. It’s 

essential to improve the levels of health literacy, promote the critical spirit of 

citizens regarding their health decisions using the available tools. This is one of 

the public health challenges in Portugal in the future. 

 

Kew-Words: Emergency department; Portugal; Non urgent; Manchester 

triage system; SNS 24 helpline.  
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Preâmbulo 

A procura pela saúde sempre foi uma das principais preocupações da 

sociedade. Nos últimos anos temos assistido a um fenómeno de afluência 

insustentável aos Serviços de Urgência maioritariamente devido ao número 

excessivo de utilizadores não urgentes. Também nos últimos anos têm sido 

várias as medidas adoptadas pelo Ministério da Saúde com o objectivo de 

diminuir o número de urgências hospitalares. Exemplo disso é a criação da 

Linha “SNS 24” e a criação de Serviços de Atendimento de Situações Urgentes 

(SASU) nos Cuidados de Saúde Primários mas com um escasso impacto, 

nomeadamente no chamado uso abusivo do Serviço de Urgência.  

Existem poucos estudos em Portugal sobre qual o impacto de uma pré 

triagem no acesso a cuidados de saúde urgentes, nomeadamente se diminui o 

número e gravidade de doentes admitidos ao SU ou se reduz a pressão os 

serviços de saúde. Os únicos que existem são estudos descritivos do perfil do 

utilizador sem fazer referência à efectividade dos mesmos.  

Este estudo pretende colmatar essa lacuna através de uma abordagem 

inovadora, que se centra na procura dos Serviços de Urgência em vez de 

analisar o lado da oferta. 
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Organização da tese 

Este estudo está dividido em 8 capítulos. 

Após a introdução e a descrição do objectivo surge um terceiro capítulo de 

enquadramento teórico, onde é abordada a realidade do SNS Português, 

nomeadamente a sua sustentabilidade financeira. Segue-se a caracterização dos 

Serviços de Urgência em Portugal, uma descrição do protocolo da triagem de 

Manchester e uma contextualização da procura dos serviços de urgência em 

Portugal e no mundo, nomeadamente da afluência excessiva. 

No quarto capítulo, respeitante ao material e métodos, faz-se uma análise da 

qualidade dos dados e a análise descritiva da população. São também 

apresentadas várias hipóteses para a definição de falsa urgência, e o seu 

respectivo cálculo para a população em estudo. 

Nos dois capítulos seguintes são apresentados os resultados obtidos da 

análise descritiva e do modelo econométrico, e discussão dos mesmos à luz da 

realidade hospitalar. 

Por último, as conclusões e o trabalho futuro, onde são feitas reflexões 

sobre as principais limitações do estudo e são dados contributos para linhas de 

investigação futuras. 
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Resultados científicos e 
financeiros 

É intenção da investigadora que esta tese dê origem à publicação de um 

artigo e que tentará submeter nas seguintes revistas: 

• Journal of Health Economics 

• Health Economics  
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1 Introdução / Motivação 

O valor que cada país gasta em saúde é influenciado por uma série de 

factores económicos e sociais bem como pela própria estrutura e financiamento 

do Sistema de Saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em particular existe 

uma forte relação entre o nível de rendimento de um país e o valor gasto na 

saúde. Após alguns anos de estagnação ou até crescimento negativo dos gastos 

com saúde na Europa relacionados com a crise de 2008, as taxas de 

crescimento da despesa em saúde voltaram a aumentar em quase todos os 

países União Europeia (OECD, 2018) 

Paralelamente, o aumento da esperança média de vida e o progresso 

tecnológico contribuíram também para uma maior pressão sobre os custos. Em 

2018 Portugal gastou 9,1% do PIB no sector da saúde (a média dos países da 

OCDE foi de 8,8%) (OECD, 2019). Em termos de financiamento da saúde, 

cerca de três quartos correspondem a financiamento público e o restante a 

despesa privada (out-of-pocket). 

Uma das fontes de desperdício é a utilização desadequada dos cuidados de 

saúde, nomeadamente dos Serviços de Urgência (SU) hospitalares. Havendo 

uma oferta mantida ao nível dos serviços de urgência, uma vez que não é 

constitucionalmente possível negar cuidados neste ou noutro nível de 

prestação, as populações optam por resolver os seus problemas agudos, 

eventualmente não emergentes nem urgentes, nos serviços que têm a sua 

disponibilidade anunciada e efectiva nas vinte e quatro horas do dia, todos os 

dias do ano. 

Existem admissões ao SU que poderiam ter sido evitadas apostando em 

cuidados de saúde de proximidade. Importa, assim saber, como podemos 

reduzir os episódios não urgentes, isto é, devemos apostar num reforço das 

unidades dos cuidados de saúde primários? Criar linhas de triagem telefónica? 

Estarão estas duas formas de cuidados de saúde a ser efectivas nesta função? 

Em Portugal a evidência sobre o tema é rara. Dados da OCDE indicam que, 

em Portugal, pelo menos 1 em cada 5 episódios de urgência poderiam ser 



 

resolvidos de outra forma (OECD, 2017b). Embora nos últimos anos o 

número de episódios de urgência hospitalares se mantenha estável e na ordem 

dos 6 milhões anuais (SNS, 2019b), ainda assim, são 1,5 milhões de doentes nos 

serviços de urgência portugueses que se poderiam ter evitado.  

Os programas dos sucessivos governos apostam na tentativa de reduzir o 

volume de urgências e fortalecer o trabalho de primeira instância nos cuidados 

de saúde primários. O peso das urgências em Portugal é um fenómeno que 

demonstra a incapacidade dos serviços de proximidade. Temos cerca de 0,7 

urgências por cada português por ano, um número muito superior aos outros 

países europeus (OECD, 2017b). As urgências são um sorvedouro de recursos 

humanos e consomem uma parte substancial dos recursos hospitalares, que 

muita falta fazem no trabalho hospitalar programado. E não se registaram em 

2019 sinais de abrandamento na afluência, sempre com um volume de 

inadequação que é colocado na ordem dos 40%, a acreditar na triagem de 

Manchester, embora com assimetrias regionais. Saliente-se que este valor 

reflecte os episódios triados como verdes e azuis, não existindo por isso a 

certeza se são efectivamente desnecessários ou inadequados. 

A gestão e organização de serviços de saúde são complexas. Reconhecer a 

existência de desperdício nunca é fácil, seja para profissionais de saúde, 

gestores, doentes e até decisores. Estando eu a trabalhar na área da Urgência e 

Cuidados Intensivos de um hospital de fim de linha, que deveria apenas atender 

doentes urgentes e emergentes, este estudo ajudará a compreender melhor a 

população que nos procura e de que forma se podem integrar as diferentes 

áreas do SNS. 
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2 Objectivo 

 
O objectivo deste estudo é avaliar se um pré acesso a cuidados de saúde (CSP ou 
SNS 24) diminui o número de episódios triados como verdes ou azuis 
comparativamente com os que têm origem directamente do exterior. 
Como objectivo secundário, e após perceber qual a origem mais evita episódios 
azuis e verdes, enunciar quais os factores demográficos, temporais e 
socioeconómicos que determinam que um episódios seja classificado como mais 
ou menos urgente (de acordo com o PTM).  
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3  Estado da arte 

3.1 O Sistema de Saúde e o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) 

 
O Sistema de Saúde Português caracteriza-se pela existência de três sistemas 

que se sobrepõem. O SNS e os denominados «subsistemas de saúde», que tanto 

podem ser públicos (por exemplo, para os funcionários públicos) como privados 

(por exemplo, para o sector bancário). Alguns cidadãos têm ainda um seguro 

voluntário de saúde com uma natureza complementar. 

O Estado assegura o direito à protecção da saúde através do SNS que abrange 

todas as instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde 

dependentes do Ministério da Saúde (MS). A nível central, o MS tutela o 

planeamento e a regulamentação, apesar de a gestão do SNS ser efectuada a nível 

regional, através de cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS), cuja 

autonomia ao nível da definição do orçamento e das despesas se cinge aos 

cuidados de saúde primários. 

Integram o SNS todos os serviços e entidades públicas  prestadoras de 

cuidados de saúde, designadamente: 

• Os centros de saúde e agrupamentos de centros de saúde; 

• Os estabelecimentos hospitalares, independentemente da sua 

designação; 

• As unidades locais de saúde. 

• Cuidados continuados integrados 

O SNS é universal, geral e tendencialmente gratuito, sendo financiado 

sobretudo através dos impostos. Cobre todos os portugueses, 

independentemente do seu estatuto socioeconómico, profissional ou legal. Em 
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1992 foram introduzidas taxas moderadoras no sentido de moderar o acesso aos 

cuidados de saúde e por isso passou a ser tendencialmente gratuito.  

De acordo com dados da ACSS (SNS, 2019e) em 2019 mais de 6 milhões de 

portugueses estavam isentos de taxa moderadora, o que representa 60% da 

população Portuguesa, pelo que não se pode dizer que constituam uma barreira à 

utilização necessária de cuidados de saúde. Não se pode chamar a este pagamento 

um copagamento, dado que os valores das taxas moderadoras são reduzidos 

quando comparados com o custo do serviço. 

Paralelamente, os valores das taxas moderadoras para actos de saúde 

praticados ao nível dos cuidados de saúde primários são mais baixos do que nos 

cuidados de saúde hospitalares, pelo que podem desencorajar alguma procura 

desnecessária e orientar mais facilmente para os CSP.  
 

3.2 Sustentabilidade Financeira do SNS 

 

Actualmente o SNS Português, aliás como o da maioria dos países 

desenvolvidos, enfrenta uma questão fundamental que é a da sustentabilidade 

financeira. A distribuição do financiamento, maioritariamente público, torna 

ainda mais premente uma correcta afectação dos recursos, eliminando o 

desperdício e garantindo a sustentabilidade do sistema.  

A despesa de saúde em Portugal passou de 7,5% do PIB em 1995 para 10,4% 

em 2010, acima da média europeia que era de 9,8% (Almeida Simoes, Augusto, 

Fronteira, & Hernandez-Quevedo, 2017). Contudo, a recessão económica e as 

medidas de austeridade impostas pelo Programa de Assistência Económica e 

Financeira (PAEF) em 2011 inverteram esta tendência. Apesar do crescimento 

anual da despesa em saúde entre 2013 e 2018 de 2,8% do PIB, em 2018 a 

percentagem do PIB gasta em saúde ainda ficou abaixo dos valores anteriores à 

crise, fixando-se em 9,1% (OECD, 2019) 

Na figura 1 podemos verificar isso mesmo, juntamente com a Grécia, Islândia 

e Espanha, Portugal foi dos países da OCDE onde o desinvestimento em saúde 

foi mais notório entre 2008 e 2013. 
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Figura 1 Crescimento anual da despesa em saúde, per capita, entre 2008 e 2018 na OCDE 

 

Apesar de Portugal estar a meio da tabela entre os países da OCDE que mais 

gastam em saúde em percentagem do PIB, mesmo depois do PAEF, em 2018 

Portugal gastou 2 861 dólares per capita em cuidados de saúde (ajustados para as 

diferenças de poder de compra), 28% abaixo da média da OCDE que foi de 3 

994 dólares (ajustados para as diferenças do poder de compra) (OECD, 2019).  

Por outro lado, a despesa privada/voluntária (out of pocket) em Portugal tem 

vindo a crescer e é das mais elevadas na OCDE, representando 34% dos gastos 

totais em saúde, enquanto a média da OCDE é de 24% (OECD, 2019). Este tipo 

de despesa diz respeito essencialmente aos pagamentos directos feitos pelos 

cidadãos quer na aquisição de medicamentos, exames de diagnóstico e terapêutica 

ou em consultas de especialidade no sector privado. Não obstante, o nível de 

comparticipação nos custos é particularmente elevado no caso dos 

medicamentos, aos quais são aplicados diferentes níveis de comparticipação, em 

função do seu valor terapêutico. Inclui ainda o valor das taxas moderadoras de 

um amplo rol de serviços de saúde, tais como consultas no âmbito CSP, 

consultas hospitalares, episódios de urgência, exames de diagnóstico e consultas 

domiciliárias como referido anteriormente. 
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Figura 2: Despesa em saúde per capita, 2018 

 

A redução da despesa pública em saúde durante o período mais intenso da 

crise, entre 2010 e 2015, resultou de uma quebra significativa da despesa com 

recursos humanos em saúde na ordem dos 9% (OPSS, 2018) nomeadamente 

através do corte salarial e do aumento da semana de trabalho para as 40 horas. 

Ainda assim Portugal melhorou alguns dos seus indicadores de saúde: 

• Maior integração vertical dos CSP com a criação por exemplo de 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e maior integração 

horizontal com o sector social com a criação da rede nacional de 

cuidados continuados. 

• A esperança de vida à nascença aumentou mais de quatro anos entre 

2000 e 2015, para 81,3 anos. É quase meio ano superior à média da 

UE, mas continua a ser dois anos inferior à de Espanha ou Itália 

(OECD, 2017a) 

• A mortalidade evitável caiu 40 % entre 2000 e 2014, estando agora 

abaixo da média da EU (OECD, 2017a). 

