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Resumo
O envelhecimento da população e a elevada prevalência de doenças crónicas impõem
grandes desafios aos sistemas de saúde a nível global. O rácio desfavorável entre a população
activa e contribuinte e a população envelhecida, portadora de doença crónica, tornam
imperativos a melhoria de eficiência das instituições de saúde e o empowerment dos cidadãos.
O recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem crescido como
mecanismo para atingir este fim. Seguindo esta tendência, no âmbito do projecto
NanoSTIMA, levado a cabo pelo Instituto de Telecomunicações, encontra-se em
desenvolvimento o quiosque de saúde. Este sistema permite a leitura de dados vitais e
antropométricos por utilizadores de forma autónoma, podendo ser utilizado em acções de
rastreio ou no acompanhamento de doentes crónicos, por exemplo.
Actualmente, o quiosque de saúde é um sistema genérico, apresentando potencial para uma
maior adaptação às necessidades de saúde da população portuguesa ao nível dos Cuidados
de Saúde Primários (CSP). Como tal, no âmbito deste trabalho pretendeu-se recolher e
estruturar evidência para orientar o processo de desenvolvimento do quiosque de saúde, de
modo que o sistema resultante possa contribuir para uma maior obtenção de ganhos em
saúde em contexto nacional.
Partiu-se do estudo dos quiosques de saúde, identificando as suas principais aplicações, que
problemas resolvem e como o fazem, assim como o seu posicionamento na área das TIC em
saúde, através de uma abordagem SWOT. De seguida, foi feita uma análise ao panorama
nacional, identificando necessidades e focos de acção ao nível do sistema de saúde,
abordando: o Plano Nacional de Saúde, a demografia da população, a problemática das
doenças crónicas, a literacia em saúde da população e o acesso aos cuidados de saúde.
Dadas as necessidades e os focos de acção em saúde identificados para o contexto nacional,
bem como a capacidade de intervenção técnica dos quiosques de saúde, foi definido um
conjunto de cenários de utilização do quiosque de saúde. Este processo contou com o parecer
de especialistas em saúde pública e procurou descrever e justificar a utilização do quiosque de
saúde em contexto nacional. Para cada cenário de utilização, foi ainda identificado um
conjunto de módulos a incluir no quiosque de saúde para tornar a sua utilização possível.
O conjunto de cenários de utilização definido neste trabalho poderá ser utilizado pela equipa
de desenvolvimento do quiosque de saúde para orientação ao desenvolvimento do sistema quer
de um ponto de vista técnico, quer de definição de cenários de utilização adicionais.
Palavras-chave: Quiosque de saúde, Plano Nacional de Saúde, Doenças Crónicas, Factores
de Risco, Envelhecimento da População, Literacia em Saúde
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Abstract
Population ageing and the high prevalence of chronic diseases impose great challenges to the
health systems globally. The unfavorable ratio between the active, taxpaying population, and
the elderly population victim of chronic disease, make it imperative to improve the efficiency
of healthcare institutions and to promote citizen empowerment.
The use of Information and Communication Technologies (ICT) has been increasing as a
mechanism to achieve this goal. Following this trend, under the scope of the project
NanoSTIMA, carried out by the Instituto de Telecomunicações (Telecommunications Institute),
the quiosque de saúde (health kiosk) is being developed. This system allows users to read vital
signs and anthropometric data autonomously, and can be used for screening purposes or to
monitor chronic patients, for example.
Currently, the health kiosk is a generic system, with potential for greater adaptation to the
needs of the portuguese population at the level of Primary Care. As such, this work aimed
to collect and to structure evidence to guide the development of the health kiosk, so that the
resulting system can contribute to a greater achievement of gains in health in the national
context.
This work started with a study of the health kiosks, identifying their main applications, which
problems they solve and how they do it, as well as their positioning in the ICT in healthcare,
through a SWOT approach. Then, the national panorama in health was analysed, identying
needs and foci of action in the health system level. This analysis covered the National Health
Plan, the population demography, the problem of chronic diseases, the health literacy of the
population, and the access to healthcare services.
Considering the needs and the foci of action in health identified for the national context, as
well as the technical capabilities of the health kiosks, a set of use scenarios of the health kiosk
was defined. This process counted with the opinions of experts in public health, and tried to
describe and to justify the usage of the health kiosk nationally. For each use scenario, a set of
modules to include in the health kiosk was identified, to make its usage possible.
The set of use scenarios resulting from this work can be used by the development team to
guide the development process of the health kiosk both from a technical point of view, and
for the definition of additional use scenarios.
Keywords: Health Kiok, National Health Plan, Chronic Diseases, Risk Factors, Population
Ageing, Health Literacy
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1. Introdução
Actualmente, os desafios impostos aos sistemas de saúde a nível global são vários, seja pelos
fenómenos de transição demográfica, seja pela alteração dos padrões de saúde e de doença
da população.
O aumento da esperança média de vida, juntamente com uma diminuição na taxa de
natalidade global, tem reduzido a proporção entre a população activa e contribuinte e a
população idosa e dependente de cuidados de saúde. O cenário resultante compreende um
aumento de custos e de carga para os sistemas de saúde, com potencial prejuízo da qualidade
dos serviços prestados (World Health Organization, 2015),(United Nations, 2015).
Adicionalmente, o sucesso no controlo da morte por doença aguda, a globalização de hábitos
de vida não saudáveis e uma urbanização rápida e não planeada têm contribuído para uma
maior prevalência das doenças crónicas. Estas doenças, de longa duração e geralmente de
progressão lenta, afectam pessoas de todos os grupos etários, regiões e países, sendo a
principal causa de morte e de morbilidade no mundo (World Health Organization,
2014a),(World Health Organization, 2017b). Além das doenças crónicas poderem causar a
morte, podem também traduzir-se em elevados níveis de dependência ou de incapacidade ao
longo da vida, com efeitos devastadores para os sistemas de saúde, o mercado de trabalho, a
educação e a economia (World Health Organization, 2015),(Busse, Scheller-kreinsen, &
Zentner, 2010),(Escoval et al., 2010).
O panorama actual impõe, com carácter urgente, uma mudança de paradigma ao nível da
gestão e da prestação de cuidados de saúde, de forma a aumentar a eficiência dos sistemas
de saúde, garantindo um acompanhamento apropriado e digno da população ao longo do
ciclo de vida, reduzindo o impacto da doença na sociedade. Estas mudanças requerem uma
abordagem coordenada e multissectorial, envolvendo vários stakeholders dentro e fora dos
governos, resultando em políticas e programas de saúde sustentáveis e eficazes (Busse et al.,
2010; Direção-Geral da Saúde, 2015a; Escoval et al., 2010). Novas soluções, sobretudo com
recurso às tecnologias de informação e comunicação (TIC), têm sido exploradas para superar
os actuais desafios. Os quiosques de saúde são um bom exemplo desta tendência.
Estes sistemas, cuja análise será aprofundada ao longo deste documento, permitem um fácil
acesso a informação em saúde e também constituem uma plataforma na qual os pacientes
podem medir, autonomamente, dados vitais e antropométricos antes de uma consulta ou de
forma rotineira, optimizando a gestão de tempo dos profissionais de saúde. Os quiosques de
saúde podem ser implementados em unidades de saúde ou em outros ambientes, permitindo,
com recurso à telemedicina, o acompanhamento remoto dos doentes em meio rural ou
urbano, ou até a realização de rastreios de base populacional (Soares et al., 2016),(Joshi &
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Trout, 2014b),(Jones, 2009). A utilização dos quiosques pressupõe uma participação activa
dos doentes na gestão da sua saúde, com efeitos positivos na adesão à terapêutica, resultando
também numa maior consciencialização sobre factores de risco e hábitos saudáveis (Dias et
al., 2011).
No âmbito do Projecto NanoSTIMA – Macro-to-Nano Human Sensing: Towards Integrated
Multimodal Health Monitoring and Analytics, levado a cabo pelo Instituto de Telecomunicações
e suportado pelo Norte2020 - Programa Operacional Regional do Norte, encontra-se em
desenvolvimento o quiosque de saúde. Trata-se de um sistema que permite a medição de dados
vitais e antropométricos por diferentes utilizadores de forma autónoma. O quiosque de saúde é
modular, sendo actualmente constituído por um computador all-in-one com ecrã táctil, um
conjunto de dispositivos de medição (balança, oxímetro de pulso, medidor de pressão
arterial) e uma impressora (Figura 1)(J. Silva, Brandão, & Prior, 2017).
O quiosque de saúde dispõe de um software multimédia que guia os utilizadores na realização
das diferentes medições (Telecomunicações, 2016). Os resultados são apresentados aos
utilizadores no ecrã, podendo também ser impressos em papel ou disponibilizados por
código QR. Neste último caso, uma vez lido por um smartphone, o código QR cria uma entrada
no calendário com a data e os resultados das medições efectuadas (Telecomunicações, 2016).
O quiosque é implementado recorrendo a tecnologias Web e comunica com os diferentes
dipositivos de medição via Bluetooth. Se os dispositivos forem cobertos pela família de normas
ISO/IEEE 11073 Personal Health Data (PHD), a comunicação é efectuada segundo uma
framework padronizada e aberta, específica para a partilha de dados de saúde. Caso contrário,
é utilizada a interface proprietária para comunicação com o dispositivo (Telecomunicações,
2016).

Figura 1: O quiosque de saúde.

1.1 Motivação e objectivos
Actualmente, o quiosque de saúde pode ser entendido como um sistema genérico, em processo
de desenvolvimento e com potencial para um maior ajuste às necessidades em saúde da
população portuguesa. No âmbito deste trabalho, pretende-se recolher e estruturar evidência
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que permita orientar o processo de desenvolvimento do quiosque de saúde, para que o sistema
resultante contribua para a obtenção de ganhos em saúde em contexto nacional.
Para tal, será definido um conjunto de cenários de utilização do quiosque de saúde em contexto
nacional listando-se, para cada cenário, módulos a incluir no quiosque para possibilitar a sua
utilização. Note-se que por módulo entende-se um dispositivo de medição, um componente
de videoconferência, um sistema de som, um ecrã táctil ou até mesmo um teclado e rato
físicos para introdução de informação por um utilizador. O conjunto de cenários de
utilização e respectivos módulos constituirá um input para a equipa de desenvolvimento,
permitindo analisar a implementação do quiosque de saúde em contexto nacional e orientar
trabalho futuro, quer de desenvolvimento do quiosque de um ponto de vista técnico, quer
de definição de cenários de utilização adicionais.
Os cenários de utilização e os respectivos módulos resultam de um processo exploratório,
assente em três etapas fundamentais, reflectidas na estrutura deste documento:
1. Estudo do estado da arte relativo aos quiosques de saúde, formalizando-se o
conceito de quiosque de saúde e identificando-se os diferentes tipos de quiosques e
respectivas aplicações. Ou seja, entender o que são os quiosques de saúde, que tipo
de problemas resolvem e como o fazem;
2. Análise do panorama nacional, partindo do “Plano Nacional de Saúde – Revisão e
Extensão a 2020” (PNS), uma vez que este documento é a referência em rumo
estratégico para intervenção no sistema de saúde. Esta análise expande-se a 4 pontos
relevantes no contexto actual: demografia da população, doenças crónicas, literacia
em saúde, acesso aos cuidados de saúde. Pretende-se assim identificar necessidades
e focos de acção em saúde em Portugal.
3. Tendo por base a capacidade de intervenção dos quiosques de saúde analisados em
(1), assim como necessidades e focos de acção em saúde em contexto nacional
analisados em (2), definir-se-ão potenciais cenários de utilização do quiosque de saúde,
identificando-se módulos a incluir no sistema.
A figura seguinte (Figura 2) resume as diferentes etapas do procedimento adoptado,
discriminando os pontos analisados em cada uma. Ao longo do presente documento, cada
ponto será exposto detalhadamente.

1.2 Organização da dissertação
Este documento encontra-se organizado por capítulos que descrevem as diferentes fases do
trabalho realizado:
•

Capítulo 2 – Estado da arte: Este capítulo pretende formalizar o conceito de
quiosque de saúde, apresentar algumas das suas aplicações típicas e aspectos
tecnológicos, e analisar o seu posicionamento entre as tecnologias de informação e
comunicação (TIC) em saúde, segundo uma abordagem SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats).
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Figura 2: Diferentes etapas do procedimento adoptado no presente trabalho.

•

•

•

Capítulo 3 – Análise do panorama nacional: No terceiro capítulo é feita uma
análise ao panorama nacional, identificando necessidades e focos de acção em saúde
para os quais se tenha observado uma capacidade de resposta por parte dos quiosques
de saúde. A análise do panorama nacional incidiu no plano nacional de saúde (PNS),
na demografia da população portuguesa, na problemática das doenças crónicas, na
literacia em saúde da população e na equidade de acesso aos cuidados de saúde.
Capítulo 4 – Cenários de utilização: Neste capítulo é definido um conjunto de
cenários de utilização do quiosque de saúde listando-se, para cada um deles, quais os
módulos a incluir no sistema.
Capítulo 5 – Conclusão: No capítulo final apresentam-se as conclusões finais sobre
o trabalho desenvolvido. São discutidos aspectos relevantes sobre o trabalho e são
apresentadas propostas de trabalho futuro.

Estado da arte
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Estado da arte

Neste capítulo pretende-se analisar o estado da arte dos quiosques de saúde, incidindo sobre
o seu conceito base, algumas das suas aplicações típicas, bem como o seu posicionamento
nas TIC em saúde, através de uma abordagem SWOT.