• Fruto de uma elevada taxa de rastreio (superior a 80%), em 2014 a 

taxa de sobrevivência ao quinto ano do cancro da mama atingiu um 
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• Níveis de imunização elevados, devido ao facto de os utentes 

poderem ser vacinados nos CSP e de as vacinas incluídas no 

programa nacional de vacinação serem gratuitas. 

• A taxa padronizada de mortalidade hospitalar por enfarte agudo do 

miocárdio por 100 doentes em Portugal (7,9 em 2015) diminuiu para 

metade desde 2000 (OECD, 2017a) 

• Baixa taxa de internamentos evitáveis devido doenças crónicas como 

a asma, doença pulmonar obstrutiva crónica e insuficiência cardíaca 

congestiva, o que demonstra uma eficácia ao nível dos cuidados de 

saúde primários na gestão destes doentes (OECD, 2017a). 

Ainda de acordo com a OCDE, existem algumas áreas que devem ser 

melhoradas:  

• Desequilíbrios geográficos na prestação de serviços: os hospitais 

situados fora das grandes áreas metropolitanas, como Lisboa, Porto e 

Coimbra, não disponibilizam todas as especialidades médicas. 

• Saúde Oral: os cuidados dentários são maioritariamente prestados 

pelo sector privado através do pagamento directo ou de seguros 

voluntários de saúde. 

• Doenças não transmissíveis: temos assistido ao aumento dos factores 

de risco no consumo e exposição ao tabaco e na obesidade. O 

lançamento do Programa Nacional para a Promoção da Actividade 

Física, visou promover estilos de vida saudáveis e combater 

sedentarismo. 

Portugal tem pouca margem para aumentar a receita quer através do aumento 

da despesa individual privada no momento da utilização (que já é das mais altas 

na OCDE) quer através do aumento de impostos indirectos (a fazê-lo teria de ser 

sobre produtos e serviços não saudáveis). Resta portanto adoptar uma estratégia 

de sustentabilidade para melhorar a qualidade e reduzir os custos. 

A maior componente dos custos do sistema de saúde provém dos cuidados às 

pessoas com doenças crónicas de longa duração, logo só se alcançará a 

sustentabilidade financeira através da redução da incidência destas doenças e da 

morbilidade que lhes está associada. 

No curto prazo, os riscos para a sustentabilidade financeira do SNS parecem 

resultar do défice de qualidade da gestão financeira (planeamento e execução 

orçamental) nos hospitais, que está na origem de atrasos crescentes nos 
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pagamentos a fornecedores. As medidas governamentais não parecem ser 

suficientes para garantir a liquidação dos pagamentos em atraso ou impor um 

controlo firme das despesas.  

A revista Lancet, num editorial de 2019 (The Lancet, 2019), frisou que apesar 

de Portugal ter apresentado indicadores de saúde positivos entre 2006 e 2017, a 

redução da despesa pública entre 2000 e 2017 e a falta de investimento no SNS 

está a impedir a modernização dos hospitais e a substituição de material médico 

obsoleto. Conclui ainda que o “SNS não vai ao encontro das necessidades da 

população”. 

 

3.3 Serviços de Urgência em Portugal 

 

 

Em 2002, o Ministério da Saúde ("Diário da República n.º 55/2002, Série I-B 

de 2002-03-06, Despacho Normativo n.º 11/2002, 6 Março, artigo 1º," 2002) 

definiu o SU como serviço de acção médica hospitalar que, sendo 

multidisciplinar e multiprofissional, tem como objetivo a prestação de cuidados 

de saúde em todas as situações enquadradas na definição de urgência e 

emergência médicas.  

Por outro lado, a definição legal de emergência e urgência médica prevê que 

uma situação de urgência é uma situação clínica de instalação súbita na qual, 

respectivamente, se verifica ou há risco de compromisso ou falência de uma ou 

mais funções vitais ("Diário da República n.º 176/2006, Série II de 2006-09-12, 

Despacho Ministerial nº 18459/2006 de 12 de Setembro," 2006).  

A Comissão de Reavaliação da Rede Nacional de Urgência/Emergência 

(CRRNEU) distingue estes dois conceitos, definindo como urgência uma 

situação clínica “que exige intervenção de avaliação e/ou correcção em curto 

espaço de tempo (curativa ou paliativa)” e por emergência uma situação em que 

“existe um risco de perda de vida ou de função orgânica, necessitando de 

intervenção em curto espaço de tempo (CRRNEU, 2012). 

Actualmente, Portugal tem em vigor uma rede pública de urgência e 

emergência ("Diário da República n.º 153/2014, Série II de 2014-08-11, 

Despacho Normativo n.º 10319/2014, de 11 de Agosto," 2014), que tem como 

objectivo a cobertura nacional, garantindo o acesso de todos os cidadãos a 

pontos da rede em menos de 60 minutos. Esta rede é constituída por SU com 
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níveis de assistência diferenciados, dotados de diferentes recursos (humanos e 

materiais) para dar resposta às necessidades distintas. 

Em Portugal existem actualmente: 

• Serviços de Urgência Básica (primeiro nível de acolhimento) para 

servir a população sempre que o tempo de acesso a um SU de nível 

superior exceda os 60 minutos;  

• Serviços de Urgência Médico-cirúrgica (segundo nível de 

acolhimento) localizados estrategicamente para que o tempo de 

acesso a outro SU semelhante, ou de nível superior, não exceda os 60 

minutos;  

• Serviços de Urgência Polivalente, correspondentes ao terceiro e mais 

diferenciado nível de acolhimento. Estes localizam-se, habitualmente, 

nos hospitais centrais ou centros hospitalares, possuindo todos os 

recursos necessários para qualquer situação de urgência e emergência. 

O mesmo despacho prevê a integração crescente dos sistemas Pré-Hospitalar 

e Hospitalar de Urgência, num Sistema de Urgência único e integrado, o Sistema 

Integrado de Emergência Médica (SIEM). O Instituto Nacional de Emergência 

Médica (INEM) é o organismo responsável pelo transporte pré-hospitalar e inter-

hospitalar. O seu funcionamento e a articulação com os SU têm um impacto 

fundamental na qualidade dos cuidados prestados aos doentes agudos. Portugal 

tem um conjunto diversificado de meios de emergência pré hospitalar, em termos 

de distribuição geográfica existem 4 Centros de Orientação de Doentes Urgentes 

(CODU) que trabalham em âmbito nacional. O CODU é o centro nevrálgico do 

INEM, porque é o serviço onde são recebidas todas as chamadas urgentes e tem 

a responsabilidade de as triar, transferindo para o SNS 24 as chamadas não 

urgentes. Cabe ao CODU decidir o accionamento dum meio de emergência, 

contactando quando necessário, as unidades de destino para prepararem a 

recepção do doente. Tem também um papel de aconselhamento dos doentes e de 

apoio às equipas no terreno. Em 2019 foram atendidas cerca de 1,4 milhões de 

chamadas através do número europeu de emergência 112, das quais cerca de 71 

mil foram transferidas para a linha SNS 24 (SNS, 2019d). 

O SU do CHUSJ insere-se no terceiro nível, urgência polivalente, que é o 

nível de resposta mais diferenciado à situação de urgência/emergência. Esta 

tipologia de SU garante a oferta contínua e diferenciada de cuidados de saúde a 

toda a população, vinte e quatro horas por dia, todos os dias do ano. Não sendo 

constitucionalmente possível negar a prestação de cuidados, a população opta 

frequentemente por resolver os seus problemas de saúde agudos, 
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independentemente da sua urgência, nos SU. Decorrente disso, observa-se um 

excesso de procura, para o qual os SU não foram inicialmente dimensionados. 
Em 2019, o grupo de trabalho – serviço de urgência, constituído através do 

Despacho 696/2019 do Gabinete da Secretária de Estado da Saúde, foi criado 

para estudar diferentes modelos organizativos dos SU, e apresentou 4 medidas 

para a optimização da prestação de cuidados urgentes/emergentes:  

• Necessidade de ter Serviços de Urgência enquanto serviços de acção 

médica: equipas próprias, formação adequada, liderança. Criação da 

especialidade de medicina de urgência e emergência. 

• Rever a gestão da procura. 

• Acabar com o internamento no SU e diminuição da demora média do 

internamento. 

• Gestão Nacional pelo INEM do transporte Inter-hospitalar. 

A gestão da procura nos SU é um ponto fundamental do SNS Português. 

Quer a procura dos SU tendo tem vindo a aumentar, ainda que paulatinamente, 

quer o número de episódios triados como não urgentes (azuis e verdes) é 

bastante elevado.  

Entre 2013 e 2019 a procura de serviços de SU aumentou 5,2% e em 2019 

atingiu o pico dos últimos 6 anos com o número de 6,4 milhões de episódios, 

entre urgências gerais e urgências específicas como a de Obstetrícia e da Pediatria 

(SNS, 2019b). Paralelamente, os dados mostram que o excesso de procura no SU 

não se centra só nos meses de inverno, para os quais são implementados planos 

de contingência, mas que os picos se atingem noutros meses do ano. Em 2019 

Janeiro foi o mês de maior afluência, seguido imediatamente de Maio, Julho e 

Agosto, respectivamente. 

 

 

Figura 3: Evolução do número de Urgências em Portugal entre 2013 e 2019 
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Este número crescente de utentes no SU, em particular nos SU Gerais, que 

representam 72,6% do total das Urgências, coloca Portugal no primeiro lugar dos 

países da OCDE com maior número de episódios de SU por 100 habitantes 

(70,2) comparativamente à média dos países da OCDE que é de 30,8 episódios. 

Embora os dados da figura 4 sejam relativos a 2001 e 2011 (OECD, 2017b), 

constatamos que eles não se alteraram muito em 10 anos. Assim, para 2019 

temos praticamente o mesmo número de episódios de SU por habitante (0,7) e 

continuamos no topo da lista dos países da OCDE. 

 

 

Figura 4: Variação do número de visitas ao Serviço de Urgência entre 2001 e 2011 

 

 

3.4 O Protocolo da Triagem de 
Manchester (PTM) 

 

O acesso massificado ao SU de doentes urgentes e/ou não-urgentes, faz com 

que haja uma sobrelotação destes serviços, podendo levar a atrasos no 

atendimento dos doentes, principalmente nos doentes que precisam de cuidados 

imediatos, sendo este um dos indicadores mais relevantes de avaliação de 

resultados (Schuetz et al., 2013). 
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O PTM surgiu em Portugal no ano 2000, como projecto-piloto em 2 hospitais 

públicos. Actualmente todos os SU são obrigados a ter um sistema de triagem. 

Em termos gerais, um método de triagem fornece ao profissional não um 

diagnóstico, mas uma prioridade clínica baseada na identificação de problemas, 

sendo, portanto, um instrumento de apoio à decisão clínica que garante a 

equidade e a uniformização dos cuidados prestados. 

O PTM classifica o utente num dos 52 motivos, cada um desses motivos tem 

o seu respectivo fluxograma de perguntas de resposta tipo sim/não. Se a resposta 

for sim, a respectiva condição verifica-se e corresponde a uma cor. Caso a 

reposta seja não, continua-se a responder ao fluxograma até se atingir uma nova 

condição e consequentemente uma nova cor.  

Existem cinco níveis mediante o grau de prioridade clínica: prioridade 

emergente (identificada pela cor vermelha, com atendimento imediato), 

prioridade muito urgente (identificada pela cor laranja, com um tempo máximo 

para a primeira observação médica de 10 minutos), prioridade urgente 

(identificada pela cor amarela, com um tempo máximo para a primeira 

observação médica de 60 minutos), prioridade pouco urgente (identificada pela 

cor verde, com um tempo máximo para a primeira observação médica de 120 

minutos), prioridade não urgente (identificada pela cor azul, com um tempo 

máximo para a primeira observação médica de 240 minutos). No caso dos 

episódios triados como verdes e azuis, dado que estes apresentam uma baixa 

prioridade, podem ser reencaminhados para outros serviços de saúde, 

nomeadamente os CSP. 

Em vários países em que o PTM é utilizado (incluindo Portugal), surgiu um 6º 

nível de classificação, codificado pela cor branca (sem um limite temporal 

atribuído), que traduz pacientes que estão fora da categoria de urgência, mas que 

recorrem ao SU para a realização de procedimentos electivos. 

Note-se que muitas vezes o conceito de triagem surge erradamente associado 

ao conceito de redução de tempo de espera, apesar de este nunca ter sido um dos 

objetivos primordiais da triagem. 

Ao longo dos anos, vários estudos foram feitos sobre a sensibilidade e 

especificidade do PTM. Cooke (Cooke & Jinks, 1999), usando dados de um 

hospital de Birmingham, já evidenciava que o modelo de triagem de Manchester 

era uma ferramenta sensível na detecção de doentes críticos à chegada ao SU e na 

detecção dos que subsequentemente precisariam de cuidados intensivos. Ou seja, 

o PTM era de alguma forma positivo a detectar os mais doentes, podendo, no 

entanto, não ser tão indicado para detectar os não doentes. Esta grande 
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sensibilidade e menor especificidade, é totalmente compreensível num modelo de 

triagem. 