2.1 O conceito de quiosque de saúde
Um quiosque de saúde é um sistema que assenta numa estrutura física e que disponibiliza
informação ou serviços de saúde, tipicamente direccionado para uma utilização pública e
autónoma (Joshi & Trout, 2014b),(Kreuter et al., 2006),(Soares et al., 2016). Um quiosque é
geralmente interactivo tendo uma interface de utilizador simples, tal como um ecrã táctil ou
um teclado com uma rollerball (Joshi & Trout, 2014b),(David Nicholas, Huntington, &
Williams, 2003),(D. Nicholas, Huntington, & Williams, 2001). No entanto, dependendo do
propósito do quiosque, a sua estrutura, a interface com o utilizador, a sua integração no meio,
ou a sua interacção com outros sistemas podem variar (Jones, 2009). Assim, um quiosque
para informação sobre cuidados básicos de saúde poderá ser composto por um simples
computador com ecrã táctil numa secretária (Dulchavsky, Ruffin, Johnson, Cogan, & Joseph,
2014). Por outro lado, um quiosque para a realização de teleconsultas será um sistema mais
complexo, compostos por diversos dispositivos de medição de sinais vitais e até uma cabine,
conferindo uma maior privacidade ao utilizador (Jones, 2009),(American Well, 2017). A
forma como a informação é disponibilizada ao utilizador também é diversa: o feedback pode
ser imediato ou posterior, pode ser disponibilizado em ecrã ou impresso em papel e o alvo
do feedback pode ser o utente ou o profissional de saúde (Joshi & Trout, 2014b).
Um quiosque pode fazer parte do circuito do utilizador numa instituição – quiosque
integrado, ou pode ser estrategicamente posicionado para captar a atenção do utilizador, sem
estar integrado em qualquer processo da instituição – quiosque oportunista. Deste modo,
um quiosque inserido num centro de saúde para a admissão de pacientes será um quiosque
integrado. Já um quiosque num espaço público como um centro comercial, com o intuito de
informar a população sobre cuidados de saúde será um quiosque oportunista (Jones, 2009).
A evolução das TIC tem levado ao desenvolvimento de quiosques cada vez mais interactivos,
capazes de disponibilizar maiores volumes de informação e de interagir com sistemas de
terceiros. Este último aspecto tem facilitado a integração dos quiosques em diversos cenários
clínicos ao permitir, por exemplo, a partilha de informação entre quiosques e sistemas de
registo de saúde electrónico (EHR, “Electronic Health Record”). Adicionalmente, a ligação dos
quiosques em rede permite a actualização remota de conteúdos, facilitando a disponibilização
de novas informações aos utilizadores (Joshi & Trout, 2014b),(Vockley, 2015).
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2.2 Aplicações dos quiosques de saúde
Quiosques são rotineiramente utilizados pela população e estão presentes em diferentes
sectores da indústria. Caixas multibanco, postos de informação em museus, ou até caixas de
check-in em aeroportos são exemplos de diferentes tipos de quiosques acessíveis numa vasta
gama de ambientes socioeconómicos (Kreuter et al., 2006),(David Nicholas et al., 2003). Na
área da saúde, as aplicações dos quiosques são diversas, verificando-se um aumento na
utilização deste tipo de sistemas nos últimos anos. Este aumento deve-se, entre vários
factores, à evolução das TIC, à necessidade de uma maior eficiência na prestação de cuidados
de saúde e à promoção da participação do cidadão na gestão da sua saúde – empowerment do
cidadão (Joshi & Trout, 2014b),(Jones, 2009),(Vockley, 2015),(World Health Organization,
2013).
No seu artigo de revisão sistemática da literatura sobre o papel dos quiosques de saúde em
diferentes ambientes, A. Joshi e K. Trout destacam a disseminação de informação e de
intervenções em unidades de saúde e em outros ambientes na comunidade. Os quiosques
não só disponibilizam informação de saúde, como também podem recolher dados dos
utilizadores através de formulários, ou através de dispositivos como medidores de pressão
arterial ou balanças (Joshi & Trout, 2014b). Numa outra revisão sistemática da literatura, os
mesmos autores examinam aplicações dos quiosques com foco na saúde pública, destacando
o potencial destes sistemas para a redução de disparidades na disponibilização de serviços de
saúde, para a promoção da autogestão de doenças crónicas e para a melhoria da prestação de
serviços de saúde de uma forma custo-efectiva. A informação recolhida pelos quiosques
contribui para a detecção de factores de risco e para a identificação de padrões de doença,
permitindo o desenvolvimento de intervenções de saúde pública ajustadas a áreas geográficas
específicas. Os utilizadores dos quiosques têm acesso facilitado à sua informação clínica e
envolvem-se mais na gestão da sua saúde, algo particularmente relevante dada a elevada
prevalência de doenças crónicas. Os conteúdos informativos disponibilizados pelos
quiosques de saúde contribuem para a promoção da saúde e para um menor desfasamento
dos níveis de literacia entre cidadãos de diferentes extractos socias (Joshi & Trout, 2012).
Também R. Jones, na sua revisão da literatura destaca a disseminação de informação de
saúde, o acesso a EHR, a admissão de pacientes em unidades de saúde, a telemonitorização
e a teleconsulta. A utilização dos quiosques em intervenções de saúde ocupacional e na
realização de rastreios oportunistas é igualmente destacada. Já aplicações como a recolha de
feedback de utilizadores recebem um menor destaque, possivelmente pelo facto de não serem
aplicações exclusivas da área da saúde (Jones, 2009).
Dada a diversidade de quiosques de saúde e respectivas aplicações, nesta secção serão
apresentados alguns trabalhos ilustrativos de quiosques de saúde desenvolvidos em contexto
académico ou profissional.

2.2.1 Informação
Uma das principais e mais antigas aplicações dos quiosques consiste na partilha de
informação, com vista à promoção de saúde e de estilos de vida saudáveis. Isto é conseguido
pela disponibilização de conteúdos didácticos sobre gestão e mecanismos de doença, factores
de risco, e hábitos saudáveis. Os quiosques dedicados à informação são tipicamente
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quiosques oportunistas e o seu sucesso depende grandemente do seu posicionamento físico
(facilidade de acesso e privacidade) (Jones, 2009).
Um dos quiosques de saúde mais antigos foi desenvolvido em Glasgow em 1989 - quiosque
Healthpoint (Figura 3) (Jones, 2009),(Jones, Naven, Ashe, Kohli, & Crawford, 1996).
Healthpoint era um quiosque comunitário, de acesso público, que pretendia consciencializar a
população sobre assuntos relacionados com a saúde. Vários exemplares foram colocados em
supermercados, centros comerciais, farmácias comunitárias, centros de saúde, bibliotecas,
bares, centros desportivos e correios. O quiosque era um sistema stand-alone com um ecrã
táctil, apresentando informação sobre saúde pública e estilos de vida (como sexo, stress,
consumo de álcool, tabaco ou drogas), e também informações mais específicas sobre
doenças, como o cancro da próstata. Numa altura em que o acesso à informação não era tão
fácil como actualmente, este quiosque mostrou-se uma ferramenta útil na disseminação de
informação sobre saúde (Jones, 2009),(Jones et al., 1996).

Figura 3: Quiosque Healthpoint no centro comercial Maryhill em Glasgow 1991, 1994 e em Surrey Hospital
1996 (adaptado de (Jones, 2009)).

Ao longo do tempo foram surgindo quiosques mais interactivos e com conteúdos passíveis
de actualização remota, principalmente graças ao acesso à internet. Um exemplo da década
de 00 foi o Utah AIDS Foundation Resource Center Kiosk, um quiosque interactivo ligado à
internet, localizado em centros de apoio social e centros comunitários em zonas de baixo
rendimento. Este quiosque permitia o acesso privado a informação actualizada sobre
VIH/SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis, sendo um ponto de fácil acesso a
pessoas com baixas condições socioeconómicas, que dificilmente acederiam a este tipo de
informação de outra forma (The Utah AIDS Foundation, 2005).
A ligação à internet e a possibilidade de actualização remota de conteúdos constituíram uma
evolução significativa, já que possibilitaram um melhor alinhamento entre a informação
disponibilizada e planos e acções de saúde prioritários. Naturalmente, a quantidade crescente
de informação disponível e facilmente acessível na internet, fez com que a informação
apresentada nos quiosques tivesse de se tornar progressivamente mais relevante e atractiva,
de modo a cativar os utilizadores e a efectivamente contribuir para a sua educação (Joshi &
Trout, 2014b).
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Para referência, um ensaio clínico randomizado levado a cabo por D. A. Thompson et al.,
avaliou a utilização e o impacto de um quiosque com conteúdos personalizados sobre a
segurança infantil, comparativamente a um quiosque com conteúdos genéricos sobre o
mesmo tema, numa população composta predominantemente por famílias de baixo
rendimento e baixa literacia (Thompson, Lozano, & Christakis, 2007). A informação
abrangia tópicos sobre segurança infantil nomeadamente, desenvolvimento, sono, segurança
na vizinhança e mordidas de cães. Os conteúdos do quiosque personalizado, acessível ao
grupo de intervenção, eram interactivos e estavam adaptados ao nível de instrução da
população em análise. Em função da resposta do utilizador a uma pergunta, a informação
apresentada, bem como as perguntas seguintes iam variando. O quiosque genérico, utilizado
pelo grupo de controlo, continha informação sequencial e estática. No final, os utilizadores
participavam numa sessão de avaliação de conhecimento. O estudo concluiu que as pessoas
com acesso a conteúdos personalizados apresentavam uma maior adesão ao quiosque, e
tinham adquirido mais conhecimento sobre os temas transmitidos (Thompson et al., 2007).
Actualmente, verifica-se uma crescente utilização deste tipo de quiosques em comunidades
de maior isolamento, menor literacia e reduzido acesso a TIC, para promover a equidade de
acesso a informação de saúde e a consequente adopção de estilos de vida saudáveis (Joshi &
Trout, 2014b). Os quiosques podem ser encontrados em igrejas em comunidades de minorias
étnicas (Dulchavsky et al., 2014), em zonas rurais de países em desenvolvimento (Venkatesh,
Rai, Sykes, & Aljafari, 2016), ou até em bibliotecas públicas e em restaurantes, em zonas de
baixo rendimento (Thompson et al., 2007).

2.2.2 Admissão/Alta em serviços de saúde
Junto a balcões de atendimento em hospitais ou em centros de saúde, é frequente
encontrarem-se quiosques integrados para a emissão de senhas de atendimento. Novas
versões destes quiosques têm surgido, permitindo aos utentes efectuar a admissão
autonomamente nos actos agendados, evitando filas de espera para atendimento
administrativo. O circuito dos pacientes nas instituições de saúde torna-se assim mais
eficiente, libertando recursos humanos para a realização de outras tarefas. Este tipo de
sistemas tem ganho terreno em diferentes países e regiões, como por exemplo, no Reino
Unido (Jones, 2009).
Em Portugal, tem-se como referência o projecto Bem-Me-Ker, implementado pelo Instituto
Português de Oncologia (IPO) do Porto em 2013 (Figura 4). No âmbito deste projecto foram
colocados 13 quiosques no ambulatório e 37 ecrãs LCD em salas de espera, permitindo a
chamada anónima do doente por gabinete e hora de marcação. Os ecrãs também são
utilizados para apresentar informação institucional e de interesse público. Os utentes
efectuam a admissão autonomamente, sendo emitida uma senha com a agenda do dia e a
chamada é feita no ecrã LCD. À saída – alta -, são emitidos documentos como declarações
de presença, marcações e orientações para actos futuros. Os quiosques permitem ainda a
validação de dados pessoais e pedidos de envio de SMS com informação sobre os actos
médicos (Boas práticas em saúde, 2013).
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Figura 4: Quiosque Bem-me-ker no IPO do Porto.

2.2.3 Monitorização
Os quiosques de saúde podem ser utilizados no acompanhamento e na monitorização de
doentes em linha com uma abordagem de cuidados de saúde integrados da doença
(Matthews, Mcmillan, Engberg, & Morrow, 2013),(Das & Padhy, 2014),(Bahadin et al.,
2017). Esta abordagem compreende a gestão contínua do estado de saúde dos doentes, sendo
particularmente relevante considerando a elevada prevalência e o elevado peso das doenças
crónicas (Escoval et al., 2010), (Communitties, 2008).
Uma vez que a natureza de utilização autónoma dos quiosques pressupõe um papel activo
dos utilizadores na recolha de dados sobre a sua saúde, fala-se frequentemente de
automonitorização. Os dados são recolhidos pelos utilizadores através de formulários ou de
dispositivos de medição e são disponibilizados aos profissionais de saúde. Se os dados
recolhidos forem analisados pelos profissionais no local da recolha tratar-se-á de
monitorização local. Se os dados forem transmitidos e analisados pelos profissionais de saúde
remotamente falar-se-á de telemonitorização, ramo da telemedicina que consiste na
monitorização do estado de saúde de indivíduos à distância, utilizando TIC (Communitties,
2008),(Martín-Lesende et al., 2013). Os dados partilhados com os profissionais de saúde
através da telemedicina permitem um melhor acompanhamento do estado de saúde dos
doentes, potenciando uma resposta mais rápida em casos de urgência e reduzindo os seus
níveis de stress (Wootton, 2012). De facto, a Comissão Europeia tem colocado uma grande
esperança na utilização da telemedicina para a melhor gestão das doenças crónicas
(Communitties, 2008).
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Um trabalho ilustrativo da utilização de um quiosque de saúde para telemonitorização foi
desenvolvido no Quality of Life Technology Center (Figura 5) (Matthews et al., 2013). Trata-se de
um quiosque de saúde multi-utilizador, acessível a pessoas em cadeira de rodas e que permite
a monitorização autónoma de diferentes parâmetros como oximetria de pulso, pressão
arterial, força de preensão, peso, glicemia, acuidade visual e stress. Os dados recolhidos são
disponibilizados remotamente aos clínicos através de uma interface desenvolvida no âmbito
desse trabalho. Os clínicos podem agendar medições, enviar mensagens para os doentes com
orientações relevantes e acompanhar a evolução do seu estado de saúde à distância. O
quiosque foi inicialmente desenvolvido para ser utilizado em locais comunitários, sendo a
população-alvo constituída por idosos com baixo rendimento. No entanto, o quiosque
também pode ser posicionado em lares de idosos, ou até ser utilizado em unidades de
ambulatório (Matthews et al., 2013).
Já em contexto local, a (auto)monitorização está frequentemente associada a uma melhoria
directa da eficiência de unidades de saúde. Por exemplo, em países em desenvolvimento
como a Índia, observa-se uma sobrecarga ao nível dos Cuidados de Saúde Primários,
sobretudo em áreas rurais. Em algumas unidades de saúde encontra-se apenas um
profissional de saúde, responsável pela prestação de cuidados a um elevado número de
utentes diariamente. Em cada consulta, num curto espaço de tempo, o profissional efectua a
medição de diversos dados antropométricos e sinais vitais, anotando-os em papel para
referência futura. Como resultado, não se conseguem proporcionar cuidados de saúde com
o nível desejado. Com o intuito de aumentar a eficiência destas unidades de saúde, R. Das e
H. M. Padhy desenvolveram um quiosque de saúde para uma utilização pré-consulta (Das &
Padhy, 2014). Após a admissão, os utentes acedem ao quiosque de saúde para a medição
autónoma de dados antropométricos e sinais vitais. Estes dados são armazenados numa base
de dados e são impressos sob a forma de formulários, que podem ser entregues ao médico
no início da consulta. Deste modo, o tempo de espera do utente é aproveitado, libertandose tempo ao profissional de saúde para utilizar produtivamente em consulta com os utentes
(Das & Padhy, 2014). Naturalmente, também será possível utilizar os quiosques de saúde em
unidades de CSP para monitorização de acompanhamento, além da monitorização
previamente a uma consulta. Os utilizadores poderão, com determinada frequência, deslocarse à instituição de saúde para efectuarem medições entre consultas, disponibilizando
informação adicional aos profissionais de saúde.

2.2.4 Teleconsulta/Telediagnóstico
A teleconsulta e o telediagnóstico, juntamente com a telemonitorização, compõem a oferta
de serviços da telemedicina, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como a
prestação de serviços de saúde, onde a distância é um factor crítico. A teleconsulta e o
telediagnóstico diferem da telemonitorização, na medida em que esta última procura
acompanhar o estado de saúde do utilizador
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Figura 5: Quiosque de saúde multi-utilizador, desenvolvido no Quality of Life Technology Center. À esquerda, o
ecrã principal do quiosque. À direita, a estrutura física do quiosque (adaptado de (Matthews et al., 2013)).

ao longo do tempo, entre consultas, pressupondo uma interacção menor entre o utilizador e
o profissional de saúde em cada utilização. A teleconsulta e o telediagnóstico são
particularmente importantes para populações residentes em ambientes rurais, com acesso
dificultado a serviços de saúde. No entanto, estes sistemas também podem ser relevantes em
áreas urbanas com acesso a serviços de saúde, devido ao elevado tempo de espera para
consultas ou realização de exames. Este factor pode dificultar o acesso a serviços de saúde
por parte da população trabalhadora com maiores limitações de horário, ou até da população
idosa, por incapacidade de transporte ou de acompanhamento por parte dos seus familiares.
Quiosques para telediagnóstico e teleconsulta, como os desenvolvidos por Beula Devamalar,
P.M., Thulasi Bai, V. e Srivatsa, S.K., ou pela empresa American Well, procuram dar uma
resposta a este problema (American Well, 2017),(Devamalar, 2009).
No seu trabalho, Beula Devamalar, P.M., Thulasi Bai, V. e Srivatsa, S.K. desenvolveram um
sistema de telediagnóstico da diabetes, assente em tecnologias Web e inteligência artificial.
Neste sistema, existe um quiosque “inteligente”, acessível à comunidade, que age como
cliente de um sistema de telediagnóstico, comunicando através da internet. O utilizador
interage com o quiosque, respondendo a perguntas que são adaptadas dinamicamente em
função das respostas dadas através de um ecrã táctil ou de um teclado personalizado. O
quiosque também dispõe de um conjunto de instrumentos de diagnóstico acessíveis ao
utilizador com apoio de um técnico no local. O sistema gera um relatório diagnóstico com
base nos dados recolhidos, disponibilizando-o a profissionais de saúde num hospital aderente
ao sistema, para validação. Após validação do relatório diagnóstico, se a situação for grave e
urgente, poderá iniciar-se uma teleconsulta por videoconferência entre o utilizador e o
médico para disponibilização de informações adicionais. No final, é disponibilizado um
relatório de consulta, diagnóstico, e indicações médicas a ambas as partes (Devamalar, 2009).
O quiosque desenvolvido pela American Well, também permite a realização de teleconsulta e
telediagnóstico, existindo em três configurações diferentes, em função das necessidades de
privacidade, espaço disponível, e número de dispositivos de monitorização a incluir (Figura
6).
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Figura 6: Configurações do quiosque de saúde American Well. Da esquerda: Enclosed, console, desktop (adaptado
de (American Well, 2017)).

O quiosque possui um ecrã táctil, tutoriais de utilização de cada dispositivo incluído, câmara
de vídeo de alta definição, integração com farmácia e prescrição electrónica. Os utilizadores
entram em contacto directo com um profissional de saúde através de videoconferência e, se
aplicável, podem efectuar o pagamento dos cuidados através de cartão de crédito. Segundo
o fabricante, este tipo de quiosque pode ser utilizado em grandes empresas, constituindo
uma pequena clínica local, e suportando actividades de medicina no trabalho. Pode também
ser incluído em farmácias, lares de idosos, ou em centros comunitários, facilitando o acesso
a este tipo de serviços médicos (American Well, 2017).

2.2.5 Rastreios
Os quiosques de saúde apresentam potencial para a utilização em rastreios de base
populacional de forma custo-efectiva, pela automatização de processos e pela libertação de
profissionais para a realização de outras tarefas (Soares et al., 2016). Os quiosques de saúde
podem ser utilizados em programas de rastreio em locais públicos, ou em instituições de
saúde durante o processo de triagem ou na sala de espera. Os quiosques de saúde podem
ainda ser utilizados na realização de rastreios em organizações, no âmbito de programas de
saúde ocupacional (Jones, 2009),(Joshi & Trout, 2012),(Hankin, Haley, Baugher, Colbert, &
Houry, 2015),(Pursuant Health, 2017a).
O quiosque de saúde, objecto deste trabalho, foi testado na realização de rastreios no âmbito
do projecto “Caravana do Coração”. Trata-se de um projecto que promove o rastreio de
patologias cardíacas em cerca de 1300 crianças de 13 cidades brasileiras, durante 13 dias,
envolvendo 85 profissionais de países diferentes (Caravana do Coração, 2016). Para avaliar
a utilização do quiosque de saúde neste tipo de iniciativa, os participantes dos rastreios da
“Caravana do Coração” foram convidados a utilizar o sistema para medirem a pressão
arterial, oximetria de pulso e peso autonomamente. 465 pessoas com média de idades de 36
anos aceitaram utilizar o quiosque de saúde. Os utilizadores conseguiram operar o quiosque de
saúde de forma autónoma. Uma sessão completa, compreendendo os 3 exames durou em
média 5 minutos a concluir. Mesmo os utilizadores com menor grau de literacia do nordeste
brasileiro foram maioritariamente capazes de concluir as sessões sem qualquer ajuda dos
observadores.
Há, no entanto, que mencionar que apesar de o quiosque de saúde apresentar gamas de valores
desejáveis para as diferentes medições, os utilizadores perguntavam frequentemente ao
observador como estava a sua saúde. Esta questão fez os autores do estudo analisarem a
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adição de um módulo de videoconferência ao quiosque de saúde, a fim de permitir a interacção
com um profissional de saúde num centro de atendimento remoto, para o esclarecimento
dos utilizadores. Alternativas ou complementos a esta solução estão a ser explorados no
âmbito do projecto quiosque de saúde (Soares et al., 2016).
Além da redução de custos, a utilização de quiosques de saúde em rastreios poderá contribuir
para a obtenção de informação mais fidedigna por parte dos participantes, como concluído
no estudo realizado por A. Hankin et al. (Hankin et al., 2015). Anualmente, nos Estados
Unidos cerca de oito milhões de visitas aos serviços de urgência são atribuídas ao consumo
de álcool e ao abuso de substâncias. Como tal, parte do processo de admissão consiste no
rastreio dos pacientes quanto ao seu consumo. No seu estudo, A. Hankin et al. avaliaram a
aceitação e a abertura de pacientes rastreados por um quiosque de saúde, comparativamente
com a realização do rastreio por um humano. O estudo concluiu que era significativamente
mais provável que os pacientes partilhassem informação sobre o consumo de álcool e abuso
de substâncias como o quiosque de saúde, face a um entrevistador humano. No entanto, os
pacientes referiram uma preferência por interacção com um humano, apesar da reduzida
partilha de informação. Os autores consideram que esta preferência poderá dever-se ao
desconforto na utilização de tecnologias ou ao facto de os utilizadores verem o contacto com
os entrevistadores como uma oportunidade para discutirem as suas preocupações e obterem
conselhos. Estas limitações poderão ser ultrapassadas através da colaboração com grupos de
utilizadores para criar interfaces mais amigáveis nos quiosques, ou através da distribuição de
literatura ou conteúdos multimédia para educar os pacientes sobre a utilização dos quiosques
e sobre a gestão da sua informação. A adição de uma opção para os utilizadores salientarem
tópicos que queiram discutir posteriormente em consulta também poderá contribuir para
uma maior adesão ao quiosque (Hankin et al., 2015).
A consolidação dos quiosques de saúde na realização de rastreios será um processo quase
inevitável considerando-se a evolução das TIC e o panorama actual ao nível dos serviços de
saúde. Redução de custos, automatização de processos e libertação de recursos humanos
para o acompanhamento de casos mais complexos são alguns dos pontos que poderão fazer
com que os quiosques revolucionem os CSP, tal com as ATM revolucionaram os serviços
bancários (Telecomunicações, 2016),(Bahadin et al., 2017).

2.3 IEEE 11073 - Personal Health Devices
A diversidade crescente de dispositivos médicos e de dispositivos de saúde pessoal (personal
health devices), tem promovido um melhor acompanhamento do estado de saúde dos
utilizadores, através da aquisição de informação útil e da sua disponibilização aos
profissionais de saúde (IEEE, 2017a),(Swan, 2013). A possibilidade de incorporar
dispositivos de saúde pessoal em quiosques de saúde tem sido explorada, já que estes
dispositivos são mais intuitivos e acessíveis do que os dispositivos médicos tradicionais,
tipicamente focados em utilização hospitalar e por profissionais de saúde (Joshi & Trout,
2014b),(Jones, 2009),(Matthews et al., 2013),(Swan, 2013). O grande desafio consiste em
garantir a interoperabilidade entre estes dispositivos e os quiosques, ou seja, a capacidade de
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partilhar os dados adquiridos com os quiosques e de os quiosques utilizarem os dados
partilhados (IEEE, 2017a).
Para promover a interoperabilidade entre dispositivos de saúde pessoais (como balanças ou
monitores de pressão arterial) e outros sistemas (como computadores ou smartphones), a
Personal Connected Health Alliance (PCHAlliance) - organização sem fins lucrativos composta
por fabricantes, instituições de saúde e outros stakeholders (Personal Connected Health
Alliance, 2017b) - tem desenvolvido, juntamente com o Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) (IEEE, 2013), a família de normas ISO/IEEE 11073 Personal Health Data
(PHD) (IEEE, 2017a).
Esta família de normas especifica um modelo de comunicação entre dispositivos de saúde
pessoal, sistemas de recepção e transmissão de dados (gateways) e outros sistemas de
informação, tais como sistemas de registo clínico electrónico. A informação é adquirida pelos
dispositivos e transmitida para o gateway, recorrendo a protolocos como USB (Universal Serial
Bus), Bluethooth, NFC (Near Field Communication) e ZigBee. Posteriormente, a informação é
transportada do gateway para um sistema de registo final, recorrendo à família de normas HL7
(Health Level 7), que permitem a partilha de informação através do envio de mensagens de
texto estruturadas (IEEE, 2017b),(Personal Connected Health Alliance, 2017a),(Landgrebe
& Smith, 2011). Como resultado, o desenvolvimento de interfaces para a interoperabilidade
entre dispositivos de saúde pessoais e outros sistemas é facilitado, traduzindo-se numa
redução de tempo e de custos e também na possibilidade de integração de um conjunto
crescente de dispositivos (IEEE, 2017a).
No âmbito do projecto quiosque de saúde recorre-se à família de normas ISO/IEEE 11073
PHD para a integração de dispositivos com o sistema. No caso de os dispositivos a adicionar
não serem cobertos por esta família de normas, é desenvolvido um canal de comunicação
dedicado (Personal Connected Health Alliance, 2017b).

2.4 Considerações sobre os quiosques de saúde
Ao longo dos últimos anos, os quiosques de saúde têm sido utilizados em diferentes
contextos, facilitando o acesso da população a informação e a cuidados de saúde (Joshi &
Trout, 2014a),(Jones, 2009). A evolução das TIC tem potenciado o desenvolvimento de
quiosques com espectros de actuação cada vez mais alargados, adequando-se às necessidades
de saúde da população.
Nesta secção é feita uma análise do conceito genérico de quiosques de saúde segundo uma
estrutura SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Ou seja, de forma genérica e
estruturada serão identificadas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas aos
quiosques de saúde considerando as suas diferentes aplicações (Pickton & Wright, 1998).

2.4.1 Forças
De acordo com a sua revisão sistemática sobre o papel dos quiosques de saúde, A. Joshi e
K. Trout concluíram que estes sistemas constituem, actualmente, um meio viável para
disseminar informação em unidades de saúde e em outros ambientes na comunidade,
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promovendo a equidade de acesso a informação entre cidadãos de diferentes extractos
sociais. Os quiosques apresentam elevados níveis de aceitação e de satisfação, sobretudo por
utilizadores com baixa literacia e educação, pela disponibilização de informação ajustada ao
público-alvo (Joshi & Trout, 2014b).
No que diz respeito aos quiosques para admissão/alta, estes sistemas contribuem para uma
maior eficiência das unidades em que se integram, minimizando erros humanos, e libertando
profissionais para a realização de outras tarefas (Boas práticas em saúde, 2013). Estes
quiosques podem ainda partilhar informações úteis sobre saúde, ou até ser adaptados para a
recolha de dados relevantes aquando da admissão/alta, por exemplo, para estudos
epidemiológicos, ou para controlo de qualidade.
Os quiosques para (auto)monitorização de acompanhamento contribuem para o
envolvimento dos doentes na gestão da sua saúde, traduzindo-se em inúmeros benefícios.
De acordo com a revisão da literatura efectuada por A. M. Dias et al. (Dias et al., 2011),
estima-se que nos países desenvolvidos, apenas 50% dos doentes crónicos cumprem o
tratamento acordado com o profissional de saúde. Este factor tem um impacto negativo na
economia e na qualidade de vida dos cidadãos. No mesmo trabalho, o envolvimento dos
doentes no seu tratamento através da automonitorização (por exemplo de glicemia, ou de
pressão arterial) é identificado como uma das intervenções que promovem a adesão à
terapêutica. Também J. Polisena et al. (Polisena et al., 2009), e G. Paré et al. (Paré, Moqadem,
Pineau, & St-Hilaire, 2010)(Paré, Jaana, & Sicotte, 2007), nas suas revisões sistemáticas da
literatura sobre os efeitos da telemonitorização de doenças crónicas no domicílio, concluem
que esta envolve os pacientes na gestão da sua saúde, influenciando positivamente as suas
atitudes e comportamentos relacionados com a saúde. Como resultado, verifica-se uma
diminuição do número de visitas às urgências e de admissões hospitalares, assim como do
tempo médio de estadia no hospital. Os quiosques para (auto)monitorização de
acompanhamento apresentam ainda um grande potencial para complementar ou para
substituir algumas consultas de acompanhamento de doentes crónicos estáveis, como
concluído por J. Bahadin et al. (Bahadin et al., 2017). Esta utilização traduz-se numa redução
de custos e num melhor balanço entre o tempo investido pelos profissionais em visitas de
rotina não urgentes e em casos mais complexos. Já a monitorização em contexto local, por
exemplo, previamente a uma consulta, permite uma melhoria directa da eficiência das
unidades de saúde. O tempo de espera do utente é utilizado para a medição de sinais vitais e
dados antropométricos, libertando-se assim tempo ao profissional de saúde para investir
produtivamente em consulta (Das & Padhy, 2014).
Em relação aos quiosques para teleconsulta ou telediagnóstico, estes sistemas têm sido
implementados em diferentes contextos como lares de idosos, centros comunitários, ou até
em empresas e autarquias, onde se verifica a sua adopção crescente (American Well,
2017),(Devamalar, 2009),(Managed Care Magazine Online, 2016). Este tipo de quiosque tem
facilitado o acesso a serviços de saúde por parte da população trabalhadora com maiores
limitações de horário, traduzindo-se numa redução de custos e do tempo investido em
deslocações a unidades de saúde. Estima-se que um quiosque colocado na câmara municipal
da cidade de Kansas, no Missouri, tenha poupado ao governo local pelo menos $28,000 em
menos de um ano, pela redução de consultas presenciais, e pela poupança de centenas de
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horas produtivas dos trabalhadores (Devamalar, 2009). A implementação destes quiosques
em locais rurais, também contribuirá para uma maior equidade de acesso a cuidados de saúde
(American Well, 2017).
Por fim, a privacidade conferida por quiosques de saúde e a ausência de julgamento são
pontos fortes que se traduzem numa maior abertura por parte dos pacientes para
responderem a questões sensíveis de forma fidedigna, melhorando a qualidade dos registos
clínicos (Hankin et al., 2015).