Em Portugal Machado (Machado, 2008) demonstrou que a partir da 

prioridade muito urgente (laranja), a duração do episódio decresce com a 

prioridade, o que traduz menor gravidade e consequentemente maior facilidade 

de resolução do caso. Por outro lado, nas prioridades mais elevadas, associaram-

se maiores percentagens de doentes com mais do que dois exames realizados, ou 

seja, os exames de imagem tinham uma forte relação com a prioridade, concluiu 

o autor. 

Importa então perceber, em Portugal, como se distribuem os episódios de SU 

por tipo de prioridade atribuída de acordo com o PTM, isto é, que tipo de 

utilização os Portugueses fazem dos SU.  

Usando os dados relativos a 2019 (SNS, 2019a), concluímos que apenas cerca 

de metade dos episódios de SU são considerados urgentes (48,28%), e mais de 

um terço (39,72%) dos atendimentos são classificados de acordo com o PTM 

como verdes ou azuis, ou seja pouco ou não urgentes. 

 

 

Figura 5: Distribuição dos episódios de SU em Portugal de acordo com o PTM 

 

Com efeito, para a maioria dos utilizadores dos serviços de urgência em 

Portugal, o conceito que parece presidir à decisão de recorrer a um SU, é o facto 

de considerarem uma situação de doença aguda como uma situação de urgência, 

o que nem sempre é verdade. 

Todavia, existem também factores socioeconómicos que têm de ser 

considerados: o envelhecimento da população portuguesa e o aumento da 

esperança média de vida alteram os padrões da doença, sendo clara a maior 
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procura do SU de doentes com doenças crónicas, associadas a condições de 

comorbilidades. 

Este uso inadequado dos SU é um problema universal e leva, por um lado à 

produção de efeitos negativos sobre a qualidade dos serviços prestados e por 

outro ao aumento dos custos em saúde (Carret, Fassa, & Kawachi, 2007). 

Segundo Rocovich (Rocovich & Patel, 2012), a alta prevalência de episódios 

pouco urgentes e não urgentes afecta negativamente os profissionais de saúde, 

diminui satisfação do utente e reduz a qualidade do atendimento com tempos de 

espera e diagnósticos ou tratamentos tardios. 
 

3.5 Linha SNS 24 
 

Em Maio de 2008 foi criada a linha telefónica saúde 24, no sentido de 

modernizar e aproximar o SNS do cidadão. A linha tinha como objectivo servir o 

cidadão sem contudo curar ou motivar a prescrição terapêutica. O serviço 

pretendia ser um ponto de contacto inicial do utente com a rede de prestação de 

cuidados de saúde com capacidade de orientação.  

Nove anos mais tarde surge o novo centro de contacto de Contacto do SNS, 

o SNS 24, dando continuidade aos serviços de triagem, acompanhamento e 

encaminhamento de utentes, mas alargando a sua área de actuação. Este serviço 

telefónico e digital abrange um conjunto de serviços que permite resolver dúvidas 

e problemas sem necessidade do utente se deslocar ao centro de saúde ou 

hospital. 

O SNS 24 oferece serviços clínicos e não clínicos. Os serviços clínicos 

incluem triagem, acompanhamento e encaminhamento de utentes na doença 

aguda não emergente, aconselhamento sobre medicação não sujeita a receita 

médica, informação sobre Serviço de Saúde Pública. 

A triagem é realizada por enfermeiros com experiência clínica e que baseiam a 

sua actuação em algoritmos clínicos da auditoria da Direcção Geral Saúde (DGS). 

Assim, o enfermeiro avalia o nível de risco sobre os sintomas do utente, 

aconselha, e caso se verifique necessário encaminha-o para a estrutura de 

cuidados presenciais do SNS mais apropriados à sua condição, ou recomenda 

auto-cuidados podendo depois realizar contactos de seguimento. Podem 

reencaminhar os utentes são: CSP, SU, Centro de Informação Anti-Venenos 

(CIAV), ou INEM.  
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Independentemente do local para onde o utente é encaminhado, é enviada 

também uma referenciação digital, assim quando o utente chega à instituição já 

existe uma informação da sua chegada. Os utentes encaminhados pelo SNS 24 

estão dispensados do pagamento de taxa moderadora, pois entende-se que se está 

a recorrer a uma instituição de prestação de cuidados de saúde é porque foi 

aconselhado a fazê-lo. 

Os serviços não clínicos são realizados por assistentes técnicos e incluem 

marcação de consultas nos CSP, informações sobre saúde oral e activação de vale 

cirurgia, informações sobre dádiva de sangue e transplantação ou pedido de 

isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica. 

Usando os dados publicados no portal da transparência do SNS (SNS, 2019c), 

em 2019 o SNS 24 atendeu 1 341 061 chamadas, quase 30% das chamadas foram 

reencaminhadas para os serviços de Urgência, seguindo-se as situações de menor 

risco e passíveis de serem geridas através de auto-cuidados (23%). O tipo de 

encaminhamento “outros” inclui as chamadas em que o resultado final foi 

diferente dos apresentados (Incluem-se as chamadas atendidas por enfermeiros 

sem necessidade de encaminhamento clínico). 

 

Tabela 1: Distribuição das chamadas realizadas para a linha SNS 24 por tipo de encaminhamento - 

2019 

Tipo de 
Encaminhamento 2019 % 

Serviço Urgência 394 698 29,4 

Auto-cuidados 308 068 23,0 

Outros 289 489 21,6 

CSP 277 847 20,7 

INEM 61 311 4,6 

CIAV 9 648 0,7 

TOTAL 1 341 061 100,0 

 

Ainda de acordo a informação disponível (DGS, 2018) há uma efectividade na 

mudança de opinião pois 75% dos doentes com intenção de ir ao SU não foram 

e apenas 22% dos utentes atendidos foram referenciados para o SU da área de 

referência, mesmo em situações em que o doente não tinha intenção de o fazer, 

permitindo um despiste precoce da doença. 
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3.6 A Procura do Serviço de Urgência e 
as “Falsas Urgências” 

 

O serviço de urgência é, muitas das vezes, a linha da frente no que diz 

respeito ao contacto do doente com o serviço de saúde, verificando-se uma 

afluência crescente e um aumento das exigências de qualidade a par da 

necessidade da redução de custos. 

Neste ponto, começa a nascer o primeiro problema deste sector da prestação 

de cuidados de saúde, em Portugal; a população em geral, por razões de variada 

ordem, desde a acessibilidade deficiente aos cuidados de saúde primários, até ao 

facto de liminarmente precisar de cuidados de saúde de forma aguda, recorre a 

estes serviços, muitas vezes em primeira instância. 

Compreender as necessidades de saúde não programadas é essencial para 

prover um sistema de saúde efectivo aos doentes. As estatísticas sugerem que 

mais de 100 milhões de visitas ou chamadas para o Serviço Nacional de Saúde 

Inglês estão relacionadas com cuidados de saúde urgentes ou emergentes. Só em 

2012/2013 verificaram-se 21,7 milhões de episódios de urgência, quer em 

hospitais quer em centros de saúde, contudo 40% destes doentes saíram sem 

tratamento algum, indicando que poderiam ter sido tratados sem recurso a um 

serviço de urgência. Os serviços de urgência estão sobrelotados, havendo 

relatórios que indicam a sua ruptura iminente (Cook, Randhawa, Guppy, & 

Large, 2015).  

Coster et al (Coster, Turner, Bradbury, & Cantrell, 2017) identificaram 6 

razões explicativas para os doentes recorrerem aos serviços de urgência: acesso 

limitado ou pouca confiança nos cuidados de saúde primários, conveniência, 

influência dos amigos ou família, auto-avaliação da gravidade da doença, factores 

pessoais e percepção de que o hospital dispõe de todos os meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica necessários. 

Numa revisão sistemática realizada na Inglaterra, os autores definiram como 

“intervenções de cuidados primários”, os cuidados de saúde primários, os centros 

saúde comunitários de saúde e as linhas de triagem telefónica. Concluíram que as 

linhas de triagem telefónica são a intervenção com maior nível de satisfação nos 

utentes, mas sem impacto na redução do número de urgências e relação custo 

efectiva duvidosa (Ismail, Gibbons, & Gnani, 2013). 

No Brasil, Carret et al (Carret, Fassa, & Domingues, 2009) realizaram uma 

revisão sistemática para quantificar as urgências inapropriadas, neste estudo 
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variava entre 20% a 40% e estava associado a idade e rendimento. Concluem 

também que os casos que não são referenciados por um médico também têm 

uma taxa de uso inadequado mais elevada. 

Em Portugal, num estudo que procurou compreender as atitudes que os 

doentes tomam antes de se deslocarem ao serviço de urgência, concluiu-se que os 

utentes do Porto utilizam o Serviço de Urgência como primeira opção com maior 

frequência, tal como os utentes que não têm Centro de Saúde (Teixeira, 2010). 

Avaliou-se, também, a hora e data dos episódios, com o objectivo de perceber a 

eventual sobreposição com horário de funcionamento de outros recursos. 

Verificou-se que a maior afluência ocorreu durante a semana (79%) e durante o 

dia (71,75%), demonstrando-se assim que esta população prefere o SU em 

detrimento dos Centros de Saúde. 

Ainda num outro estudo realizado no Porto, verificou-se que o PTM é 

correctamente aplicado, uma vez que à medida que a cor da pulseira muda, no 

sentido não urgente – emergente, diminui a probabilidade de apresentar um 

comportamento abusivo. Desta forma, o facto de o utente ter uma pulseira azul 

confere-lhe cerca de 2,67 vezes maior probabilidade de apresentar um 

comportamento abusivo (Gomes, 2013). 

A Reforma dos CSP em Portugal, em 2006, cuja face mais visível foi a criação 

das Unidades de Saúde Familiares (USF) não diminuiu as admissões ao SU. De 

acordo com o estudo realizado por Cortez (Cortez, 2009), ao contrário do 

expectável, verificou-se haver uma associação positiva entre o número de USF e 

o número de urgências hospitalares. Os hospitais com maior número de USF 

tiveram um aumento da utilização das urgências hospitalares, enquanto nos 

hospitais sem nenhuma USF associada, diminuíram as urgências hospitalares. 

Ainda do lado da procura a evidência sobre quais os motivos que estão na 

origem da decisão do doente de recorrer a um serviço de Urgência são díspares. 

No Canadá, dois autores (Boushy & Dubinsky, 1999)concluíram que 76% dos 

médicos de família não informam os seus doentes sobre as situações em que 

devem recorrer ao serviço de Urgência e 54% não transmite as valências 

disponíveis nos cuidados de saúde primários. Apenas 23% dos doentes sentiram 

que a situação era grave e que deviam recorrer ao hospital. Nos Estados Unidos 

da América, mais concretamente no Hospital Geral de São Francisco, os 

investigadores construíram uma matriz com 7 indicadores de urgência 

inapropriada, 2 relacionados com a perspectiva do doente, 2 resultantes da 

triagem do enfermeiro e 3 determinados retrospectivamente, através da análise 

dos registos médicos. Neste estudo a taxa de urgências inapropriada variou entre 

10% e 90%, consoante o indicador utilizado (Lowe & Bindman, 1997). Ainda 
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nos EUA, estimou-se que o valor gasto com urgências evitáveis em 2010 foi de 

64.4$ biliões, 19,6% dos episódios de urgência e 2,4% do total da despesa 

nacional em saúde (Galarraga & Pines, 2016) . 

Em Itália, 19,6% dos doentes não tinham condição urgente, de acordo com 

os critérios de dois investigadores independentes. A razão mais apontada pelos 

doentes para o recurso ao hospital foi pensarem que a sua condição era grave 

(Bianco, Pileggi, & Angelillo, 2003). 

Nas admissões ao serviço de urgência, 82% dos doentes recorreram à 

urgência porque entenderam que a sua situação clínica era grave (apesar de 

classificados como não urgentes por um profissional de saúde) (Gill & Riley, 

1996). Ainda de acordo com estes dois autores, o facto de o doente não ter 

médico de família não tem impacto significativo no recurso ao serviço de 

urgência para casos não urgentes.  

Em Portugal num estudo que pretendia comparar a percepção e a real 

gravidade do estado de saúde do indivíduo e qual o seu impacto no uso 

inadequado dos serviços de SU, 50% dos entrevistados consideraram o nível de 

gravidade de um determinado sintoma ou doença acima do nível real (Botelho et 

al., 2019). Mas também encontraram casos de subestimação do nível de gravidade 

da doença, fazendo com que o doente pudesse não ter o nível de cuidados de 

saúde adequados. Concluíram que mais e melhor informação ao nível da saúde 

para a população em geral contribuem para uma real percepção do estado de 

saúde do indivíduo e consequentemente o uso correcto dos SU.   