2.4.2 Fraquezas
A natureza de utilização pública e autónoma dos quiosques de saúde é uma das suas grandes
mais-valias. Contudo, também pode tornar os quiosques vulneráveis a violações de
privacidade e de segurança dos utilizadores (Takyi, Watzlaf, Matthews, Zhou, & Dealmeida,
2017).
Os utilizadores podem ter a sua privacidade invadida por terceiros, atentos à sua interacção
com os quiosques e também à informação apresentada. Os utilizadores também podem ser
vítimas de roubo de identidade por indivíduos maliciosos, atentos à introdução de
informação para registo ou login. Os mecanismos para combater estas ameaças também
podem constituir um aspecto negativo. Contruir uma estrutura em torno de um quiosque,
como por exemplo um bastidor, traduz-se em custos adicionais e também só é viável se o
espaço físico circundante assim o permitir (American Well, 2017),(Takyi et al., 2017).
Os quiosques de saúde são ainda vulneráveis a ataques físicos. Indivíduos mal-intencionados
podem danificar os dispositivos de medição ligados aos quiosques de saúde, ou até mesmo
a estrutura do quiosque em si. Adicionalmente, se os quiosques permitirem a introdução de
dispositivos amovíveis como CD-ROM ou pen USB, aumenta-se o risco de ataques
informáticos (man-in-the-middle) à rede da instituição em que o quiosque está inserido (Takyi
et al., 2017).
Colocando o foco nos quiosques oportunistas, um aspecto a ter em conta é o facto de estes
serem muito condicionados pelo seu posicionamento físico. A falta de visibilidade ou a
impossibilidade de alguns lugares conferirem privacidade aos utilizadores, pode inviabilizar
a sua utilização (Jones, 2009).

2.4.3 Ameaças
Os efeitos da evolução das TIC não se limitam aos quiosques de saúde, assistindo-se
actualmente a um aumento significativo na capacidade e no número de dispositivos como
smartphones e tablets. Este fenómeno tem sustentado o desenvolvimento de apps de saúde para
estes dispositivos, constituindo a chamada mobile heatlh (mhealth) (Vockley, 2015). Como
consequência, o acesso facilitado e crescente, a informação de saúde através da internet, ou
através das mais de 100.000 apps de saúde (Vockley, 2015), poderá colocar em causa a
utilidade dos quiosques de informação a médio e a longo prazo.
Quanto à automonitorização, e ao envolvimento da população na gestão da sua saúde, têm
surgido novos movimentos, que poderão concorrer com a utilização dos quiosques de saúde.
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Um movimento de grande destaque, por reflectir a crescente preocupação da sociedade
numa participação mais activa na saúde individual, é o Quantified Self (QS). Neste movimento,
os utilizadores realizam a automonitorização de um conjunto de parâmetros relacionados
com a saúde, utilizando sobretudo dispositivos móveis como smartphones e tablets, e
dispositivos de medição off-the-shelf (Swan, 2013),(Shull, Jirattigalachote, Hunt, Cutkosky, &
Delp, 2014). Este movimento tem expandido os horizontes da telemonitorização tradicional
por permitir a utilização de dispositivos do dia-a-dia para o acompanhamento do estado de
saúde dos utilizadores (Bonato, 2010). Existe uma grande variedade de dados registados
como, por exemplo, pressão arterial, glicemia, peso, calorias consumidas, humor, emoções,
qualidade de sono, performance cognitiva, e nível de energia. O movimento QS está a ganhar
cada vez mais popularidade em países como os Estados Unidos, onde cerca de 60% dos
adultos monitorizam o peso, dieta, ou rotina de exercício. Este movimento poderá constituir
uma ameaça aos quiosques de saúde, na medida em que os utilizadores recorrem aos seus
próprios dispositivos e não aos quiosques, para efectuarem medições e registarem dados
relevantes, podendo até partilhá-los com profissionais de saúde através de websites e apps
(Swan, 2013),(Bonato, 2010).
Um outro aspecto a considerar é a preferência pela interacção humano-humano, face à
interacção humano-máquina. Esta questão não parece ser relevante para quiosques de
informação, para os quais se verificam altas taxas de aceitação da tecnologia (Joshi & Trout,
2014b), mas aplicar-se-á a quiosques para monitorização de acompanhamento, rastreios ou
teleconsulta (Bahadin et al., 2017),(Hankin et al., 2015). No seu trabalho, J. Bahadin, E.
Shum, G. Ng, N. Tan, P. Sellayah, e S. W. Tan. mencionam que a principal causa de
desistência da utilização do seu quiosque de telemonitorização, foi o facto dos doentes
preferirem visitas cara-a-cara com o médico (Bahadin et al., 2017). Também A. Hankin, L.
Haley, A. Baugher, K. Colbert e D. Houry mencionam que, apesar de ser significativamente
mais provável que pacientes rastreados por consumo de álcool e uso de substâncias partilhem
informação fidedigna com um quiosque de saúde do que com um entrevistador humano, os
pacientes continuam a preferir a interacção com um humano (Hankin et al., 2015). Alguns
doentes poderão preferir os métodos tradicionais, sentindo-se ou não confortáveis com a
tecnologia, algo que tem de ser considerado e respeitado.
Um outro aspecto importante é o facto de os utilizadores dos quiosques apresentarem
diferentes níveis de habilidade tecnológica, educação, constrangimentos profissionais, idade,
e de alguns utilizadores poderem até apresentar défices visuais ou motores. Todos estes
factores constituem potenciais ameaças que têm de ser considerados aquando do
desenvolvimento do quiosque (Joshi & Trout, 2012),(Paré et al., 2010).
Num tom empírico é ainda importante ter atenção à apresentação e ao posicionamento dos
quiosques perante os profissionais de saúde. Os quiosques de saúde são ferramentas ao
serviço dos doentes e dos profissionais de saúde, e devem ser apresentados como tal, de
modo a diminuir-se o potencial desconforto nos profissionais de saúde, motivado pela
sensação de que os quiosques de saúde pretenderão substituir parte das suas funções
principais.
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As possibilidades de actualização remota de conteúdos em quiosques de informação, ou até
mesmo a transferência de parâmetros vitais de um quiosque para uma instituição de saúde,
são tarefas dependentes não só do quiosque, mas também da infra-estrutura de
comunicações, e do sistema de registo clínico electrónico da instituição de saúde. Este factor
levanta questões quanto à utilização de quiosques de telemonitorização ou de teleconsulta
em zonas rurais, onde tipicamente as infra-estruturas de comunicação são significativamente
mais limitadas do que em zonas urbanas (Inglis & Curatolo, 2012). A disponibilidade dos
serviços do quiosque e a qualidade da partilha de informação, sobretudo no que diz respeito
a streaming de áudio e vídeo no âmbito de uma teleconsulta podem ser comprometidas,
colocando em causa a aplicabilidade do quiosque de saúde.
Também a partilha de informação entre o quiosque de saúde e o sistema de registo clínico
electrónico poderá constituir um desafio. Muitos destes sistemas não utilizam normas para a
partilha de informação, requerendo o desenvolvimento de integrações à medida. Este factor
pode ter uma influência negativa nos custos associados dos quiosques de saúde, bem como
na própria qualidade da partilha de informação (Weber-Jahnke, Peyton, & Topaloglou, 2012).
Por fim, alguns quiosques incluem uma impressora para disponibilizar informação em
suporte físico aos utilizadores, ou até mesmo aos profissionais de saúde, na ausência de uma
integração entre o quiosque e o sistema de registo clínico electrónico. Apesar de a inclusão
de uma impressora constituir alternativa à integração do quiosque, está geralmente associada
a problemas e custos de manutenção altos para assegurar o seu funcionamento continuo
(Jones, 2009).

2.4.4 Oportunidades
Várias são as oportunidades para os quiosques de saúde. Por exemplo, apesar de movimentos
como o QS representarem uma ameaça à utilização dos quiosques de saúde, poderão também
constituir uma oportunidade para o desenvolvimento de soluções mais abrangentes e
completas para a população.
Em primeiro lugar, é importante referir que a grande maioria das intervenções sob o
movimento QS estão desconectadas de qualquer processo clínico numa instituição de saúde
(Swan, 2013). Existe o risco de se utilizarem dispositivos sem certificação médica, ou até de
se utilizarem apps e websites com políticas de gestão de dados não adequadas à legislação
nacional. Para referência, das mais de 100.000 aplicações na área da saúde, pouco mais de
100 são classificadas pela FDA (Food and Drugs Administration), como dispositivos médicos de
classe I ou II (Vockley, 2015),(Celler & Sparks, 2015). A utilização de software ou de
dispositivos de medição sem certificação médica, pode colocar em causa a validade das
medições e de dados registados. Também a privacidade e a segurança dos utilizadores e dos
dados, são dois elementos fundamentais que a tecnologia tem de respeitar e assegurar.
Em Portugal, a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) controla e fiscaliza o
processamento de dados pessoais, sendo que as instituições de saúde estão legalmente
obrigadas a proteger a privacidade dos dados de saúde (Comissão Nacional de Protecção de
Dados, 2017). A utilização de um quiosque de saúde integrado numa instituição de saúde
reconhecida, constitui uma maior segurança comparativamente à utilização de tecnologias
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não regulamentadas, sob movimentos como o QS. É também relevante considerar a
variedade de dispositivos que o utilizador comum possuirá, em comparação com a variedade
de dispositivos, devidamente certificados, presentes num quiosque de saúde.
Um cenário win-win consistiria numa harmonização de ambas as abordagens, através da sua
integração numa instituição de saúde, garantindo-se a utilização de smartphones, apps, e
dispositivos pessoais devidamente certificados, como complemento às medições efectuadas
nos quiosques de saúde. Os utilizadores poderiam servir-se de uma app para fazer o upload de
medições para uma plataforma regulada, como por exemplo, a Plataforma de Dados da
Saúde (PDS), que disponibiliza um sistema central de registo e partilha de informação clínica,
de acordo com os requisitos da Comissão Nacional de Protecção de Dados («Plataforma de
dados da Saude - Portal do Utente», 2016). Poderiam também recorrer aos quiosques para
efectuar a medição de parâmetros para os quais não dispusessem de dispositivos de medição.
Tal como como foi referido na secção 2.3, o número crescente de dispositivos de saúde
pessoal e a existência de normas como ISO/IEEE 11073 PHD, têm permitido a integração
de quiosques de saúde com um número crescente de dispositivos, resultando numa redução
no tempo e nos custos de desenvolvimento e alargando espectro de actuação dos quiosques
de saúde (IEEE, 2017a).
Por fim, o mercado global dos quiosques de saúde está a crescer e prevê-se que os quiosques
de saúde estejam cada vez mais presentes na prestação de serviços de saúde à população
(Kiosk Marketplace, 2015). Estão a ser exploradas novas soluções, como por exemplo, a
utilização de quiosques de saúde para a dispensação de medicação (Managed Care Magazine
Online, 2016). Naturalmente, este crescimento cria oportunidades de negócio paralelas à
prestação de serviços de saúde. Pela sua grande presença no Estados Unidos, fabricantes de
quiosques de saúde como a Pursuant Health têm utilizado os quiosques como ferramentas de
marketing ao dispor de terceiros. Com base no estado de saúde, no comportamento e na
preferência dos utilizadores dos quiosques, é-lhes apresentada publicidade ajustada e
direccionada (Pursuant Health, 2017b). A evolução das TIC e os novos desafios impostos
aos sistemas de saúde certamente irão continuar a apresentar novas oportunidades para a
utilização dos quiosques de saúde (Managed Care Magazine Online, 2016),(Kiosk
Marketplace, 2015).
A Tabela 1 condensa os principais pontos identificados na análise efectuada. Note-se que se
tratou de uma análise genérica aos quiosques de saúde e às suas aplicações, não ajustada a
uma determinada região em particular.
Tabela 1: Resumo da análise SWOT sobre os quiosques de saúde.
Factores internos

Factores externos

Forças

Oportunidades

Sistemas versáteis e acessíveis às massas

Número crescente de dispositivos de saúde
pessoais e movimentos pró-saúde com base em
tecnologias, como o Quantified-Self
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Tabela 2: Resumo da análise SWOT sobre os quiosques de saúde (continuação).
Factores internos

Factores externos

Forças

Oportunidades

Meio viável para disseminação de informação

Mercado global dos quiosques de saúde em
crescimento

Quiosques de informação apresentam elevados níveis
de aceitação e de satisfação, sobretudo por utilizadores
com baixa literacia e educação

Necessidade de uma maior eficiência na
prestação de cuidados de saúde

Quiosques para admissão/alta e de monitorização
local, contribuem para uma maior eficiência das
unidades de saúde

Padronização da comunicação com os
dispositivos de saúde pessoais (IEEE 11073 –
Personal Health Devices)

Quiosques para monitorização promovem a adesão ao
regime terapêutico, a adopção de comportamentos
saudáveis, reduzindo o número de episódios de
urgência e a duração das visitas ao hospital

Os quiosques podem ser utilizados como
ferramentas para publicidade e marketing a
terceiros

Quiosques para teleconsulta/telediagnóstico facilitam o
acesso a serviços de saúde por parte da população com
maiores limitações de horário, traduzindo-se numa
redução de custos e do tempo investido em
deslocações a unidades de saúde.
Utilizadores rastreados apresentam uma maior
probabilidade de partilharem informação sensível com
um quiosque de saúde do que com um humano.
Fraquezas

Ameaças

O sucesso dos quiosques oportunistas depende muito
do seu posicionamento físico

Número crescente de dispositivos de saúde
pessoais

Vulnerabilidade a invasões de privacidade e de
segurança dos utilizadores

Movimentos pró-saúde com base em
tecnologias, como o Quantified-Self

Vulnerabilidade a ataques físicos

Preferência por interacção humano-humano

Se os quiosques tiverem interfaces para dispositivos
amovíveis e estiverem ligados à rede, aumentam a
exposição a ataques à rede da instituição

Diferentes limitações e níveis de habilidade dos
utilizadores
Desconforto dos profissionais de saúde
Infra-estruturas de comunicação insuficientes
em zonas rurais
Sistemas de registo clínico electrónico que não
utilizam normas para interoperabilidade
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3. Análise do panorama nacional
em saúde
Segue-se uma análise ao panorama nacional em saúde, procurando identificar necessidades e
focos de acção em saúde, para os quais possa haver uma capacidade de resposta por parte
dos quiosques de saúde. Esta análise permitirá posteriormente avaliar a implementação do
quiosque de saúde em contexto nacional, e também discriminar os seus focos de acção no caso
da implementação ser viável. Pode definir-se essa avaliação como funcional, baseada na
capacidade de intervenção técnica dos quiosques de saúde, não se considerando no âmbito
deste trabalho questões relacionadas com custo-efectividade.
De acordo com a Direcção-Geral da Saúde (DGS), o PNS é um instrumento estratégico, que
permite o alinhamento das políticas de saúde de forma coerente e fundamentada, para
maximizar os ganhos em saúde para a população do país. O PNS, considera a evidência
disponível sobre a saúde da população, os meios e recursos disponíveis aos serviços de saúde,
e manifesta as principais preocupações e focos de acção do sistema de saúde (Direção-Geral
da Saúde, 2010).
Assim, a análise do panorama nacional partiu do actual PNS – “Plano Nacional de Saúde –
Revisão e Extensão a 2020” identificando, de um modo geral, necessidades de saúde da
população e os principais focos de acção do sistema de saúde. Dados os conteúdos do PNS,
considerou-se relevante fazer uma breve referência à demografia da população portuguesa,
seguida de uma análise mais aprofundada da problemática das doenças crónicas, da literacia
em saúde da população e também da equidade de acesso aos cuidados de saúde. Para cada
um destes temas pretendeu-se identificar o seu ponto de situação a nível nacional, bem como
medidas levadas a cabo pelo sistema de saúde em linha com o PNS, para a obtenção de
ganhos em saúde.

3.1 Enquadramento com o Plano Nacional de Saúde
O actual PNS encontra-se alinhado com os princípios e orientações da estratégia 2020 da
OMS-Euro e dá continuidade à visão estabelecida nos planos anteriores. O PNS defende que
a governação para a saúde é partilhada por diferentes níveis e sectores da administração
pública e por outras partes interessadas, incluindo o cidadão. De igual modo, os cuidados de
saúde são partilhados entre doentes e profissionais de saúde.
Ou seja, existem múltiplos agentes envolvidos directa ou indirectamente na execução do PNS
e na promoção da saúde. São exemplo a DGS, os prestadores de cuidados, os cidadãos, as
instituições nacionais ou locais, públicas ou privadas, a comunidade científica e as
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organizações não governamentais (Direção-Geral da Saúde, 2015a). O PNS define um
modelo conceptual composto por quatro Eixos Estratégicos, que correspondem a
perspectivas de cada agente do sistema de saúde, sendo transversais a todas as acções e
intervenções com impacto na saúde (Direção-Geral da Saúde, 2015a). São eles:
•

•

•

•

Cidadania em Saúde, que defende que o cidadão é um elemento central do sistema
de saúde, com o direito e o dever de influenciar as decisões em política de saúde.
Como tal, o cidadão deve ser capacitado para poder lutar pela sua saúde individual e
pela saúde colectiva;
Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde, que promove respostas
iguais por parte do sistema de saúde, a necessidades iguais de cidadãos diferentes,
disponibilizando cuidados de qualidade, nos locais e nos momentos adequados;
Qualidade em Saúde, que se traduz em esforços contínuos e pragmáticos, no
sentido de melhorar a segurança e a eficiência dos cuidados, e de promover uma
utilização eficiente dos recursos disponíveis, assegurando uma melhoria contínua do
sistema de saúde;
Políticas Saudáveis, que consiste na responsabilização, não só do sector da saúde,
mas de todos os outros, pela promoção da saúde. Governo, autarquias, outros
sectores como a educação ou o ambiente, desenvolvem medidas intersectoriais,
legislativas, de regulamentação, normativas e outras, que potenciem a saúde
individual e colectiva (Direção-Geral da Saúde, 2015a),(Direção-Geral da Saúde,
2012a).

O processo de implementação do PNS assenta nos quatro Eixos Estratégicos, que devem
estar reflectidos nas diferentes acções e intervenções do sistema de saúde, para a melhoria de
saúde da população, e para o alcance das metas do PNS até 2020 (Direção-Geral da Saúde,
2015a). A tabelas seguintes (Tabela 3 e Tabela 4) contêm algumas propostas do PNS
associadas a cada Eixo Estratégico.
Tabela 3: Propostas do PNS associadas aos Eixos Estratégicos.
Eixo estratégico
Cidadania em
Saúde

Propostas
A promoção de uma cultura de cidadania que vise a promoção da literacia e da
capacitação dos cidadãos.
Realização de acções de promoção da literacia que foquem medidas de promoção
da saúde e prevenção da doença, nomeadamente nas áreas da vacinação, rastreios,
utilização dos serviços e factores de risco.
O desenvolvimento de programas de educação para a saúde e de autogestão da
doença.
O desenvolvimento de programas de utilização racional e adequada dos serviços
de saúde.

Equidade e acesso
adequados

A integração dos diferentes sectores em relação a medidas que promovam a
redução da desigualdade e a melhoria da condição da população em geral face aos
determinantes sociais.
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Tabela 4: Propostas do PNS associadas aos Eixos Estratégicos (continuação).
Eixo estratégico

Equidade e acesso adequados

Qualidade na Saúde

Políticas Saudáveis

Propostas
O reforço do acesso equitativo ao programa nacional de vacinação,
programas de rastreios e outros programas de prevenção da doença
relacionados com factores de risco, especificamente tabaco e
obesidade infantil
O reforço do acesso das populações mais vulneráveis aos serviços
de saúde e aos medicamentos.
A garantia de qualidade na realização de rastreios de base
populacional, assegurando assim a equidade e o acesso a estratégias
de prevenção de qualidade.
O reforço de estratégias intersectoriais que promovam a saúde,
através da minimização de factores de risco (tabagismo, obesidade,
ausência de actividade física, álcool).
O reforço de sistemas de vigilância epidemiológica em relação aos
determinantes de saúde e aos factores de risco com maior impacto
em ganhos de saúde com equidade.
O reforço dos sistemas de monitorização de alertas de saúde
pública, promovendo a detecção precoce e coordenação de resposta
a essas emergências.

No que diz respeito às metas definidas para o actual PNS, estas são quatro, assinalando o
compromisso de Portugal para com a estratégia 2020 da OMS, particularmente para com o
“WHO Global NCD Action Plan 2013 - 2020”. Trata-se de um plano de acção proposto aos
Estados-membro da OMS, composto por 9 objectivos voluntários para a redução e controlo
das principais doenças crónicas (doenças cardiovasculares, cancro, diabetes, doenças
respiratórias), acelerando a acção contra os seus principais factores de risco e fortalecendo
as respostas dos sistemas nacionais de saúde (Direção-Geral da Saúde, 2015a), (World Health
Organization, 2013).
As quatro metas do PNS consideram ainda o facto de Portugal apresentar uma população
envelhecida, e portadora de doença crónica:
A. Reduzir a mortalidade prematura (≤70 anos), para um valor inferior a 20%;
B. Aumentar a esperança de vida saudável aos 65 anos de idade em 30%;
C. Reduzir a prevalência do consumo de tabaco na população com ≥ 15 anos e eliminar
a exposição ao fumo ambiental;
D. Controlar a incidência e a prevalência de excesso de peso e obesidade na população
infantil e escolar, limitando o crescimento até 2020.
Associado à meta (A), destaca-se o foco na redução em 25% da mortalidade por doença
crónica (objectivo a atingir até 2025, em linha com o “WHO Global NCD Action Plan 20132020”). Associado à meta (B) atribui-se particular importância ao foco na redução da carga
de doença relacionada com incapacidade, sobretudo no grupo etário dos 50-60 anos de idade
(Direção-Geral da Saúde, 2015a).
O PNS define ainda sete princípios orientadores, transversais aos Eixos Estratégicos, e
baseados nas recomendações da OMS-Euro para a implementação do plano e alcance das
metas propostas. Os princípios orientadores são os seguintes:
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•
•
•
•
•
•
•

Prevenção e controlo da doença;
Promoção e protecção da saúde;
Capacitação dos cidadãos;
Colaboração intersectorial;
Promoção de ambientes saudáveis;
Divulgação e implementação de boas práticas;
Fortalecimento da saúde global.

Da análise do PNS destaca-se o posicionamento das medidas de prevenção e de controlo de
doenças crónicas como uma prioridade em saúde pública, pela sua elevada mortalidade e
elevada carga para o sistema de saúde. Uma vez que muitas doenças crónicas são preveníveis
pela intervenção em factores de risco e em determinantes de saúde, defende-se o
investimento na criação de condições para que os cidadãos possam agir sobre os principias
determinantes da sua saúde, prevenindo a doença e promovendo a saúde individual e
colectiva. Assim, é atribuído um grande peso à capacitação dos cidadãos através de acções
de literacia, para a autonomia e responsabilização pela sua própria saúde, e para um papel
mais activo no funcionamento do sistema do sistema de saúde (empowerment do cidadão).
Procura-se também reforçar estratégias intersectoriais para a minimização dos factores de
risco, e reforçar sistemas de monitorização e de vigilância epidemiológica, promovendo a
detecção precoce de perigos para a saúde pública (Direção-Geral da Saúde, 2015a).
De igual modo, o PNS coloca um grande foco no desenvolvimento de ambientes saudáveis,
no aumento da eficiência e da eficácia dos serviços de saúde e também na promoção da
equidade de acesso aos serviços de saúde. À luz do envelhecimento da população, que
pressupõe uma maior necessidade de cuidados de saúde, e da disparidade na distribuição
geográfica de serviços de saúde, é atribuída uma grande relevância à equidade no acesso aos
serviços de saúde e no acesso a programas de vacinação, de rastreios, e outros programas de
prevenção da doença relacionados com factores de risco (Direção-Geral da Saúde, 2015a).
Por fim, o PNS promove a integração e a implementação de progressos científicos e
tecnológicos de um modo sistemático e generalizado no sistema de saúde, algo favorável a
projectos como o Quiosque da Saúde (Direção-Geral da Saúde, 2015a).

3.2 Demografia
Nos países desenvolvidos tem-se verificado um aumento contínuo da esperança média de
vida, sobretudo pelo declínio da taxa de mortalidade entre a população idosa (United
Nations, 2015) Em Portugal, a esperança de vida à nascença (total, de ambos os sexos) era,
em 1970, cerca de 67,1 anos. Já em 2015, o valor situava-se nos 80,6 anos (Pordata, 2017a).
Paralelamente ao aumento da longevidade, tem-se assistido a um declínio na natalidade em
Portugal, registando-se uma diminuição da taxa bruta de natalidade (n.º de nascimentos/1
000 habitantes) de 24,1‰ em 1960 para 8,4‰ em 2016 (Pordata, 2017e). O número de
nados-vivos de mães residentes em Portugal foi 213 895 em 1960, enquanto que em 2016 foi
87 126 (Pordata, 2017c). Estes factores têm contribuído para a diminuição da população
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residente em Portugal (de 10 362 722 residentes em 2001 para 10 325 452 residentes em 2016
(Pordata, 2017d)) e também para uma redução do número de indivíduos em idade activa por
idoso – índice de sustentabilidade potencial -, de 4,1 em 2001, para 3,1 em 2016 (Pordaa,
2017). As pirâmides etárias na figura seguinte (Figura 7), são ilustrativas do fenómeno de
transição demográfica actual.
No sentido de inverter a tendência de declínio na taxa de natalidade, a OMS desenvolveu um
plano de acção para a saúde sexual e reprodutiva – “Action Plan for Sexual and Reproductive
Health”, adoptado pelo Comité Regional da OMS para a Europa em Setembro de 2016. Este
programa pretende apoiar os diferentes países a alcançar o potencial de saúde sexual e
reprodutiva e bem-estar da população, apresentando três objectivos principais (DireçãoGeral da Saúde, 2016d),(World Health Organization, 2017a):
•

•
•

Permitir que todas as pessoas possam tomar decisões informadas sobre a sua saúde
sexual e reprodutiva, e assegurar que os seus direitos humanos são respeitados,
protegidos e alcançados;
Assegurar que todas as pessoas possam usufruir dos mais altos padrões de saúde
sexual e reprodutiva e bem-estar;
Garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e eliminar iniquidades.

Figura 7: Pirâmides etárias para Portugal em 2017 e em 2050 , corroborando a tendência para o
envelhecimento da população portuguesa (adaptado de (PopulationPyramid.net, 2017)).