Estará correcto definir “falsa urgência” apenas como casos pouco urgentes e 

não urgentes segundo o PTM? Em 2001 (Pereira et al., 2001) os investigadores 

fizeram o inverso, e em vez de definir falsa urgência, definiram verdadeira 

urgência, de acordo com os seguintes critérios: se resultar em internamento 

hospitalar ou em morte ocorrida no SU; se o doente tiver proveniência de outro 

hospital (por transferência); será também verdadeiramente urgente de acordo 

com critérios explícitos baseados em testes diagnósticos ou tratamento 

realizados; se necessitou de exames de radiologia como ressonância magnética, 

estudos de ultrassonografia, tomografia computorizada, tratamento por fluidos 

intravenosos, oxigenoterapia, administraçao de medicamentos prescritos no SU, 

transfusão de sangue e produtos sanguíneos, tratamentos ortopédicos, limpeza de 

ferias e remoção de corpos estranhos. Concluíram que, de acordo com estes 

critérios, 68,7% das visitas ao SU eram apropriadas e que a variável sexo tinha 

um efeito modificador. 

Tendo em conta a revisão bibliográfica e o objecto deste estudo surgem 

algumas questões de investigação: Existe algum benefício, do ponto de vista da 
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gravidade da situação, em o doente ligar para a linha SNS 24 ou dirigir-se aos 

CSP antes de se deslocar ao SU? O doente ganha alguma informação? Qual a 

entidade do SNS com uma melhor pré -triagem dos doentes, no sentido de evitar 

casos menos urgentes no SU?  

Podemos considerar que percentagem de episódios não urgentes da entidade 

que melhor tria os doentes reflecte a verdadeira necessidade de ir à urgência? 

E dentro da entidade que mais evita episódios não urgentes no SU existirá 

alguma relação entre a hora e o dia da semana que o doente recorre ao SU e seu 

estado de saúde? Os doentes mais idosos que recorrem ao SU têm um nível de 

saúde mais baixo? E quem recorre múltiplas vezes ao SU durante o ano tem 

motivos para isso? Fá-lo de forma apropriada. Isto admitindo que a triagem de 

Manchester acerta sempre no grau da gravidade do sintoma e que episódios 

triados como verdes e azuis são menos urgentes. 
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4 Material e Métodos 

4.1 Dados 

 
Os dados utilizados neste estudo correspondem às admissões ao SU de 

Adultos do CHUSJ entre o dia 1 de Janeiro de 2019 e 31 de Dezembro de 2019. 

Todos os registos administrativos do CHUSJ são efectuados num sistema 

informático cuja propriedade é do MS chamado Sonho complementado por um 

outro sistema secundário, o Alert, onde a equipa multidisciplinar do SU regista os 

dados clínicos. Todos os procedimentos relacionados com a triagem são 

registados usando este último programa. O CHUSJ dispõe de um sistema de 

inteligência artificial que compila e cruza informação de todas as ferramentas de 

controlo de dados disponíveis na instituição, clínicas e não-clínicas. A amostra 

utilizada para esta análise foi retirada do sistema informático do CHUSJ através 

de uma chave criada exclusivamente para este estudo, cruzando informações 

clínicas, demográficas e socioeconómicas. O pedido de acesso aos dados foi feito 

à Comissão de Ética e Saúde do CHUSJ/FMUP e foi aprovado com o número 

153/2020. 

 

4.2 Análise da qualidade dos dados 

 

Antes de se iniciar a análise descritiva dos dados, é necessário proceder à 

análise da qualidade dos dados, cujo objectivo principal é garantir a transparência 

do resultado da amostra para o algoritmo utilizado. Para todas as análises 

subsequentes os dados considerados incorrectos foram retirados da amostra. 
Regras utilizadas para analisar a qualidade da base de dados: 

o Número de registos duplicados 
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o Idade inferior a 18 anos 

o Episódios triados como brancos, dado que não existe uma queixa 

associada 

o Episódios sem triagem preenchida 

 

A base de dados inicial continha 167 646 episódios de SU no CHSUJ entre 1 

de Janeiro de 2019 e 31 Dezembro de 2019. Depois de remover 2 076 (1,24%) 

episódios de acordo com os critérios enunciados, ficamos com 165 570 para 

análise. 

 

Tabela 2: Episódios retirados da amostra, por motivo 

Descrição n % 

Número de episódios da amostra 167 646  

Número de episódios duplicados 0 0 

Número de episódios idade inferior a 18 anos 2 0 

Número de episódios sem triagem 332 0,2 

Número de episódios triagem como branco 1 742 1,0 

Número de episódios eliminados 2 076 1,2 

Número de episódios para análise 165 570  

 

 

4.3 Metodologia 

 

Um doente pode ser admitido ao SU das seguintes formas: Referenciação dos 

CSP, INEM (activação do CODU via chamada para a linha 112), linha SNS 24, 

directamente do exterior ou ainda referenciado internamente por algum 

profissional de saúde do CHUSJ ou externamente por outras instituições de 

saúde. 

Começando com o caso dos CSP, quando um doente se sente doente e decide 

primeiramente deslocar-se a esta entidade de saúde, o Médico de Família observa 

o seu estado de saúde, H, e com os dados clínicos que recolheu mais alguma 

margem de imprecisão, ɛ , decide se referencia ou não o doente para o hospital. 
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Se H+ɛ < HCSP, o doente faz a sua própria avaliação do seu estado de saúde e 

tende a achar que está pior do que a realidade, vê H +ɛ - ɳ, e decide, num critério 

mais conservador do que os CSP: vai ao hospital se H +ɛ - ɳ< Hf com Hf< HCSP 

(se tiverem a mesma avaliação do estado de saúde o utente vai ao SU em 

situações que não seriam referenciadas pelos CSP). 

 

 

Figura 6: Processo de tomada de decisão de recorrer ou não ao SU  

 

 

Os factores ɛ e ɳ são variáveis aleatórias. ɳ é sempre positivo, ɛ pode ter 

valores positivos e valores negativos.  

Uma vez no SU, na Triagem de Manchester é feita nova avaliação, com a 

classificação por cores. Se a avaliação do hospital for H +µ, sendo µ um 

elemento de incerteza, a classificação de Manchester divide este H +µ por cores. 

Se verdes e azuis são “falsas urgências”, deveriam ser “reenviados” aos CSP. 

Mas mesmo depois da triagem hospitalar existe alguma incerteza, µ, daí 

utilizarmos H+µ. Ou seja, H+µ pode resultar numa cor de triagem verde mas o 

caso até pode ser suficientemente grave e que justifique a triagem com a cor 

amarela. Como não temos classificação de falsa urgência, não antes de ser visto 

pela equipa médica do SU, no sentido existirem elementos prévios à observação a 

indicarem que não se trata de um caso que justifique a observação no SU, não se 

consegue filtrar esse aspecto. 

Assim numa primeira abordagem é colocada a hipótese de que há uma 

proveniência que faz uma avaliação correcta para o doente ir ao SU, mesmo que 

depois que seja classificado como azul ou verde, através da comparação das 

proporções de cada proveniência sem mais variáveis.  

Numa segunda fase, será desenvolvido um modelo que permita o controlo 

explícito de factores que possam influenciar a decisão de remeter, ou não, para o 

SU. 
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4.4 Análise Descritiva da População 

 

Antes de avançar para a análise descritiva global da população importa 

distinguir três conceitos: número de episódios, número de utentes e utilizadores 

frequentes do SU. O mesmo utente pode ter mais do que um episódio de SU por 

ano. Por exemplo, se um utente recorreu 3 vezes ao SU, contam 3 episódios mas 

apenas um utente. Por outro lado, se o utente recorreu quatro ou mais vezes 

durante o ano ao SU, é classificado como utilizador frequente, de acordo com a 

definição da ACSS (ACSS, 2017). 

Na evidência disponível sobre o tema, o limiar para utilizador frequente não é 

consensual e varia muito de estudo para estudo. Numa revisão sistemática 

realizada em 2017 (Moe et al., 2017), a classificação de utilizador frequente 

começava em 3, mas existiam estudos que consideravam como utilizador 

frequente apenas a partir das 10 visitas ano. 

A tabela 3 resume essa informação para a população em estudo. Aos 165 570 

episódios em estudo correspondem 113 756 doentes, o que corresponde a uma 

média de 1,5 episódios por doente.  

No caso dos utilizadores frequentes, estes têm uma média de 5,3 episódios 

ano, e correspondem a 4,5% dos doentes do SU, o que está dentro da média 

nacional (ACSS, 2019). 

 
 

Tabela 3: Episódios e Utilizadores Frequentes 

  Episódios Utilizadores Média % 

Total 165 570 113 756 1,5 100,0 

Utilizador frequente 27 161 5 170 5,3 4,5 

 

 

Através da figura 7, conseguimos perceber que a grande maioria dos doentes 

teve apenas um ou dois episódios de SU (85.053 e 18.032 doentes 

respectivamente). Relativamente ao utilizador com mais visitas ao SU, este 

doente teve 84 episódios de SU num só ano. 

Cruzando a informação dos utilizadores frequentes com os idosos, constatou-

se que existe uma associação estatisticamente significativa entre estas duas 

variáveis, e que os idosos utilizadores frequente representam 7% dos episódios. 
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Figura 7: Número anual de episódios de SU por doente 

 
A maioria dos episódios é de utentes do sexo feminino (52,3%), com cerca de 

metade dos utentes a terem idades compreendidas entre os 31 e 64 anos. O Porto 

é o concelho de residência da maioria (21,5%) dos utentes, seguindo-se Maia e 

Valongo, o que está directamente relacionado com o facto de o CHSUJ ser o 

hospital de referenciação directa para os residentes destes concelhos. Seguem-se 

os concelhos limítrofes do concelho do Porto, naturalmente a proximidade física 

dita de uma forma decisiva a facilidade com que os utentes se deslocam a um SU. 

A insuficiência económica dos utentes pode estar subestimada, pois no caso 

de o campo não estar preenchido no sistema informático considera-se que o 

utente não está isento por esse motivo, o que nem sempre corresponde à 

realidade. 

 No entanto é importante fazer a distinção entre isenção e dispensa de taxas 

moderadoras. A isenção está sempre ligada à condição do utente, enquanto a 

dispensa está relacionada com o episódio em questão. Um utente pode não ser 

isento de taxa moderadora mas num determinado episódio estar dispensado da 

mesma. No que diz respeito aos episódios de SU todos os utentes referenciados 

pelos CSP, INEM, SNS 24 estão dispensados de taxa moderadora. Quer isto 

dizer que na amostra em estudo quase 40% dos episódios estão dispensados 

automaticamente de taxa moderadora. 
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 Quanto à proveniência a grande maioria dos doentes tem origem no exterior, 

ou seja, vêm directamente ao SU sem nenhum contacto prévio com outra 

entidade do Sistema Nacional de Saúde, mais de 20% vem por referenciação do 

INEM e só 7,31% dos doentes vem por indicação do médico de família. Os 

utentes referenciados pela linha SNS 24 correspondem a 4,1% dos episódios. 

Os utilizadores frequentes são responsáveis por 16,4 % dos episódios, mas 

mais de metade dos episódios (51,4%) correspondem a utentes que apenas se 

deslocaram ao SU apenas uma vez no ano. 
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Tabela 4: Descrição dos episódios de SU  

Variável Níveis n % 

Sexo Feminino 86515 52,3 

  Masculino 79055 47,7 

  Total 165570 100,0 

Idade 18-30 29041 17,5 

 31-65 86510 52,2 

  >65 50019 30,3 

  Total 165570 100,0 

Concelho de 
residência Porto 35538 21,5 

 Maia  31104 18,8 

 Valongo 25829 15,6 

 Gondomar  18808 11,3 

 Matosinhos 8717 5,3 

 Vila Nova Gaia 5746 3,5 

  Outro 39828 24,0 

  Total 165570 100,0 

Insuficiência 
Económica Não 119474 72,2 

  Sim 46096 27,8 

  Total 165570 100,0 

Número de 
episódios/ano/doente 1 85053 51,4 

 2 36064 21,8 

 3 17292 10,4 

  >4 27161 16,4 

  Total 165570 100,0 

Proveniência Exterior 97832 59,1 

 SNS24 6773 4,1 

 INEM 34596 20,9 

 CSP 12106 7,3 

  
Outras 
Instituições Saúde 14263 8,6 

  Total 165570 100,0 
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4.5 Distribuição temporal dos episódios 

 

As admissões ao SU não são uniformes ao por mês, dia ou mesmo por hora 

do dia.  

As variações ao longo do dia podem ser observadas através da figura 8. É 

possível perceber que existem 2 padrões, o primeiro entre a meia-noite e as 7 

horas, e o segundo das 8 horas à meia-noite. Neste segundo período concentra-se 

um maior número de admissões ao SU, com dois picos às 10 horas e às 15 horas. 

 

 

 

Figura 8: Distribuição dos episódios por hora do dia 

 

As admissões por dia da semana parecem ser mais homogéneas aos fins-de-

semana, sábados e domingos, embora a mediana mais baixa seja a de domingo. 

Por contraponto, a segunda-feira é o dia da semana com mais episódios (figura 

9). 
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Figura 9: Distribuição dos episódios por dia da semana 

 
Através da figura 10 percebe-se que o ano de 2019 foi um ano atípico dado 

que os meses que tradicionalmente têm menos afluência, Julho e Agosto, foram 
meses com medianas acima dos meses de Inverno.  

 

 

Figura 10: Distribuição dos episódios por mês 
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4.6 Indicadores Clínicos 

 

Existem indicadores de qualidade no SU pelos quais os hospitais são avaliados 

e que se podem traduzir em mais financiamento.  

Comparando os dados do CHUSJ com os do SNS para o mesmo ano, o 

CHSUJ está muito bem posicionado no que diz respeito à percentagem de 

episódios verdes e azuis (27,6%), a média nacional é de 41,8% (ACSS, 2019).  

Os hospitais nacionais estão agrupados pela ACSS de acordo com a 

complexidade de forma a poderem ser comparáveis. O CHUSJ pertence ao 

grupo E juntamente com o Centro Hospitalar Universitário do Porto, Centro 

Hospitalar Lisboa Central, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Centro Hospitalar 

Lisboa Ocidental, e Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Dentro do 

grupo E o CHUSJ é o terceiro melhor neste indicador. 

Quanto ao destino, isto é, que tipo de alta teve o episódio, destaca-se o facto 

de a percentagem de abandonos (8,3%) ser bastante semelhante à de 

internamento (10%). A nível nacional, a percentagem de episódios de SU cujo 

destino foi o internamento em 2019 foi de 8,3% (para todos os tipos de urgências 

atrás identificados), pelo que, sendo o CHSUJ uma urgência polivalente tem 

necessariamente casos mais complexos que necessitam de internamento. 

Os outros destinos incluem a referenciação para os CSP (46,6%), o exterior 

não referenciado (24,8%), consulta externa (5,6%), outro hospital (3,5%), óbito 

(0,2%) e saída contra parecer médico (0,8%). 
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Tabela 5: Indicadores Clínicos 

Indicador Níveis n % 
Readmissão até às 
72h Sim 7 438 4,5 

  Não 158132 95,5 

  Total 165 570 100,0 

Destino Internamento 16 497 10,0 

 Abandono 13 822 8,3 

  Outros 135 251 81,7 

  Total 165 570 100,0 

Cor de triagem Verde/Azul 45 630 27,6 

  Amarelo/Laranja/Vermelho 119 940 72,4 

  Total 165 570 100,0 

 

 

4.7 Proveniência e Protocolo da Triagem 
de Manchester 

 

Na tabela 6 podemos observar a distribuição das cores por proveniência. 

Analisando as cores que tradicionalmente são classificadas como falsas urgências, 

azuis e verdes, concluímos que no caso dos azuis, a proporção de admissões é 

semelhante quer nos doentes referenciados pelos CSP quer nos doentes que vêm 

directamente do exterior, ao contrário dos que são reencaminhados pelo SNS 24 

que representam apenas 1%. O expectável seria os CSP evitassem casos 

classificados como azuis no PTM, dado que existe uma observação médica que 

antecede a referenciação para o SU, ao contrário da linha SNS 24 que se baseia 

apenas num algoritmo clínico. 

Relativamente aos episódios triados com a com verde no PTM a linha SNS 24 

só evita alguns verdes, mas ainda assim apresenta uma proporção inferior 

(22,3%) à dos doentes com origem no exterior (32,4%) ou CSP (26,8%). Assim 

podemos deduzir que comparando as proporções de episódios por proveniência 

e Triagem de Manchester, a linha SNS 24 é a proveniência que mais evita azuis e 

verdes. 
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Tabela 6: Proporção das Cores da Triagem de Manchester dentro de cada Proveniência 

  Exterior SNS24 INEM CSP 
Inst. 

Saúde 
Total 

Azul 

n 3986 65 387 475 179    5092 

%dentro 
Proveniê

ncia 
4,1 1,0 1,1 3,9 1,3         3,1 

Verde 

n 31691 1511 1968 3250 2118 40538 

% dentro 
Proveniê

ncia 
32,4 22,3 5,7 26,8 14,8 24,5 

Amarelo 

n 53094 4465 20808 7133 8851 94351 

% dentro 
Proveniê

ncia 
54,3 65,9 60,1 58,9 62,1 57,0 

Laranja 

n 8851 721 10839 1227 2811 24449 

% dentro 
Proveniê

ncia 
9,0 10,6 31,3 10,1 19,7 14,8 

Vermelho 

n 210 11 594 21 304 1140 

% dentro 
Proveniê

ncia 
0,2 0,2 1,7 0,2 2,1 0,7 

Total 

n 97832 6773 34596 12106 14263 165570 

%dentro 
Proveniê

ncia 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Serão estas diferenças estatisticamente significativas? 

 

Quer os utentes enviados por outras instituições quer os referenciados pelo 

INEM têm as maiores percentagens nas cores de triagem mais urgentes 

(vermelhos e laranjas): o INEM apresenta percentagens 1,7% e 31,3%, e as 

outras instituições 2,1% e 19,7%, respectivamente, pelo que, por uma questão de 

simplificação de interpretação de resultados, e dado que o trabalho é sobre 

episódios de SU não urgentes ou pouco urgentes, faremos a estimação 

comparando apenas três proveniências: Exterior, SNS 24 e CSP.  

As hipóteses a testar foram: 
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H0 : Não existem diferenças entre a proveniência e a cor de triagem, isto é, no 

momento de decisão do doente não existem falsas urgências (situações em que o 

doente vai ao SU e seria referenciado se contactasse antes o SNS 24 ou os CSP) 

H1: Existem diferenças entre proveniência e cor de triagem, isto é, existem 

falsas urgências no momento de decisão do doente (situações em que o doente 

vai ao SU e não seria referenciado se contactasse antes o SNS 24 ou os CSP). 

 
 

Tabela 7: Proveniência e Cor do Protocolo da Triagem de Manchester 

 Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho Total  

 n n n n n n p** 

CSP 475 3250 7133 1227 21 12106 <0,001 

Exterior 3986 31691 53094 8851 210 97832  

Sub Total      109938  

CSP 475 3250 7133 1227 21 12106 <0,001 

SNS 24 65 1511 4465 721 11 6773  
Sub 
Total      18879  

SNS 24 65 1511 4465 721 11 6773 <0,001 

Exterior 3986 31691 53094 8851 210 97832  
Sub  
total      104605  

** Teste do Qui –Quadrado 

 

De acordo com a tabela 7 e usando o teste do Qui–Quadrado para um nível 

de significância de 1% (Swinscow, 1997) rejeitamos a H0 ou seja, existem 

diferenças entre os doentes vindos dos CSP e os que vêm directamente do 

exterior ou SNS 24 e entre os que são referenciados pelo SNS 24 e os que se 

dirigem directamente ao SU, qualquer que seja a cor do PTM atribuída. 

Resumindo, estatisticamente existem diferenças embora quantitativamente 

pareçam estar nas diferenças entre verdes e amarelos. 
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4.8 “Falsa Urgência” 

 

Existem várias possibilidades para a definição de “falsa urgência”: 

Primeira hipótese: Usar apenas as proporções das estatísticas bases sem 

qualquer ajustamento adicional (ou seja, todos os verdes e azuis 

independentemente da proveniência). 

Segunda hipótese: Usar os azuis e verdes segundo a classificação implícita no 

SNS 24 (ou seja, usar a proporção dos verdes e azuis do SNS 24 como proporção 

correcta de verdes e azuis para todas os doentes com origem no exterior ou nos 

CSP). No entanto, isto pode apenas significar que o SNS 24 usa um algoritmo 

bem aperfeiçoado. 

Terceira hipótese: Usar os que não seriam hipoteticamente remetidos para o 

SU pelo SNS 24. Usando apenas a base de dados deste estudo o cálculo será 

simplificado da seguinte forma: 

Divisão dos episódios em dois grupos de acordo com as cores do PTM, 

amarelos vermelhos e laranjas (A) que nunca seriam considerados falsas urgências 

independentemente da proveniência e azuis e verdes (B), susceptível a ter falsas 

urgências. Destes, o SNS 24 consegue evitar que uma fracção, (1-α), vá ao SU.  

Pressupondo que os doentes que contactam o SNS 24 são similares aos que 

decidem ir directamente ao SU do hospital (provenientes do exterior), então do 

total N que contactaram o SNS 24: 

 

 𝛼𝑁𝐵  
𝑆 + 𝑁𝐴  

𝑆  = 𝑁  
𝑆 Foram ao SU via SNS 24 

 

𝑁𝐵  
𝐸 + 𝑁𝐴  

𝐸    = 𝑁  
𝐸  Foram ao SU directamente do exterior 

 
 
Hipótese 
 

   𝑁𝐴
𝐸

𝑁𝐵
𝐸 = 

𝑁𝐴
𝑆

𝑁𝐵 
𝑆   (grupos similares) então, 

 
 

𝑠𝐴 =
𝑁𝐴
𝐸

𝑁𝐸  
, 𝑠𝐵 =

𝑁𝐵
𝐸

𝑁𝐸  
 𝑒 (𝑠𝐴 =

𝑁𝐴
𝑆

𝑁𝑆  
, 𝑠𝐵 =

𝑁𝐵
𝑆

𝑁𝑆  
 ) 
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𝑁𝑆 = 
𝑁𝐴
𝑆

𝑆𝐴
= 
𝑁𝐴
𝑆

𝑁𝐴
𝐸 𝑁

𝐸 ,     𝑁𝐵
𝑆 = 𝑠𝐵𝑁

𝑆 =
𝑁𝐵
𝐸

𝑁𝐸
∗
𝑁𝐴
𝑆

𝑁𝐴
𝐸 𝑁

𝐸 =
𝑁𝐴
𝑆

𝑁𝐴
𝐸 𝑁𝐵

𝐸  

 
 

𝑁∗ =  𝛼𝑁𝐵
𝑆 + 𝑁𝐴

𝑆 
 
 

𝛼 =  
𝑁∗ − 𝑁𝐴

𝑆

𝑁𝐵
𝑆 = 

𝑁∗ − 𝑁𝐴
𝑆

𝑁𝐴
𝑆  

𝑁𝐴
𝐸

𝑁𝐵
𝐸 

 
 

Falsa Urgência = (1-𝛼) * 𝑁𝐵
𝐸 = (1 − 

𝑁∗− 𝑁𝐴
𝑆

𝑁𝐴
𝑆  

𝑁𝐴
𝐸

𝑁𝐵
𝐸) * 𝑁𝐵

𝐸 

 
 
A percentagem de falsas urgências foi calculada para cada uma das três 

hipóteses acima mencionadas, através dos valores observados e de acordo com 

os pressupostos assumidos. 

 

Tabela 8: Falsas Urgências de acordo com as três hipóteses apresentadas 

Hipótese n % 

1 45630 27,6 

2 3481 2,1 

3 17054 10,3 

 

 
Como esperado a primeira definição de falsa urgência, mais abrangente e 

simplista, é aquela que apresenta uma maior percentagem de falsas urgências 

(27,6%) correspondendo a 45 630 episódios. Contudo não basta dizer que todos 

os verdes e azuis são falsas urgências é necessário apresentar definições 

alternativas para os doentes que, ainda que triados como verdes e azuis, não são 

falsas urgências. Duas outras definições são sugeridas, a segunda utiliza a 

proveniência que de acordo com os dados deste estudo mais evita azuis e verdes 

(SNS 24) e a partir daí assume que essa percentagem é a mais correcta para os 

doentes que se dirigem ao SU directamente do exterior ou dos CSP. Esta 

definição de falsa urgência daria apenas 2,1% do total dos episódios, sendo um 
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valor extremamente baixo e por isso provavelmente subdimensionado. O 

princípio desta definição é questionável pois baseia-se na proporção dos doentes 

que foram ao SU enviados pela SNS 24 e não na proporção daqueles que não 

foram (esses sim verdadeiramente evitados). 

Para ultrapassar esse problema a terceira hipótese calcula que fracção o SNS 

24 conseguiu evitar que fosse ao SU do hospital, partindo do pressuposto que os 

doentes que ligam para o SNS 24 são similares aos que se dirigem directamente 

do exterior ao SU. Esta é a definição mais completa para calcular a percentagem 

de falsas urgências com os dados disponíveis, e que desta forma representam 

10,3% do total de episódios de SU. 

Um viés destes resultados é que nenhuma destas definições tem em conta as 

diferenças entre os indivíduos que recorrem ou podem recorrer ao SU, ou seja, 

considerou-se que as características das subpopulações de cada proveniência 

eram iguais. O modelo econométrico vai permitir ter em conta essa 

heterogeneidade e saber quais as variáveis que explicam a variação na 

classificação de um episódio de acordo com o PTM entre o menos grave e o mais 

grave. 

 

4.9 Modelo Econométrico 

 

 
De acordo com a segunda hipótese de definição de falsa urgência será 

estimado um modelo probit ordenado para as cores do PTM apenas com os 

dados do SNS 24, o que nos dará os limiares implícitos nas decisões dos doentes 

cuja proveniência é o SNS 24. Numa segunda fase o modelo será simulado para 

os episódios cuja proveniência foram os CSP ou exterior, calculando o valor de 

H segundo o modelo estimado para os episódios oriundos da SNS 24. 

O modelo probit ordenado, representado pelas equações (1) e (2) relaciona as 

variáveis explicativas observáveis (vector Xi) com uma variável latente (não 

observável) 𝐻𝑖
∗. O vector ß é o vector dos coeficientes da regressão associados às 

variáveis explicativas, ß0 representa um termo constante e ɛi uma perturbação 

aleatória que segue uma distribuição normal de média zero e desvio padrão igual 

a um (Wooldridge, 2010). 