3.3 Doenças crónicas
Segundo a OMS, as doenças crónicas são doenças de longa duração e, geralmente, de
progressão lenta. Existem quatro tipos principais de doenças crónicas: doenças
cardiovasculares, cancro, doenças pulmonares, e diabetes (World Health Organization,
2017b). As doenças crónicas apresentam uma ou mais das seguintes particularidades: são
permanentes; produzem incapacidade/deficiência residual; são causadas por alterações
patológicas irreversíveis; exigem uma formação especial do doente para a reabilitação; exigem
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longos períodos de supervisão, observação ou cuidados (World Health Organization &
Sabaté, 2003).
Em Portugal, o Despacho Conjunto dos Ministérios da Saúde, da Segurança Social e do
Trabalho, n.º 407/98 de 18 de Junho, define a doença crónica como “doença ou sequelas
que decorrem de patologias cardiovasculares, respiratórias, génito-urinárias, reumatológicas,
endocrinológicas, digestivas, neurológicas e psiquiátricas, bem como de outras situações que
sejam causa de invalidez precoce ou de significativa redução da esperança de vida” (Direção
Geral de Saúde, 2010).
Também o Despacho Conjunto dos Ministérios da Saúde, da Segurança Social e do Trabalho,
n.º 861/99 de 10 de Setembro, considera a doença crónica como “a doença de longa duração,
com aspectos multidimensionais, com evolução gradual dos sintomas e potencialmente
incapacitante, que implica gravidade pelas limitações nas possibilidades de tratamento
médico e aceitação pelo doente cuja situação clínica tem de ser considerada no contexto da
vida familiar, escolar e laboral, que se manifeste particularmente afectado” (Direção Geral de
Saúde, 2010).
As doenças crónicas e factores de risco acarretam custos elevados para a sociedade, com
implicações para os serviços de saúde, o mercado de trabalho, a educação e a economia. Os
serviços de saúde são submetidos a grandes pressões pelo frequente número de
internamentos, consultas e tratamentos, com risco de diminuição da qualidade clínica e
organizacional, e aumento exponencial dos custos (Busse et al., 2010), (Escoval et al., 2010).
No mercado de trabalho, verifica-se uma diminuição de produtividade dos trabalhadores,
seja por incapacidade física ou mental, seja por ausências para tratamentos ou recuperação,
podendo culminar em reformas antecipadas ou desemprego e na consequente redução do
número de trabalhadores. Existe também evidência de um impacto negativo na educação,
que é um dos principais determinantes de saúde futura (Busse et al., 2010), (Murray & Lopez,
2013).
O impacto das doenças crónicas na economia é significativo entre os países da OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), onde os custos com
cuidados continuados cresceram uma média de 4,8% anualmente, entre 2005 e 2011.
Adicionalmente, as projecções da União Europeia são de que o valor investido nos cuidados
continuados pelo ano de 2060, seja o dobro do actual (World Health Organization, 2015).
Dada a grande expressão e o grande peso das doenças crónicas a nível nacional, segue-se
uma breve análise da sua prevalência e dos seus principais grupos de doenças
(cardiovasculares, respiratórias, diabetes e cancro). Serão ainda focados os principais factores
de risco de doença crónica, bem como planos de acção para o combate à doença.

3.3.1 Prevalência das doenças crónicas
As doenças crónicas são a principal causa de morte e de morbilidade no mundo, matando
mais de 40 milhões de pessoas por ano, o que corresponde a 70% de todas as mortes globais
(World Health Organization, 2017b). As doenças crónicas afectam pessoas de todos os
grupos etários, regiões e países. Todos os anos, 15 milhões de pessoas morrem
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prematuramente (entre os 30 e os 70 anos de idade) por doença crónica. Mais de 80% destas
mortes prematuras ocorrem em países não desenvolvidos (World Health Organization,
2017b). Entre as doenças crónicas, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte
(17,7 milhões de óbitos), seguidas pelo cancro (8,8 milhões), as doenças respiratórias (3,9
milhões), e a diabetes (1,6 milhões). Estes grupos de doenças são responsáveis por mais de
80% da mortalidade global por doença crónica (World Health Organization, 2017b).
De acordo com o relatório “Saúde dos Portugueses 2016” da DGS, com base nos dados do
“Global Burden of Disease Study 2015”, em Portugal, as doenças crónicas são responsáveis por
86% da carga global da doença (DALY – “Disability-Adjusted Life Years”) (Global Health Data
Exchange, 2015),(Direção-Geral de Saúde, 2016a). Note-se que a carga global da doença é
uma medida que representa os anos perdidos de vida saudável devido a doença, lesão ou
factor de risco, pela combinação de dois indicadores:
•
•

Anos de vida perdidos (YLL – “Years of Life Lost”), que mede a mortalidade
prematura;
Anos vividos com incapacidade (YLD – “Years Lived with Disability).

Às doenças crónicas são também atribuídos 88% dos anos vividos com incapacidade (YLD),
tornando-as assim na principal causa de incapacidade e morbilidade em Portugal, como se
pode observar na Figura 8 (Direção-Geral de Saúde, 2016a).

Figura 8: Estimativas da carga global da doença atribuível a doenças e lesões , expressa em DALY (%), e da
carga de morbilidade e incapacidade atribuível a doenças e lesões, expressa em YLD (%), em Portugal, em
2015. (Adaptado de (Direção-Geral de Saúde, 2016a) com base nos dados de (Global Health Data Exchange,
2015)).

No que diz respeito à mortalidade geral em Portugal, o relatório da OMS - “Noncommunicable
Diseases (NCD) Country Profiles, 2014” -, coloca as doenças cardiovasculares em primeiro lugar
(responsáveis por 32% da mortalidade), seguidas do cancro (28%), das doenças respiratórias
crónicas (6%), e da diabetes (5%), tal como mostra a Figura 9 (World Health Organization,
2014b).
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Figura 9: Mortalidade geral em Portugal (adaptado de (World Health Organization, 2014b)).

Quanto à mortalidade prematura por doença crónica, segundo estatísticas da OMS e do
“Global Burden of Disease Study 2015”, a probabilidade de ocorrência situava-se nos 12% em
2012, e nos 11,3% em 2015. Neste contexto, o cancro apresenta um peso superior às doenças
cardiovasculares, verificando-se uma tendência para o aumento da mortalidade prematura
por cancro, e de decréscimo da mortalidade prematura por doença cardiovascular (Figura
10) (World Health Organization, 2014b),(World Health Organization, 2017d).
Considerando o compromisso de redução da mortalidade por doença crónica em 25% até
2025, assumido por Portugal no âmbito do “WHO Global NCD Action Plan 2013-2020”,
grande importância tem sido atribuída a este último indicador. De acordo com a DGS, apesar
de se verificar uma tendência de decréscimo na mortalidade prematura por doença crónica,
as previsões são de que Portugal ficará aquém do cumprimento deste compromisso. É,
contudo, importante salientar que ainda é possível alinhar estratégias políticas e sociais para
o cumprimento deste compromisso nacional (Direção-Geral de Saúde, 2016a).

Figura 10: Evolução da mortalidade prematura por doença crónica em Portugal (adaptado de (World Health
Organization, 2014b)).

3.3.2 Doenças cardiovasculares
As doenças cardiovasculares são doenças que afectam o sistema circulatório, ou seja, coração
e vasos sanguíneos (artérias, veias e vasos capilares) (Gulbenkian Descobrir & Maratona da
Saúde, 2016). As doenças cardiovasculares matam mais mulheres do que homens, tendo-se
registado uma taxa bruta de mortalidade de 293,5 óbitos nos homens e de 323,4 nas
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mulheres, por cada 100 000 habitantes em Portugal no ano de 2014. No mesmo ano, a taxa
bruta de mortalidade por doença cardiovascular para a população portuguesa foi de 309,2
óbitos por 100 000 habitantes (Direção-Geral de Saúde, 2016a).
Existem diferentes tipos de doenças cardiovasculares, sendo que as mais graves são as que
afectam as artérias coronárias e as artérias do cérebro (doença cerebrovascular) (Gulbenkian
Descobrir & Maratona da Saúde, 2016). Destacam-se as duas principais componentes da
mortalidade por doenças cardiovasculares em Portugal: a doença isquémica cardíaca, que
engloba diferentes formas de apresentação como o enfarte do miocárdio (43,6 óbitos por
100 000 habitantes em 2014; 4313 óbitos), e a doença cerebrovascular, com principal
manifestação no acidente vascular cerebral – AVC (48,9 óbitos por 100 000 habitantes em
2014; 4838 óbitos) (Direção-Geral de Saúde, 2016a),(Direção-Geral da Saúde, 2015b).
Atendendo à produção hospitalar por doença cardiovascular segundo diagnóstico principal
(utentes saídos durante 2014), há que considerar também a insuficiência cardíaca (18 588
utentes saídos), que ocupa a segunda posição atrás do AVC isquémico (19 797 utentes
saídos), e à frente do enfarte do miocárdio (12 960 utentes saídos) (Direção-Geral da Saúde,
2015b).
A maioria das doenças cardiovasculares é provocada por aterosclerose, ou seja, pela
acumulação de placas de gordura e de cálcio nas artérias, originando uma isquemia, que
consiste na falta de fornecimento sanguíneo e de oxigenação dos tecidos. No caso do enfarte
do miocárdio, a aterosclerose acontece nas artérias coronárias. No caso do AVC, a
aterosclerose dá-se nas artérias do cérebro (Gulbenkian Descobrir & Maratona da Saúde,
2016).
Já a insuficiência cardíaca é caracterizada por uma anomalia na estrutura ou na função
cardíaca, provocada, por exemplo, por doença isquémica, o que leva à incapacidade do
coração de atender às necessidades metabólicas ou tecidulares (D. Silva & Gomez-sanchez,
2016).
Apesar da mortalidade pelas doenças cardiovasculares apresentar os valores mais altos, revela
uma tendência de decréscimo nos últimos anos, como resultado de medidas preventivas e de
reforço da resposta do sistema de saúde (Direção-Geral da Saúde, 2015b). No entanto, as
doenças cardiovasculares mantêm-se no topo das prioridades em termos de planeamento de
saúde, pelos crescentes custos relacionados com os seus tratamentos, e pelo elevado impacto
económico e social decorrente da incapacidade por elas provocada (Direção-Geral da Saúde,
2012b).

3.3.3 Doenças respiratórias
As doenças respiratórias crónicas são um grupo de doenças que ataca as vias respiratórias e
as outras estruturas dos pulmões (nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios,
bronquíolos e alvéolos) (Bousquet & Khaltaev, 2007).
Em Portugal, as doenças respiratórias crónicas apresentam uma prevalência de 40% e uma
tendência para o aumento deste valor (Direção-Geral da Saúde, 2013c). No que diz respeito
à mortalidade, esta atinge sobretudo as faixas etárias acima dos 65 anos de idade, registando-
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se em 2014, uma taxa bruta de mortalidade por doença respiratória de 116,8 óbitos por cada
100 000 habitantes (12149 óbitos) (Direção-Geral de Saúde, 2016a). No que se refere ao peso
da mortalidade por género, estima-se que, dos 12 147 óbitos por doenças respiratórias em
2014, 52% correspondam ao sexo masculino (Direção-Geral de Saúde, 2016a),(DireçãoGeral de Saúde, 2016b).
Neste grupo de doenças destacam-se a asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
(DPOC) pela sua elevada prevalência, e pelo seu grande impacto no dia-a-dia da população
(Direção-Geral da Saúde, 2013c),(Direção-Geral de Saúde, 2016b).
Segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), a asma é uma doença inflamatória
crónica dos brônquios - estruturas tubulares que permitem a passagem de ar para os pulmões.
A asma resulta do estreitamento dos brônquios, que pode ocorrer por diferentes motivos,
dificultando a entrada e a saída de ar dos pulmões. Este estreitamento é provocado pela
contracção dos músculos circundantes, pelo aumento da parede dos brônquios, e pela maior
quantidade de secreções produzidas pelos brônquios (Sociedade Portuguesa de
Pneumologia, 2017).
Em Portugal, estima-se uma prevalência de 6,8% para a asma, sendo mais elevada na
população infantil e juvenil (Direção-Geral da Saúde, 2013c),(Direção-Geral da Saúde,
2016a). Segundo o Inquérito Nacional de Controlo da Asma de 2010, estima-se que apenas
57% dos asmáticos tenham a doença controlada, sendo que 88% dos asmáticos não
controlados consideram incorrectamente a sua doença como controlada (Direção-Geral da
Saúde, 2016a). A asma é responsável por 0,95% da mortalidade por doença respiratória
(Direção-Geral de Saúde, 2016b).
Já a DPOC é definida como uma doença bronco-pulmonar, que resulta de uma obstrução
das vias aéreas, englobando a bronquite crónica e o enfisema. A bronquite crónica é uma
inflamação crónica dos brônquios, caracterizada pela presença de tosse e de expectoração na
maior parte dos dias, durante pelo menos 3 meses do ano, por 2 anos consecutivos. O
enfisema, que pode surgir isoladamente ou como complicação da bronquite crónica, consiste
numa destruição progressiva do tecido pulmonar (dos alvéolos, onde ocorrem as trocas
gasosas), levando à perda de elasticidade do pulmão, e ao colapso das vias aéreas vizinhas
(Sociedade Portuguesa de Pneumologia, 2017).
A prevalência da DPOC aumenta com a idade, estimando-se uma prevalência de 14,2% em
pessoas com 40 ou mais anos de idade (Bárbara et al., 2013), chegando a atingir o valor de
30,8% acima dos 70 anos (Direção-Geral da Saúde, 2013c). A DPOC é também responsável
por 20,04% da mortalidade por doença respiratória, constituindo a segunda maior causa de
morte por doença respiratória em Portugal (Direção-Geral de Saúde, 2016b).
Um problema nacional associado às doenças respiratórias crónicas é o elevado nível de
subdiagnóstico, estimando-se que este chegue aos 86,8% para a DPOC (Bárbara et al., 2013).
O registo de utentes inscritos activos com o diagnóstico de asma e DPOC apresenta valores
muito abaixo dos valores de prevalência conhecidos para estas patologias (em 2014, para a
asma o seu valor foi de 2,08% e para a DPOC de 1,07%) (Direção-Geral de Saúde, 2016b).
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Este facto sugere uma fraca capacidade diagnóstica sobretudo para a DPOC, ao nível dos
CSP (Direção-Geral de Saúde, 2016b). Segundo a Orientação Técnica sobre Diagnóstico e
Controlo da Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva (DPOC), circular n.º 9/DSPCS de
27/02/07, “a espirometria é necessária para confirmar o diagnóstico de DPOC e serve para
orientar o tratamento, avaliar a resposta terapêutica e monitorizar a evolução” (DireçãoGeral da Saúde, 2007).
Apesar do número de pessoas que efectuaram uma espirometria no contexto do diagnóstico
de DPOC, registar um aumento de 280% entre 2011 e 2014, o valor absoluto reportado é
ainda extremamente baixo, indicando o não cumprimento da norma (Direção-Geral de
Saúde, 2016b).
Acredita-se que esta é uma das causas para as doenças respiratórias crónicas serem a 5ª
principal causa de internamento, e a principal causa de letalidade intra-hospitalar, acarretando
custos muito elevados para o sistema de saúde (Direção-Geral de Saúde, 2016b). Para
referência, a asma é responsável por 10,6% dos internamentos por doenças respiratórias em
2014, e a DPOC responsável por 33,3% (Direção-Geral de Saúde, 2016b).
Apesar destes valores apresentarem uma tendência decrescente, são preocupantes e
traduzem-se em elevados custos para o sistema de saúde, sendo fundamental investir num
maior controlo da doença por parte dos doentes, e também numa maior capacidade
diagnóstica ao nível dos CSP. Iniciativas como a formação de uma rede nacional de
espirometria ao nível dos CSP encontram-se em análise pelo SNS (Direção-Geral de Saúde,
2016b),(Direção-Geral da Saúde, 2016e).