 
𝐻𝑖
∗= ß0 + ßXi + ɛi                  (1) 
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O valor observado de Hi é determinado pelo valor de 𝐻𝑖
∗, segundo a 

especificação 

 

𝐻𝑖 =  

{
 
 

 
 
1         𝑠𝑒    𝐻𝑖

∗  ≤    𝜇1
2  𝑠𝑒 𝜇1 <  𝐻𝑖

∗ ≤ 𝜇2
3  𝑠𝑒 𝜇2 <  𝐻𝑖

∗ ≤ 𝜇3
4  𝑠𝑒 𝜇3 <  𝐻𝑖

∗ ≤ 𝜇4
5             𝑠𝑒  𝐻𝑖

∗ > 𝜇4

       (2) 

 

Os parâmetros a estimar 𝜇1, 𝜇2 , 𝜇3  𝑒 𝜇4  são os limiares. No modelo o valor 

1 corresponderá à prioridade da TM azul, o valor 2 à cor verde, o valor 3 à cor 

amarela, o valor 4 à cor laranja e o valor 5 à cor vermelho (a mais grave). 

Em resultado da revisão bibliográfica e tendo em conta os dados disponíveis, 

consideraram-se como potenciais variáveis explicativas as constantes na tabela 9. 
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Tabela 9: Definição das variáveis do modelo  

Variável Descrição Natureza 

Idade Idade do utente Variável Continua 

Idoso 
Idade superior ou igual a 65 
anos Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

Insuficiência 
Económica (IE) 

Isenção de taxa moderadora 
por IE Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

Sexo Sexo do utente Variável binária 

    
1 se masculino, 0 caso 
contrário 

Diurno 
Admissão do doente ao SU 
entre as 08H-20H Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

Utilizador 
frequente 

O utente tem 4 ou mais 
episódios de SU/ano Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

Fim-de-semana 
Admissão do doente ao 
Sábado ou Domingo Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

Readmissão 
O doente foi readmitido no 
SU até 72H Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

Causa 
Se a causa de admissão foi 
doença Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

Abandono Se o doente abandonou o SU  Variável binária 

    1 se sim, 0 caso contrário 

 

Utilizando então apenas os episódios cuja proveniência é o SNS 24 a amostra 

é de 6 773 observações. 
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Os resultados obtidos pela estimação do modelo probit ordenado, são os 

apresentados na tabela 10. As variáveis fim-de-semana, idoso e insuficiência 

económica não se revelaram estatisticamente significativas (a um nível de 

significância de 5%), ainda assim entendeu-se manter no modelo por serem 

conceptualmente importantes. Ser idoso (ter mais de 65 anos) e tratar-se de uma 

readmissão hospitalar são factores clinicamente relevantes, o impacto da 

condição socioeconómica na saúde do indivíduo e os factores temporais (fim-de-

semana) foram também efeitos modificadores na procura de cuidados urgentes 

de saúde de acordo com a revisão bibliográfica efectuada. 
 

Tabela 10: Parâmetros estimados pela aplicação do modelo probit ordenado (SNS 24) 

Variável Coeficiente p** 
Rácio de 

Probabilidades 

Idade 0,008 <0,001 1,008 

Idoso 0,015 0,798 1,015 

Insuficiência Económica (IE) 0,011 0,749 1,011 

Sexo -0,068 0,018 0,934 

Diurno 0,182 <0,001 1,200 

Utilizador frequente -0,166 <0,001 0,847 

Fim-de-semana 0,014 0,656 1,014 

Readmissão -0,106 0,13 0,899 

Causa -0,129 0,002 0,879 

Abandono 0,7 <0,001 2,014 

** teste de Wald 

 

A tabela 11 apresenta os valores obtidos para limiares para cada uma das 

cores do PTM. 
 

Tabela 11: Limiares do modelo probit ordenado 

Limiar Coeficiente p** 

𝜇1 -1,656 <0,001 

𝜇2 0,033 0,802 

𝜇3 2,083 <0,001 

𝜇4 3,826 <0,001 

                                ** teste de Wald 
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Como é normalmente referido na literatura os coeficientes de um modelo 

probit ordenado não são de fácil interpretação, neste caso concreto um 

coeficiente positivo indica que uma variação positiva na respectiva variável, se 

esta for contínua, ou a passagem de 0 para 1 numa variável binária, aumenta a 

probabilidade do indivíduo ser classificado como 5 (PTM vermelho) e diminui a 

probabilidade do indivíduo ser classificado nível 1 (PTM azul). O inverso é válido 

para um coeficiente negativo. 

O modelo estimado para os doentes cuja proveniência foi o SNS 24 foi o 

seguinte: 
H = 0,008Idade+0,015Idoso+0,011IE-0,068Sexo+0,182Diurno-

0,166UF+0,014FS-0,106Readmissão-0,129Causa+0,7Abandono 

Tendo os limiares estimados, consoante o valor de H, os doentes serão 

classificados de acordo com o PTM da seguinte forma: 

- Azul: abaixo de -1,656  

- Verde: entre -1,656 e 0,033  

- Amarelo: entre 0,033 e 2,083  

- Laranja: entre 2,083 e 2,826  

- Vermelho: acima de 2,826  

 

Exemplificando, o valor de H para um homem de 50 anos proveniente do 

SNS 24, sem insuficiência económica, que visitou o SU no período diurno dos 

dias úteis, não é utilizador frequente, não se tratou de uma readmissão, a causa 

não foi doença e não abandonou o SU seria 0,514, o logo seria triado com a cor 

amarela de acordo com o PTM.  

Na tabela 12 está a distribuição dos episódios do SNS 24 prevista pelo 

modelo estimado. O modelo prevê zero episódios azuis e apenas 3,6% episódios 

como verdes. 

 

Tabela 12: Triagem dos episódios do SNS 24 de acordo com o modelo previsto 

PTM  n % 

Azul  0 0 

Verde 247 3,6 

Amarelo 6526 96,4 

Laranja 0 0 

Vermelho 0 0 

Total 6773 100,0 
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Graficamente temos: 

 

 

 

Figura 11: Distribuição dos episódios do SNS 24 prevista pelo modelo 

 
 De modo a facilitar a interpretação dos dados obtidos, para cada variável 

independente foi calculado o rácio de probabilidades ajustado. Estes coeficientes 

podem ser comparados com os “saltos necessários” para mudar na classificação 

de cor do PTM, e uma vez que os rácios de probabilidades são todos muito 

próximo de 1, não se verificaram efeitos suficientemente fortes para passar entre 

cores relativamente aos doentes oriundos do SNS 24. Excepção feita às variáveis 

abandono e diurno. 

A interpretação dos limiares apresentados na tabela 11 é feita através da sua 

significância estatística. Apesar de um limiares (μ2) não ser estatisticamente 

significativo a escala em que os valores ßXi estão medidos é arbitrária pelo que ter 

um limiar em zero não constitui um problema. 

. 
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4.10 Adequação do modelo estimado 

 

 

Para analisar a validade do modelo foram feitos dois testes estatísticos: o teste 

de linhas paralelas e o teste de significância do modelo. O teste de linhas paralelas 

avalia se os coeficientes da equação linear que define a variável latente modelo 

são os mesmos através das categorias de resposta, ou seja, se as linhas para cada 

categoria de resposta são paralelas. O teste é baseado na comparação da hipótese 

nula na qual assume-se que as linhas são paralelas (modelo ordinal), com o 

modelo geral, no qual as linhas não são paralelas. 

Se o modelo geral apresenta um melhor ajuste dos dados do que o modelo 

ordinal (isto é p < 0,05) então,  para um nível de significância de 5% , teremos de 

rejeitar a hipótese nula, que é o que acontece no modelo em estudo. 

Contudo, este teste tem sido apelidado de anti-conservador, dado que quase 

sempre resulta na rejeição da hipótese nula (O'connell, 2006) particularmente 

quando a amostra é grande (Allison, 2012) ou quando existe uma variável 

explicativa contínua no modelo (Allison, 2012). 

O teste de significância do modelo compara o modelo proposto com o 

modelo sem variáveis explicativas para verificar a hipótese de que as variáveis 

incluídas no modelo não melhoram significativamente seu poder preditivo 

quando comparado com o valor do intercepto da média. A mudança da 

verossimilhança do modelo segue uma distribuição qui-quadrado e o teste 

estabelece como hipótese nula que o modelo apenas com o intercepto tem um 

ajuste tão bom quanto o modelo com as variáveis explicativas. O modelo 

analisado obteve significância aproximadamente igual a zero, ou seja, as variáveis 

explicativas melhoram o ajuste do modelo. 

Na regressão linear, os valores de R2 sumarizam a proporção da variação da 

variável dependente explicada pelas variáveis independentes. Para os modelos 

cujo método de estimação é o da máxima verossimilhança, tal como é o caso do 

modelo ordenado, utilizam-se estatísticas alternativas conhecidas como pseudo-

R2 para avaliar o ajuste do modelo.  

O Pseudo R2 obtido foi baixo, por exemplo o de Negelkerke= 3,6%, o que 

indica que o modelo explica uma percentagem pequena da variação de cada 

doente numa das categorias da triagem de Manchester. Brooks (Brooks, 2020) 

salienta em geral que isso acontece para modelos de variáveis dependentes 

limitadas.   
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4.11 Simulação do Modelo  
 

Dado que neste estudo não são conhecidos os sintomas dos cidadãos, o 

modelo anterior será simulado para os episódios cuja proveniência foram os CSP 

ou exterior, através dos parâmetros estimados para os doentes provenientes do 

SNS 24. Calcula-se assim o H máximo e H mínimo desta amostra, que por 

comparação com os limiares do modelo estimado para o SNS 24, permitirá uma 

classificação alternativa de cores, ajustada às características dos utentes (a cor que 

presumivelmente teriam no critério usado pelo SNS 24, assumindo que os outros 

factores determinantes da classificação se distribuiriam aleatoriamente na 

população).  

Considerando que os episódios classificados como azuis e verdes 

correspondem às classes onde se poderão encontrar os casos de falsa urgência, o 

H máximo estimado de 1,78, o H mínimo de -0,15 e os limiares do modelo 

estimado para o SNS 24, a distribuição dos episódios por cores do PTM do 

modelo simulado é apresentada na tabela 12. A percentagem de falsas urgências 

nesta situação é de apenas 1,5%, para os doentes provenientes do exterior ou 

CSP. Este mesmo modelo foi simulado apenas com as variáveis estatisticamente 

significativas assim como outras variantes da regressão logística foram ensaiadas, 

como uma regressão logística binomial (doentes verdes e azuis por oposição aos 

doentes amarelos, laranjas e vermelhos) mas os resultados foram sempre 

semelhantes. 

De acordo com este modelo simulado, não existiriam doentes classificados 

nas extremidades do PTM, isto é, azuis, laranjas e vermelhos. Pode-se daqui 

inferir que os casos extremos são guiados por factores que não estão 

acomodados no modelo, por falta de informação disponível. 

 

Tabela 13: Triagem dos episódios do Exterior e CSP de acordo com o modelo simulado 

PTM  n % 

Azul  0 0 

Verde 1675 1,5 

Amarelo 108263 98,5 

Laranja 0 0 

Vermelho 0 0 

Total 109938 100,0 
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Graficamente temos: 

 

 

Figura 12: Distribuição dos episódios do Exterior e CSP no modelo simulado 

Este resultado significa que o modelo poderá dar indicações sobre as variáveis 

explicativas da triagem dos doentes provenientes do SNS 24 mas os elementos 

aleatórios são muito fortes para determinar a cor concreta. Isto é, existem 

factores sistemáticos para os quais não temos informação e que farão a diferença, 

como por exemplo os sintomas descritos pelos doentes. 
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5 Resultados 

No modelo estimado, um probit ordenado apenas para os episódios de SU 

cuja proveniência foi o SNS 24, os coeficientes estimados são os efeitos na 

variável latente (saúde não observada).  

Quanto à primeira variável, a idade, é possível concluir que quanto maior a 

idade menor é a saúde que o individuo tem (aqui a saúde é determinada pela cor 

de triagem, quanto mais se avança na cor de TM menos saúde se tem, sendo o 

vermelho o extremo da falta de saúde). 

Em média, as mulheres têm mais saúde do que os homens, e por isso a 

menor probabilidade de um episódio ser classificado como maior urgente.  

A hora em que se recorre ao SU parece ter também influencia no estado de 

saúde do indivíduo. De acordo com o modelo estimado, recorrer ao SU 

durante o período nocturno, isto é, entre as 20 e as 8 horas, comparativamente 

ao período diurno, aumenta a probabilidade em 20% de um episódio ser 

classificado como mais urgente. 

Os utilizadores não frequentes (doentes com menos de 3 episódios de SU 

num ano) têm uma menor probabilidade de um episódio ser classificado como 

mais urgente, apresentado, em média, uma melhor condição de saúde 

relativamente aos utilizadores frequentes. Este resultado está de acordo com o 

princípio de que quem tem mais saúde recorre menos ao SU. 

Entre os vários motivos que podem originar a entrada num SU (acidente de 

viação, trabalho, pessoal, etc), o motivo de admissão ser diferente de doença 

diminui a probabilidade de um episódio ser classificado como mais urgente em 

12%, comparativamente com os doentes admitidos pelo motivo doença. Se 

pensarmos na forma como está organizado SU Geral Polivalente como o do 

CHUSJ, com 4 vias verdes que podem ser activadas e que justificam um 

atendimento mais rápido independentemente da cor do PTM, 3 estão 

relacionadas com doença: Sépsis, coronária e acidente vascular cerebral. A outra 

via verde, Trauma está mais relacionada com acidentes de trabalho e viação. 
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Um dos possíveis destinos de um episódio de SU é o abandono (pós PTM). 

O doente, depois de ser triado ou até depois de já ter sido observado pela 

equipa médica (mas sem alta) pode livremente decidir abandonar o SU, na 

maior parte das vezes devido aos tempos de espera. Não abandonar o SU 

duplica a probabilidade de um doente ter menos saúde. Isto poderá traduzir que 

o doente quando se desloca ao SU tem consciência do seu verdadeiro estado de 

saúde, e para cada estado de saúde apenas está disposto a aceitar um 

determinado tempo de espera. No entanto, temos de considerar um viés nesta 

abordagem. A TM influencia os tempos de espera, o que, consequentemente, 

poderá influenciar a taxa de abandonos. Ou seja, um doente triado como 

amarelo, sabe que será mais rapidamente atendido do que um verde ou azul, e 

só por isso pode decidir esperar. 

Ao contrário do que se estava à espera, a variável fim-de-semana não é 

estatisticamente significativa. Como podemos observar através da análise 

descritiva dos dados, sábados e domingos são tradicionalmente os dias da 

semana com menos episódios de SU e portanto seria de esperar que esta 

variável tivesse impacto na triagem dos doentes, no sentido de que os que vêm 

ao SU ao fim de semana estão mais doentes, e portanto com maior 

probabilidade de triagens de Manchester de níveis mais graves (menos saúde do 

individuo). Por outro lado durante toda a semana existem outras instituições 

que prestam cuidados de urgência extra ao SU. Estes serviços poderiam cobrir 

as necessidades dos utentes com condições menos graves, que no entanto 

preferem ir ao SU. 

Outra variável estatisticamente não significativa é a variável idoso (idade 

superior a 65 anos). Também seria de esperar que este grupo da população, 

especialmente vulnerável e com pior condição de saúde, tivesse impacto na cor 

do PTM atribuída.  

A variável insuficiência económica é a única variável do modelo que reflecte 

a condição social do doente, mas como já foi referido pode estar subestimada e 

daí o resultado obtido. Pickett (Pickett & Wilkinson, 2015) defendeu que níveis 

de rendimento mais baixos estão associados a piores níveis de saúde da 

população. 

A readmissão em SU não está também relacionada com a condição de saúde 

do utente, mas como neste primeiro modelo estamos apenas a analisar os 

episódios provenientes da linha SNS 24, a readmissão hospitalar, em condições 

normais, acontece quando o doente é avisado dos factores de alarme que 

devem motivar o retorno à urgência, e portanto estes não ligam para o SNS 24 

e dirigem-se directamente ao SU. 
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6 Discussão 

A metodologia deste estudo dividiu-se em quatro partes: a primeira parte do 

estudo avaliou qual a proveniência que mais evita azuis e verdes no SU, a 

segunda considerou diferentes definições de falsa urgência e calculou a 

percentagem destes episódios para cada definição apresentada, a terceira parte 

estimou um modelo econométrico para a proveniência que melhor tria os 

doentes de forma perceber quais as variáveis modificadoras do nível de 

gravidade dos utentes e a quarta parte simulou esse mesmo modelo mas para 

doentes de outras proveniências. 

Quando este estudo foi pensado, a ideia subjacente era de que os CSP 

seriam a melhor forma de pré-triagem entre doentes urgentes e não urgentes, 

enviando apenas os urgentes para os hospitais. No entanto as estatísticas 

segundo a proveniência demonstraram outra realidade. Os doentes que ligaram 

para a linha SNS 24 e foram encaminhados para o SU são, em média, mais 

graves do que os doentes que se dirigiram aos CSP e foram encaminhados para 

o SU, de acordo com o PTM. Esta pré-triagem como medida para redução do 

número de casos pouco urgentes no SU não é, contudo, unânime. Soares et al 

(Soares, Aidos, Rodrigues, & Guimarães, 2006) concluíram que grande parte 

dos doentes referenciados pela linha SNS 24 não apresentava patologia que 

justificasse a ida à urgência pediátrica. Já no caso dos adultos existem estudos 

que confirmam que um sistema de triagem telefónica é capaz de gerir as 

admissões evitando que alguns utentes recorram ao SU, seja porque os seus 

problemas são susceptíveis de serem resolvidos por este meio, seja porque não 

apresentam critérios de admissão (Almeida, 2011).   

Uma primeira explicação para este resultado é o discriminador tempo dentro 

do PTM. Se um doente vai uma, duas ou três vezes aos CSP pelo mesmo 

sintoma e só é referenciado por exemplo à quarta vez, quando chega ao SU o 

factor duração dos sintomas vai influenciar a Triagem de Manchester para casos 

menos graves como os verdes e os azuis. 
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Uma outra explicação possível é a relação de proximidade entre o médico de 

família e o utente. Num estudo da Defesa do Consumidor (DECO, 2017), 48% 

dos médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF) assumiram que todas as 

semanas prescrevem exames desnecessários apenas porque o doente insiste.  

Ainda de acordo com esse estudo, o número de médicos que, também todas 

as semanas,  cedem à prescrição de fármacos desnecessários, por insistência do 

doente, é de 27%, o mesmo se passando relativamente às baixas médicas, dos 

pedidos de baixa médica sem razão clínica que o justifique, 8% dos médicos de 

MGF acede ao pedido do utente. Pode-se então concluir que a proximidade 

leva a pressão, pressão essa que pode também funcionar quanto a uma 

referenciação para o SU do hospital. Por outro lado, os doentes 

podem exagerar nos sintomas para obterem exames, medicamentos ou 

referenciação para um nível de cuidados mais diferenciado. 

Esta inconsistência de comportamentos acarreta uma dupla preocupação. 

Por um lado o doente que exagera e põe outro lado o médico de MGF que não 

sabe dizer “não”, pressionando a sustentabilidade do sistema de saúde.  

Exemplo disto é o sistema de Livre Acesso e Circulação de Utentes no SNS 

(LAC) aprovado pelo Despacho n.º 5911-B/2016, de 3 de maio, que permite ao 

utente, em conjunto com o médico de família responsável pela referenciação, 

optar por qualquer uma das unidades hospitalares do SNS onde exista a 

consulta de especialidade de que necessita. Na prática assistimos a duplicações 

de pedidos de consulta para diferentes unidades hospitalares, na expectativa de 

ver qual instituição marca primeiro a consulta e levando a lista de espera para 

consulta com números muito superiores à realidade. Um outro factor que 

poderá estar a contribuir para uma maior referenciação de verdes e azuis dos 

CSP para o SU poderão ser os utilizadores abusivos. Nesta amostra 4,6% dos 

utilizadores tiveram mais de 4 episódios no ano, e se estes forem mais 

insistentes do que os outros, podem também influenciar estes resultados. 
A isenção de taxas moderadoras e a prioridade dentro da mesma cor da TM 

podem também influenciar os resultados. Doentes referenciados pelos CSP ou 

SNS 24 estão isentos do pagamento de taxa moderadora. Por motivos 

financeiros os doentes podem passar pelos CSP exclusivamente com o 

propósito de ficar isento de taxa moderadora, e mais uma vez insistirem na 

referenciação para o SU. Dada a proximidade com o médico de MGF é mais 

fácil “persuadi-lo” do que a alguém desconhecido e que está do outro lado da 

linha. Por vezes acontece até, o doente ter feito inscrição no SU e já nas 

instalações do hospital ligar para o SNS 24 que o referencia para o SU.   

https://dre.pt/application/file/74328049
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Na segunda parte consideraram-se três possíveis definições de falsa 

urgência, tendo sempre por base as cores do PTM. Aqui a percentagem de 

falsas urgências variou entre 2,1% e 26,7%, números bastante díspares entre si, 

e que resultaram de definições mais ou menos abrangentes, mas que nunca 

tiveram em conta as características individuais de cada utente. 

Esta limitação foi ultrapassada na terceira parte estimando um modelo 

probit ordenado apenas para os doentes cuja origem foi a linha SNS 24. Assim 

foi possível identificar os efeitos modificadores do nível do estado de saúde do 

indivíduo, partindo do princípio de que aqueles utentes são os que apresentam 

uma melhor “pré triagem” antes de ingressar no SU e por isso reflectem a 

verdadeira necessidade de ir ao SU. 

Um resultado bastante interessante é que mesmo dentro dos doentes do 

SNS 24 este modelo não prevê episódios triados como azuis e apenas prevê 

uma percentagem muito reduzida de verdes (3,6%), o que poderá significar que 

os casos tratados pelo SNS 24 e enviados ao SU são muito semelhantes entre si 

e quase todos com motivo para admissão ao SU, provavelmente resultado da 

aplicação consistente do algoritmo do SNS 24. Ou seja, o SNS 24 não envia 

casos não urgentes ao SU. 

Uma vez admitido ao SU, existem diferenças que resultam da avaliação 

directa e presencial, ou até poderá resultar da aplicação do algoritmo do PTM 

que é diferente do usado pelo SNS 24, e que por isso gera episódios triados 

como verdes ou azuis, ou até pela evolução da situação clínica do doente entre 

a chamada e a chegada ao hospital, uma vez que o doente pode deslocar-se ao 

hospital da área de residência até 24 horas após o encaminhamento da linha 

SNS 24. 

Na última parte do capítulo da metodologia, o modelo SNS 24 foi simulado 

para os doentes com origem no exterior ou CSP. De acordo com este modelo 

simulado, não existiriam doentes classificados nas extremidades do PTM, isto é, 

azuis, laranjas e vermelhos. Esta foi uma limitação do modelo, pois apesar da 

hipótese inicial de que o SNS 24 é uma boa triagem, não se consegue depois 

replicar para os doentes que tem origem no exterior ou CSP. Daqui resulta que 

o perfil do doente que liga para o SNS 24 é diferente do perfil do doente que se 

dirige directamente ao SU. Nestes doentes os casos extremos são guiados por 

factores que não estão acomodados no modelo, por falta de informação 

disponível não sendo possível, sem mais informação de caracterização, fazer 

melhor em termos de previsão e de indicação de falsas urgências. 

De qualquer modo, a discussão deve ser alargada para responder à pergunta 

se considerar os verdes e azuis no SU como falsas urgências é adequado. Acaba 
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por ser uma estimativa por excesso, sendo que até pode ser por bastante 

excesso. Na hipótese inicial, a de que os doentes referenciados nunca são falsas 

urgências, deviam-se retirar os enviados pelos CSP e pelo SNS24. Se 

assumirmos que a observação nos CSP não gera falsas urgências, a semelhança 

de perfil entre os referenciados pelos CSP e os que não têm qualquer 

referenciação sugeriria poucos casos de falsas urgências ex-ante (antes da 

observação hospitalar, a informação disponível no momento de decisão poderia 

levar a que se devesse ir à urgência, mesmo que ex-post, depois da observação 

no PTM não seja caso muito grave); mas mesmo usando a hipótese de trabalho 

de que a referenciação dos CSP tem menos estrutura que a do SNS24 (no 

sentido em que neste último caso se segue um algoritmo, e no primeiro a 

interpretação da situação é feita pelo médico dos CSP), mesmo assim, sem 

informação sobre sintomas para incorporar no modelo, a estimativa de falsas 

urgências é muito menor que a soma dos azuis e verdes.  
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7 Conclusões e 
recomendações 

Os resultados deste estudo exploratório permitem algumas conclusões, 

nomeadamente sobre a capacidade da linha SNS 24 de reduzir o número de 

episódios não urgentes no SU.  

O modelo utilizado prevê zero casos azuis e muito poucos casos verdes, 

mesmo dentro dos episódios com origem no SNS 24, o que significa que o SNS 

24 não envia falsas urgências avaliadas pela informação que recolhe na 

chamada, e confirma a hipótese de partida do estudo, a de que o SNS 24 é a 

proveniência que melhor tria os doentes. Ou seja, os azuis e verdes que 

aparecem na triagem do SU não podem ser classificados de falsas urgências se 

virmos estes como casos que não deveriam ter ido à urgência com base na 

informação inicialmente conhecida.  

Se o modelo previsse muitos verdes e azuis o SNS 24 estaria a criar falsas 

urgências - é uma questão de pensar o que deveria acontecer na ausência de 

incerteza e de algoritmos  bem feitos - deveriam dar o mesmo resultado no 

SNS 24 e no SU para o mesmo algoritmo de triagem, pelo que não deveria 

existir qualquer verde ou azul nos enviados do SNS 24 para o SU, mas como 

existe incerteza e algoritmos ligeiramente distintos, vemos diferenças entre a 

triagem do SNS 24 e a do SU.  