3.3.4 Diabetes
A diabetes mellitus, ou apenas diabetes, é uma doença metabólica crónica caracterizada por
um aumento anormal da glicose no sangue (hiperglicemia) (Sociedade Portuguesa de
Diabetologia, 2016). Existem quatro tipos clínicos distintos de diabetes: tipo 1; tipo 2;
gestacional; outros tipos específicos de diabetes (Direção-Geral da Saúde, 2011).
A diabetes tipo 1, é originada pela destruição das células produtoras de insulina do pâncreas
(células ß dos ilhéus de Langerhans), geralmente através de um mecanismo auto-imune.
Como resultado, a produção de insulina – hormona que permite a entrada da glicose nas
células - é extremamente reduzida ou nula, originando uma dependência de insulinoterapia
(Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2016),(Direção-Geral da Saúde, 2011). A diabetes
tipo 1 é responsável por 5% a 10% dos casos de diabetes, sendo mais comum na infância e
na adolescência (Direção-Geral da Saúde, 2011).
A diabetes tipo 2 ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente (insulinopenia),
ou quando
o organismo não consegue utilizar eficazmente a insulina produzida (insulinorresistência). O
seu diagnóstico ocorre geralmente em exames de rotina, ou na sequência de hospitalizações
por outras causas, tipicamente após os 40 anos de idade e é responsável por cerca de 90%
dos casos de diabetes (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2016),(Direção-Geral da
Saúde, 2011).
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Já a diabetes gestacional compreende qualquer anomalia do metabolismo da glicose registado
pela primeira vez durante a gravidez (Direção-Geral da Saúde, 2011). O aumento do nível de
glicose materna pode traduzir-se em complicações para o recém-nascido, pelo que o seu
controlo é fundamental durante a gravidez. Adicionalmente, as mulheres que tiveram
diabetes gestacional apresentam um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2 em anos
posteriores (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2016).
Estima-se uma prevalência de 13,3% da diabetes na população portuguesa entre os 20 e os
79 anos de idade, em 2015. Do conjunto de mais de 1 000 000 de portugueses com diabetes
no mesmo ano, 44% não tinha sido diagnosticado com diabetes, face aos 56% que já tinham
sido diagnosticados. A diabetes afecta mais homens do que mulheres (15,9%, contra 10,9%
de prevalência ajustada ao sexo), e aumenta com a idade, sendo que mais de 25% das pessoas
entre os 60 e os 79 anos de idade tem diabetes (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2016).
No que diz respeito à mortalidade por diabetes, em 2014, a taxa bruta de mortalidade na
população portuguesa foi de 41,1 óbitos por 100 000 habitantes (4271 óbitos). A taxa bruta
de mortalidade foi superior no sexo feminino - 44,4 óbitos por 100 000 habitantes (2422
óbitos) -, face ao sexto masculino - 37,4 óbitos por 100 000 habitantes (1849 óbitos)
(Direção-Geral de Saúde, 2016a).
Em 2014, Portugal foi considerado pela OCDE como o país europeu com a maior taxa de
prevalência da diabetes (Direção-Geral de Saúde, 2016a). Entre 2009 e 2015, registou-se um
aumento de 13,5% na prevalência da diabetes (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2016).
Apesar da elevada taxa de prevalência registada, há que considerar o facto de a diabetes ser
uma doença silenciosa e com uma elevada taxa de subdiagnóstico, o que constitui mais um
motivo de preocupação. Um subdiagnóstico da diabetes poderá levar a complicações de
saúde adicionais, como é o caso da retinopatia diabética ou da neuropatia diabética (Entidade
Reguladora da Saúde, 2011).

3.3.5 Cancro
Cancro, tumor maligno, ou neoplasia são termos genéricos para um grupo de doenças
caracterizadas pela proliferação anormal de células no organismo (World Health
Organization, 2017c). As células dividem-se descontroladamente e não morrem, originando
um tumor maligno e podendo colocar a vida do doente em risco. As células do tumor podem
invadir e danificar tecidos e órgãos circundantes, ou até mesmo libertarem-se do tumor
original, migrando para diferentes regiões através do sistema sanguíneo ou do sistema
linfático – processo de metastização. Existem diferentes tipos de cancro, como o cancro do
pulmão, o cancro da próstata, ou o cancro da mama, sendo que o nome do cancro é
determinado pela proveniência do tumor inicial (Liga Portuguesa Contra o Cancro, 2015).
Ao longo dos últimos anos, a taxa de incidência de cancro em Portugal tem aumentado de
forma consistente em cerca de 3% por ano, verificando-se uma taxa bruta de incidência de
444,5 novos casos por 100 000 habitantes em 2010 (Direção-Geral da Saúde, 2015c).
Acredita-se que este aumento no número de casos de cancro se deva ao aumento da
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esperança média de vida da população e às modificações recentes dos estilos de vida a nível
global (Direção-Geral da Saúde, 2017a).
No que diz respeito à mortalidade, entre 2010 e 2015 verificou-se um aumento da taxa bruta
de mortalidade de 234,2 óbitos por 100 000 habitantes, para 256,7 óbitos por 100 000
habitantes (correspondendo a um total de 26 593 óbitos em 2015) (Direção-Geral da Saúde,
2017a),(Instituto Nacional de Estatística, 2017a). Quanto à mortalidade por género, em 2015,
a taxa bruta de mortalidade no sexo masculino foi de 322,7 óbitos por 100 000 habitantes
(15 855 óbitos), enquanto que no sexo feminino foi de 197,2 óbitos por 100 000 habitantes
(10 738 óbitos) (Instituto Nacional de Estatística, 2017a),(Instituto Nacional de Estatística,
2017f).
Destaca-se ainda a taxa bruta de mortalidade entre os tipos de cancro mais frequentes: o
cancro da traqueia, brônquios e pulmão (38,8 óbitos por 100 000 habitantes em 2015; 4015
óbitos) (Direção-Geral da Saúde, 2017a),(Instituto Nacional de Estatística, 2017d); o cancro
do cólon e recto (36,8 óbitos por 100 000 habitantes em 2015; 3812 óbitos) (Direção-Geral
da Saúde, 2017a),(Instituto Nacional de Estatística, 2017e); o cancro da próstata (35,1 óbitos
por 100 000 habitantes em 2015; 1723 óbitos) (Direção-Geral da Saúde, 2017a),(Instituto
Nacional de Estatística, 2017c); e o cancro da mama feminina (30,9 óbitos por 100 000
habitantes em 2015; 1683 óbitos) (Direção-Geral da Saúde, 2017a),(Instituto Nacional de
Estatística, 2017b).
Dado o cariz urgente do combate ao cancro, nos últimos anos tem havido um investimento
crescente nos rastreios oncológicos de base populacional pretendendo-se, a nível do sistema
de saúde, expandir a cobertura dos rastreios do cancro da mama, do cancro do colo do útero
e do cancro do colon e do recto a 100% do território nacional até 2020 (Direção-Geral da
Saúde, 2017a).
No âmbito do presente trabalho, considera-se que os requisitos de diagnóstico, de rastreio e
de acompanhamento do cancro saem do domínio dos quiosques de saúde. Por este motivo,
não é dado ao cancro o nível de destaque atribuído às restantes doenças crónicas. Acreditase, contudo, que os quiosques de saúde poderão contribuir para o controlo dos factores de
risco das diferentes doenças crónicas, incluindo o cancro, e dessa forma também contribuir
para o combate à doença oncológica.

3.3.6 Factores de risco
Factores de risco de doença crónica podem ser entendidos como condições que aumentam
a probabilidade de desenvolvimento de doença crónica (Busse et al., 2010).
Se os factores de risco puderem ser controlados e tratados pelos indivíduos, são classificados
como factores de risco modificáveis. Hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, ou
consumo de tabaco fazem parte dos factores de risco modificáveis mais comuns. Se os
factores de risco não puderem ser controlados, são classificados como factores de risco nãomodificáveis. A idade, o sexo e a genética (que inclui a história familiar de doença) são os
principais factores de risco não-modificáveis (Busse et al., 2010),(Gulbenkian Descobrir &
Maratona da Saúde, 2016).
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A prevalência dos factores de risco, sobretudo modificáveis, está associada a um conjunto
de determinantes socioeconómicos, políticos, culturais e ambientais, que incluem os
fenómenos de urbanização acelerada sobretudo em países em desenvolvimento, a
globalização económica, medidas políticas e sociais não promotoras de saúde, injustiça social,
e o envelhecimento da população (World Health Organization, 2015),(World Health
Organization, 2014a).
Os factores de risco modificáveis e não-modificáveis manifestam-se nos chamados factores
de risco intermédios como a hipertensão arterial, a obesidade, ou a hipercolesterolemia
(colesterol elevado) que antecedem a doença crónica como ilustrado na figura seguinte
(Figura 11) (WHO, 2005).

Figura 11: Causas das doenças crónicas (adaptado de (Lee et al., 2012)).

Note-se que o mesmo factor de risco pode ser comum a diferentes doenças crónicas. Por
exemplo, hábitos alimentares inadequados estão associados a diferentes tipos de cancro, a
doenças do aparelho respiratório, à diabetes e a outras doenças endócrinas (Direção-Geral
de Saúde, 2016a).
Considerando o relatório “Saúde dos Portugueses 2016” da DGS, com base nos dados do
“Global Burden of Disease Study 2015”, os factores de risco que mais contribuem para o número
de anos de vida saudável perdidos (DALY) pela população portuguesa são (Direção-Geral
de Saúde, 2016a):
• Hábitos alimentares inadequados (15,8%);
• Hipertensão arterial (13,0%);
• Fumo de tabaco (12,2%);
• Índice de massa corporal elevado (11,5%);
• Glicose plasmática em jejum aumentada (10,2%);
• Consumo de álcool e drogas (8,7%);
• Colesterol total elevado (5,5%);
• Riscos ocupacionais (4,7%);
• Taxa de filtração glomerular baixa (4,3%);
• Baixo nível de actividade física (3,8%).
Este conjunto de factores de risco, maioritariamente modificáveis e evitáveis para doenças
cardiovasculares, respiratórias, diabetes e cancro, representa aproximadamente 90% dos
DALY (Direção-Geral de Saúde, 2016a). Pelo seu carácter altamente modificável, e pelo seu
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impacto directo em factores de risco intermédios e na saúde, os hábitos alimentares
inadequados, o consumo de tabaco e o sedentarismo são consistentemente sugeridos pela
OMS para inclusão nos planos de acção prioritários dos diferentes sistemas de saúde a nível
glocal. O controlo destes factores de risco contribuirá grandemente para a prevenção das
doenças crónicas (World Health Organization, 2014a).
Em Portugal estima-se que o consumo excessivo de sal na alimentação tenha contribuído
para cerca de 77 000 anos de vida potencialmente perdidos pela população em 2015, por
morbilidade ou mortalidade prematura, sobretudo por doenças cardiovasculares (72%) e
cancro (21%) (Direção-Geral de Saúde, 2016a).
No que diz respeito ao consumo de tabaco, em 2014, cerca de 20% da população portuguesa
era fumadora. Já em 2015, estima-se que o tabaco tenha contribuído para a morte de mais de
11 000 pessoas em Portugal. O consumo de tabaco terá sido responsável por 20% dos óbitos
por cancro (5 334 óbitos), 45% dos óbitos por doença respiratória crónica (2 661 óbitos),
6% dos óbitos por doenças cérebro-cardiovasculares (2 176 óbitos), e 1% dos óbitos por
diabetes (82 óbitos) (Direção-Geral de Saúde, 2016a).
Por fim, o relatório “Saúde dos Portugueses 2016” da DGS, com base no estudo “Effect of
physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life
expectancy” (Lee et al., 2012), afirma que em 2008, a inactividade física foi responsável por
8,4% da mortalidade por doenças cardiovasculares, 10,5% por diabetes tipo 2, 14,2% por
cancro da mama, 15,1% por cancro do cólon e 13,6% por todas as causas (Direção-Geral de
Saúde, 2016a). Tendo em conta as actividades realizadas nos tempos de lazer, apenas 1 em
cada 5 portugueses cumpre as recomendações da OMS para a actividade física moderada ou
vigorosa (Direção-Geral de Saúde, 2016a).

3.3.7 Programas do Governo
Em 2016, foi publicado no Diário da República n.º 94/2016, 2.ª série de 2016-05-16, o
Despacho do Ministro n.º 6401/2016 que determinou o desenvolvimento, no âmbito do
PNS, de planos de saúde prioritários nas seguintes áreas (Diário da República Eletrónico,
2016b):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevenção e Controlo do Tabagismo;
Promoção da Alimentação Saudável;
Promoção da Actividade Física;
Diabetes;
Doenças Cérebro-cardiovasculares;
Doenças Oncológicas;
Doenças Respiratórias;
Hepatites Virais;
Infecção VIH/SIDA e Tuberculose;
Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos;
Saúde Mental.
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Ainda em 2016, foi publicado no Diário da República, 2.ª série de 2016-03-18, o Despacho
do Ministro n.º 4027-A/2016, que determinou a constituição de uma coordenação estratégica
para a prevenção e gestão da doença crónica (Diário da República Eletrónico, 2016a).
Estes despachos, definidos em linha com as orientações da estratégia 2020 da OMS,
demonstram a importância atribuída pelo sistema de saúde às doenças crónicas, bem como
à prevenção de factores de risco modificáveis (alimentação inadequada, sedentarismo e
consumo de tabaco), como mecanismo de prevenção e de controlo da doença (Diário da
República Eletrónico, 2016b).