A definição de falsa urgência não deve passar apenas por identificar todos os 

casos verdes e azuis no SU, se, por exemplo, os que têm origem no exterior 

fossem primeiramente triados pela linha SNS 24 apenas 10,3% dos episódios 

seriam considerados falsas urgências (terceira hipótese de falsa urgência deste 

estudo).  

Esta conclusão foi inesperada pois acreditava-se que este papel fosse 

assumido em primeira linha pelos CSP o que não se verificou. A opção feita 

pelo utente, ao preferir uma tecnologia em vez de uma deslocação aos CSP, e 
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com resultados mais satisfatórios no propósito de moderar o acesso inadequado 

ao SU tem muitas vantagens e coloca várias questões.  

Por um lado, o uso da tecnologia garante um enorme retorno na qualidade 

de vida e na duração dos ciclos dos cuidados. Imagine-se uma ida desnecessária 

ao SU: entre atendimento, tempos de espera e deslocação, um episódio triado 

como verde ou azul pode demorar 5 ou 6 horas, ou seja, quase um dia de 

trabalho. Este tempo custa mais à produtividade da economia e ao bem-estar 

do que o atendimento em si mesmo. A tecnologia pode ajudar a reduzir em 

muito esse tempo.  

Por outro lado, perante uma crise pandémica, como aconteceu este ano com 

a COVID 19, a linha SNS 24 foi essencial na elevação da capacidade do SNS, 

nomeadamente na gestão dos doentes ao SU ou a outras organizações de saúde, 

constituindo uma verdadeira ferramenta de saúde pública para a detecção 

precoce dos sinais de alerta. 

Mas muitas outras vantagens podem ser enumeradas: o atendimento é feito 

em tempo real, 24 horas por dia, sendo por isso uma alternativa fácil quando a 

oferta mais comum nas chamadas horas incómodas é o SU. A grande 

capacidade de adaptação na resposta aos problemas de saúde, quer seja por 

factores sazonais (gripe) quer na produção de algoritmos face ao tipo de 

procura (por exemplo, diabetes, dióxido de enxofre, sarampo). Paralelamente 

devem ser implementados outros canais de comunicação como chat, sms, etc. 

Perante esta realidade, o impacto e função da linha SNS 24 assim como 

outras tecnologias saúde devem ser reavaliados no sentido de que haja um 

acesso mais rápido e generalizado às inovações em saúde. É fundamental 

melhorar os níveis de literacia em saúde, promover o espírito crítico das 

pessoas face às suas decisões de saúde e as ferramentas disponíveis para este 

fim, apresentando-se mesmo como um desafio de saúde pública em Portugal. 

Um dos objectivos do plano de acção para a literacia em saúde 2019-2021 para 

Portugal (DGS, 2019) é exactamente a capacitação dos cidadãos para a 

utilização adequada do sistema de saúde.  

Parece um paradoxo mas a saúde digital pode ter um papel decisivo na 

transformação do sistema de saúde, permitindo uma maior proximidade aos 

utentes, diagnósticos fiáveis e cuidados de saúde mais humanizados.  
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8 Trabalho futuro 

Durante a realização deste projecto, várias questões foram surgindo, mas 

que não se enquadravam no objectivo ou cuja informação não estava 

disponível. Estas são algumas linhas de investigação para o futuro:  

Obtenção de dados sobre os sintomas descritos pelos doentes. 

Informações clínicas do doente e do episódio de SU como por exemplo o 

diagnóstico e meios complementares de diagnóstico e terapêutica realizados.  

Acesso aos dados da linha SNS 24, isto é, a todos os doentes que ligaram 

para o SNS 24 independentemente de terem sido reencaminhados para um SU 

ou não, de modo a aferir a efectividade dos cuidados prestados. O inverso 

também é verdadeiro, ou seja, aferir se existiriam doentes que deveriam ter sido 

reencaminhados para o SU e não o foram. 

Realização de um estudo multicêntrico para uma maior capacidade de 

generalização dos resultados. 

  



54 Referências 
 

9 Referências 

 

ACSS. (2017). Contrato Programa CHSJ 2017-2019. Obtido em 
http://www.acss.min-saude.pt/ 

ACSS. (2019). Monitorização Mensal dos Hospitais -Produção e Rácios de 
Eficiência- Urgência. Obtido em https://benchmarking-acss.min-saude.pt/ 

Allison, P. D. (2012). Logistic regression using the SAS system: Theory and 
application (2ª edição): SAS Institute. 

Almeida, C. P. (2011). A implementação da triagem telefónica como uma 
prática Lean num serviço de atendimento não programado. (Tese de Mestrado). 
ISCTE, Lisboa.  

Almeida Simoes, J., Augusto, G. F., Fronteira, I., & Hernandez-Quevedo, C. 
(2017). Portugal: Health System Review. Health Syst Transit, 19(2), 1-184.  

Bianco, A., Pileggi, C., & Angelillo, I. F. (2003). Non-urgent visits to a hospital 
emergency department in Italy. Public Health, 117(4), 250-255. 
doi:10.1016/s0033-3506(03)00069-6 

Botelho, A., Dias, I. C., Fernandes, T., Pinto, L. M. C., Teixeira, J., Valente, M., 
& Veiga, P. (2019). Overestimation of health urgency as a cause for emergency 
services inappropriate use: Insights from an exploratory economics experiment 
in Portugal. Health Soc Care Community, 27(4), 1031-1041. 
doi:10.1111/hsc.12720 

Boushy, D., & Dubinsky, I. (1999). Primary care physician and patient factors 
that result in patients seeking emergency care in a hospital setting: the patient's 
perspective. J Emerg Med, 17(3), 405-412. doi:10.1016/s0736-4679(99)00015-3 

Brooks, C. (2020). Introductory Econometrics for Finance (4ª edição). Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Carret, M. L., Fassa, A. C., & Domingues, M. R. (2009). Inappropriate use of 
emergency services: a systematic review of prevalence and associated factors. 
Cad Saude Publica, 25(1), 7-28. doi:10.1590/s0102-311x2009000100002 



Referências 55 
 

Carret, M. L., Fassa, A. G., & Kawachi, I. (2007). Demand for emergency 
health service: factors associated with inappropriate use. BMC Health Serv Res, 7, 
131. doi:10.1186/1472-6963-7-131 

Cook, E. J., Randhawa, G., Guppy, A., & Large, S. (2015). A study of urgent 
and emergency referrals from NHS Direct within England. BMJ Open, 5(5), 
e007533. doi:10.1136/bmjopen-2014-007533 

Cooke, M. W., & Jinks, S. (1999). Does the Manchester triage system detect the 
critically ill? J Accid Emerg Med, 16(3), 179-181. doi:10.1136/emj.16.3.179 

Cortez, A. C. R. (2009). Utilização das urgências hospitalares e acesso aos cuidados de 
saúde primários. (Tese de Mestrado). Universidade Nova de Lisboa - Escola 
Nacional de Saúde Pública, Lisboa.  

Coster, J. E., Turner, J. K., Bradbury, D., & Cantrell, A. (2017). Why Do People 
Choose Emergency and Urgent Care Services? A Rapid Review Utilizing a 
Systematic Literature Search and Narrative Synthesis. Acad Emerg Med, 24(9), 
1137-1149. doi:10.1111/acem.13220 

CRRNEU. (2012). Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência Lisboa 

DECO. (2017). Médico de família e paciente: boa comunicação não é a regra. 
Obtido em www.deco.pt 

DGS. (2018). Saúde 24: 10 anos … 10 Factos. Lisboa 

DGS. (2019). Plano de Acção para a Literacia em saúde 2019-2021 Portugal. Lisboa 

Diário da República n.º 55/2002, Série I-B de 2002-03-06, Despacho 
Normativo n.º 11/2002, 6 Março, artigo 1º,  (2002). 

Diário da República n.º 153/2014, Série II de 2014-08-11, Despacho 
Normativo n.º 10319/2014, de 11 de Agosto,  (2014). 

Diário da República n.º 176/2006, Série II de 2006-09-12, Despacho Ministerial 
nº 18459/2006 de 12 de Setembro,  (2006). 

Galarraga, J. E., & Pines, J. M. (2016). Costs of ED episodes of care in the 
United States. Am J Emerg Med, 34(3), 357-365. doi:10.1016/j.ajem.2015.06.001 

Gill, J. M., & Riley, A. W. (1996). Nonurgent use of hospital emergency 
departments: urgency from the patient's perspective. J Fam Pract, 42(5), 491-
496.  

Gomes, M. (2013). O perfil do utilizador abusivo dos Serviços de Urgência Portugueses: 
um estudo no Hospital de São João (Tese de Mestrado). Instituto Politécnico do 
Bragança, Bragança.  



Referências 56 
 

Ismail, S. A., Gibbons, D. C., & Gnani, S. (2013). Reducing inappropriate 
accident and emergency department attendances: a systematic review of 
primary care service interventions. Br J Gen Pract, 63(617), e813-820. 
doi:10.3399/bjgp13X675395 

Lowe, R. A., & Bindman, A. B. (1997). Judging who needs emergency 
department care: a prerequisite for policy-making. Am J Emerg Med, 15(2), 133-
136. doi:10.1016/s0735-6757(97)90083-8 

Machado, H. (2008). Relação entre a triagem de prioridades no Serviço de Urgência 
(metodologia de Manchester) e a gravidade dos doentes. (Tese de Mestrado). 
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.  

Moe, J., Kirkland, S. W., Rawe, E., Ospina, M. B., Vandermeer, B., Campbell, 
S., & Rowe, B. H. (2017). Effectiveness of Interventions to Decrease 
Emergency Department Visits by Adult Frequent Users: A Systematic Review. 
Acad Emerg Med, 24(1), 40-52. doi:10.1111/acem.13060 

O'connell, A. A. (2006). Logistic regression models for ordinal response variables: 
Thousand Oaks: Sage publications. 

OECD. (2017a). Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, State of Health in the EU. 
Bruxelas 

OECD. (2017b). Tackling Wasteful Spending on Health Highlight. Obtido em 
oe.cd/tackling-wasteful-spending-on-health 

OECD. (2018). Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle. 
Paris/European Union, Brussels: OECD Publishing 

OECD. (2019). Health at a Glance: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing 

OPSS. (2018). Meio Caminho Andado - Relatório Primavera 2018. Lisboa: 
Observatório Português dos Sistemas de Saúde 

Pereira, S., Oliveira e Silva, A., Quintas, M., Almeida, J., Marujo, C., Pizarro, M., 
. . . de Freitas, A. F. (2001). Appropriateness of emergency department visits in 
a Portuguese university hospital. Ann Emerg Med, 37(6), 580-586. 
doi:10.1067/mem.2001.114306 

Pickett, K. E., & Wilkinson, R. G. (2015). Income inequality and health: a 
causal review. Soc Sci Med, 128, 316-326. doi:10.1016/j.socscimed.2014.12.031 

Rocovich, C., & Patel, T. (2012). Emergency department visits: Why adults 
choose the emergency room over a primary care physician visit during regular 
office hours? World J Emerg Med, 3(2), 91-97. doi:10.5847/wjem.j.issn.1920-
8642.2012.02.002 

Schuetz, P., Hausfater, P., Amin, D., Haubitz, S., Fassler, L., Grolimund, E., . . . 
Mueller, B. (2013). Optimizing triage and hospitalization in adult general 



Referências 57 
 

medical emergency patients: the triage project. BMC Emerg Med, 13, 12. 
doi:10.1186/1471-227X-13-12 

SNS. (2019a). Atendimentos em Urgência Hospitalar por Triagem de 
Manchester. Obtido em https://transparencia.sns.gov.pt/ 

SNS. (2019b). Atendimentos por Tipo de Urgência Hospitalar. Obtido em 
https://transparencia.sns.gov.pt/ 

SNS. (2019c). Centro de Atendimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24). 
Obtido em https://transparencia.sns.gov.pt/ 

SNS. (2019d). Chamadas de Emergência Transferidas para o SNS 24. Obtido 
em https://transparencia.sns.gov.pt/ 

SNS. (2019e). Utentes Isentos de Taxa Moderadora. Obtido em 
https://transparencia.sns.gov.pt/ 

Soares, S., Aidos, A., Rodrigues, M., & Guimarães, J. (2006). Efectividade do 
sistema de triagem telefónica Saúde 24 Pediatria num serviço de urgência 
pediátrica. Rev Port Clin Geral, 22, 433-442.  

Swinscow, T. D. V. (1997). Statistics at Square One (9ª edição): BMJ Publishing 
Group. 

Teixeira, L. (2010). Porque é que os doentes se deslocam ao Serviço de Urgência?  (Tese 
de Mestrado). Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do 
Porto Porto.  

The Lancet. (2019). National health care in Portugal: a new opportunity. 
Obtido em www.thelancet.com 

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2ª 
edição). Estados Unidos da América: MIT Press Ltd. 



Anexos 58 
 

10 Anexos 

Anexo 1: Parecer da Comissão de Ética do Centro Hospitalar São João/ 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
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