3.4 Literacia em Saúde
O PNS enfatiza a capacitação dos cidadãos através de acções de literacia em saúde. Como
tal, pretende-se entender qual o nível de literacia em saúde dos portugueses e que medidas
são levadas a cabo pelo PNS para a sua promoção.
A literacia em saúde refere-se às competências e aos conhecimentos necessários a um
indivíduo para aceder, compreender, avaliar e utilizar informação sobre saúde, de modo a
poder tomar decisões sobre cuidados de saúde, prevenção da doença e modos de promoção
de uma vida saudável (Espanha, Ávila, & Mendes, 2016). De acordo com a OMS, a literacia
em saúde é um determinante-chave de saúde (Health Organization & Office for Europe,
2013). Ao longo dos últimos anos, diferentes trabalhos têm referido que o nível de literacia
em saúde tem implicações significativas nos níveis de saúde e de bem-estar da população, no
acesso e na utilização dos serviços de saúde, e também nos custos associados aos mesmos
(Fawcett et al., 2010; Health Organization & Office for Europe, 2013; Margarida Gonçalves,
2015; Nutbeam, 2000; Pedro, Amaral, & Escoval, 2016).
Níveis adequados de literacia em saúde estão associados a comportamentos de saúde
positivos, a uma boa gestão da saúde individual e familiar, a uma correcta compreensão das
indicações dos profissionais de saúde e também dos próprios resultados em saúde, com
redução do número de hospitalizações, uma melhor utilização dos serviços de saúde, e
consequente redução de custos com saúde (Fawcett et al., 2010), (Margarida Gonçalves,
2015),(Diário da República Electrónico, 2016). Por outro lado, níveis inadequados de literacia
em saúde estão associados a uma fraca gestão da saúde individual e familiar, podendo
contribuir para um maior número de internamentos e para uma utilização mais frequente de
serviços de urgência (Health Organization & Office for Europe, 2013),(Diário da República
Electrónico, 2016). Baixos níveis de literacia estão também associados à adopção de factores
de risco, e à elevada prevalência e severidade de certas doenças crónicas (Pedro et al., 2016).
Assim, ao longo das últimas décadas tem aumentado o interesse na literacia em saúde como
fundamento para um papel mais activo por parte dos cidadãos em matéria de gestão de saúde
e de cuidados de saúde (empowerment dos cidadãos) (Pedro et al., 2016).

3.4.1 Literacia em Saúde em Portugal
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De forma a avaliar o nível de literacia em saúde em Portugal, foi realizado no ano de 2015
em território nacional, um estudo transversal analítico com aplicação do inquérito Europeu
à Literacia em Saúde (HLS-EU — European Health Literacy Survey) (Pedro et al., 2016).
O inquérito foi levado a cabo por uma rede de colaboração académica, composta por 12
escolas de saúde em Portugal continental e nas regiões autónomas, em parceria com a DGS
e o PNS, a uma amostra de conveniência de cerca de 1000 indivíduos com idade igual ou
superior a 16 anos no espaço público, respeitando uma distribuição geográfica equitativa, e
em diferentes períodos do dia.
O HLS-EU é um instrumento de avaliação composto por 47 questões padronizadas,
inicialmente realizado em 2011, em 8 países europeus: Espanha, Grécia, Holanda, Irlanda,
Alemanha, Bulgária, Polónia e Áustria. O facto de ser um inquérito padronizado, permite a
comparação dos resultados obtidos entre as diferentes populações. Os resultados são
utilizados como suporte a iniciativas de promoção de literacia em saúde, tornando-as mais
adequadas às necessidades reais das populações (Espanha et al., 2016; Pedro et al., 2016).
As 47 questões integram 3 domínios da saúde (cuidados de saúde, promoção da saúde, e
prevenção da doença), e 4 níveis de processamento da informação (acesso, compreensão,
avaliação, utilização). Os participantes respondem às questões, indicando, numa escala que
varia entre 1 e 4 valores (do muito difícil ao muito fácil), o grau de dificuldade que sentem
na realização de tarefas relevantes na gestão da sua saúde. Ou seja, a literacia em saúde é
medida por auto percepção dos participantes (Pedro et al., 2016).
Os resultados são agrupados em 4 índices de literacia em saúde:
•
•
•
•

Índice geral de literacia em saúde;
Índice de literacia em cuidados de saúde;
Índice de literacia sobre prevenção de doenças;
Índice de literacia sobre promoção de saúde.

Para cada índice, existem pontos de corte, representando diferentes níveis de literacia em
saúde: “Excelente”, “Suficiente”, “Problemático” e “Inadequado”. Os resultados do estudo
revelam que os valores médios nos índices de literacia em saúde são ligeiramente mais baixos
em Portugal, do que no resto da Europa. 61% dos inquiridos apresentam um índice geral de
literacia em saúde “Problemático” ou “Inadequado”, acima da média dos 9 países (Portugal
e os 8 países iniciais), que se situa nos 49,2% (Figura 12). No que diz respeito ao índice de
literacia em cuidados de saúde, apenas 44,2% dos inquiridos apresentam um nível
“Suficiente” ou “Excelente” de literacia, correspondendo aos piores valores registados
(Figura 13). Relativamente ao índice de literacia sobre prevenção de doenças, 45% dos
inquiridos expressa um nível “Suficiente” ou “Excelente” de literacia em saúde, valor inferior
à média dos 9 países, que apresenta o valor de 54,5% (Figura 14). Por fim, no índice de
literacia sobre promoção de saúde, 60,2% dos participantes apresenta um nível de literacia
em saúde “Problemático” ou “Inadequado”, sendo que a média se situa nos 52,1% (Figura
15).
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Figura 12: Percentagens dos níveis de literacia em saúde geral, por país e por total (adaptado de (Pedro et al.,
2016)). PT (n = 963) | AT (n = 979) | BG (n = 925) | DE(NRW) (n = 1.045) | EL (n = 998) | ES (n = 974) | IE (n =
959) | NL (n = 993) | PL (n = 921) | total (n = 8.757)

Figura 13: Percentagens dos níveis de literacia em saúde de cuidados de saúde, por país e por total (adaptado
de (Pedro et al., 2016)). PT (n = 984) | AT (n = 996) | BG (n = 955) | DE(NRW) (n = 1.041) | EL (n = 998] | ES (n
= 981) | IE (n = 972) | NL (n = 993) | PL (n = 946) | total (n = 8.866)

Figura 14: Percentagens dos níveis de literacia em saúde de prevenção da doença, por país e por total
(adaptado de (Pedro et al., 2016)). PT (n = 988) | AT (n = 982) | BG (n = 925) | DE(NRW) (n = 1.048) | EL (n =
993) | ES (n = 986) | IE (n = 948) | NL (n = 996) | PL (n = 920) | total (n = 8.786)

Os autores do estudo destacam ainda a existência de subgrupos na amostra da população
portuguesa, que apresentam níveis mais baixos de literacia em saúde em todas as dimensões
avaliadas, sugerindo a existência de grupos vulneráveis como os mais velhos, os menos
escolarizados, os desempregados, ou os reformados.
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Figura 15: Percentagens dos níveis de literacia em saúde de promoção de saúde, por país e por total
(adaptado de (Pedro et al., 2016)). PT (n = 995) | AT (n = 951) | BG (n = 902) | DE(NRW) (n = 1.009) | EL (n =
994) | ES (n = 953) | IE (n = 961) | NL (n = 976) | PL (n = 894) | total (n = 8.635)Tendo

em conta a elevada
prevalência de doenças crónicas, e o facto de grande parte da prevenção e da gestão destas
doenças centrar-se na comunicação entre os profissionais de saúde e os doentes, os autores
identificam como crucial o desenvolvimento de uma estratégia nacional de literacia em
saúde.
Só assim, os doentes terão a capacidade de compreender, apreender e actuar com base na
informação disponibilizada pelos profissionais de saúde (Pedro et al., 2016).

3.4.2 Programa Nacional de Literacia em Saúde e Integração de Cuidados
No âmbito do actual PNS, em 2016 foi publicado no Diário da República n.º49/2016, 2.ª
série de 2016-03-10, o Despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º 3618A/2016 que determinou a criação do Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia
e Autocuidados, preparando e apoiando prestadores informais em cuidados domiciliários,
prevenindo a diabetes, obesidade, promovendo a saúde mental e o envelhecimento saudável
bem como a utilização racional e segura do medicamento (Diário da República Electrónico,
2016).
Já em 2017, foi publicado no Diário da República n.º 80/2017, 2.ª série de 2017-04-24, o
Despacho do Ministro n.º 3454/2017, que determinou as principais acções a desenvolver no
ano de 2017 no âmbito do Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e
Autocuidados (Diário da República Electrónico, 2017). Este plano de acção foi composto
por diferentes pontos, a destacar:
•

•

“Desenvolvimento de um "Repositório de Literacia em Saúde" que recolhe, analisa,
selecciona e divulga selectivamente projectos e instrumentos que configurem boas
práticas em educação, literacia e autocuidados (...) O repositório fará parte integrante
do Portal SNS, onde será dada particular atenção aos percursos de vida e à sua relação
com a saúde”;
“Qualificação dos espaços de atendimento do SNS (...) e também a promoção da
literacia em saúde nesses espaços, devendo a contratualização das unidades do SNS
tomarem em linha de conta este objectivo”.
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Por fim, ainda em 2017, foi publicado no Diário da República n.º 142/2017, 2.ª série de 201707-25, o Despacho do Ministro n.º 6429/2017, que determinou que os programas de
“Educação para a saúde, literacia e autocuidados” e de “Prevenção e gestão da doença
crónica” serão integrados num único programa chamado “Literacia em saúde e integração
de cuidados” (Diário da República Eletrónico, 2017b). Este programa fará parte de uma
iniciativa chamada “SNS+ Proximidade”, cuja definição e implementação estão em curso.
Esta iniciativa abrangerá quatro áreas: Literacia em Saúde; Plano Individual de Cuidados;
Doença Aguda e Requalificação de Espaços, com o objectivo facilitar o acesso e o percurso
dos utentes no SNS (Direção-Geral da Saúde, 2017b).
A criação destes programas demonstra a preocupação do governo e do sistema de saúde para
com os níveis de literacia em saúde da população portuguesa, assim como a importância
atribuída à literacia como um meio de alcançar maiores ganhos em saúde a nível nacional.

3.5 Acesso aos Cuidados de Saúde
De acordo com o artigo 64º, n.º 1, 2 e 3, da Constituição da República Portuguesa (CRP),
todos os cidadãos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender e promover. Este
direito é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, e
através da criação de um conjunto de condições económicas, sociais, culturais e ambientais
que levem a uma vida saudável. Para assegurar o direito à saúde, incumbe prioritariamente
ao Estado (Assembleia da República, 2005):
a) “Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição
económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação”;
b) “Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e
unidades de saúde”.
Também a Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde (CDACS) pelos utentes do
SNS, na portaria n.º 87/2015, artigo nº3 anexo II (Diário da República n.º 57/2015, Série I
de 2015-03-23) (Diário da República Eletrónico, 2015b), menciona que os utentes têm
direito:
1) “À prestação de cuidados em tempo considerado clinicamente aceitável para a sua
condição de saúde”;
2) “Ao registo imediato em sistema de informação do seu pedido de consulta, exame
médico ou tratamento e a posterior agendamento da prestação de cuidados de acordo
com a prioridade da sua situação”;
3) “Ao cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) definidos
anualmente por portaria do Ministério da Saúde para todo o tipo de prestação de
cuidados sem carácter de urgência”.
Já a Lei de Bases da Saúde (lei n.º 48/90), Base II, 1 b), com foco na política nacional de
saúde afirma que: “É objectivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos
cuidados de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, bem como
garantir a equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços” (Diário da
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República Eletrónico, 2017c). Atendendo às instruções na CRP, na CDACS e na Lei de Bases
da Saúde, observa-se que as noções de equidade e de acesso são inerentes à prestação de
cuidados de saúde públicos em Portugal.
A equidade em saúde pode ser compreendida como a ausência de diferenças evitáveis,
injustas e modificáveis, em um ou mais aspectos de saúde entre grupos populacionais
caracterizados social, geográfica ou demograficamente (Furtado & Pereira, 2010), (World
Health Organization, 2011). A equidade é dos mais importantes objectivos perseguidos pelos
sistemas de saúde actualmente (Furtado & Pereira, 2010). Já o acesso é a base para a utilização
dos serviços de saúde e é uma das medidas de equidade em saúde. Ou seja, a equidade de
acesso contribui para a equidade geral em saúde. O acesso está, de um modo geral, ligado à
oferta de cuidados, à sua disponibilidade e à sua adequação à população abrangida. O
Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) define cinco dimensões de
potenciação/inibição do acesso a cuidados de saúde: disponibilidade, custos, proximidade,
qualidade, e aceitação (adequação às necessidades e expectativas dos utentes) (Observatório
Português dos Sistemas de Saúde, 2015). Havendo uma oferta adequada e uniforme, a
população terá igual oportunidade de utilizar os serviços existentes, havendo equidade no
acesso aos cuidados de saúde (Furtado & Pereira, 2010),(Santana, 2015).

3.5.1 Contexto actual
Apesar da inerência entre os conceitos de equidade e de acesso, e o plano legislativo e
normativo, verificam-se assimetrias entre zonas geográficas, que se traduzem numa maior
oferta de cuidados de saúde na região litoral e grandes centros populacionais,
comparativamente ao interior do país. Como consequência, muitos cidadãos não têm acesso
à qualidade de serviços desejada, ou são forçados a deslocar-se a estabelecimentos de saúde
distantes do seu domicílio para obter os cuidados necessários, algo que também compreende
um impacto financeiro para o SNS (Direção-Geral da Saúde, 2013b),(Diário da República
Eletrónico, 2015a).
Atendendo ao panorama geral, no qual se verifica um aumento do número de médicos por
habitante (de 350,9 médicos/100 000 habitantes em 2006, para 486,6 médicos/100 000
habitantes em 2016) é importante considerar que, apesar de haver mais médicos, nos últimos
anos muitos médicos experientes emigraram, enquanto que outros reduziram o horário no
SNS ou dedicaram-se ao sector privado, aumentando a proporção de médicos pouco
experientes no SNS (Pordata, 2017b),(Rádio Renascença, 2016),(Ordem dos Médicos, 2015).
Colocando o foco nos Cuidados de Saúde Primários (CSP), que representam a primeira linha
de contacto da população com o sistema de saúde, verifica-se, não só uma distribuição
geográfica díspar de médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF), como também uma
escassez destes profissionais de saúde. Segundo dados do SNS de Junho de 2016, o número
de médicos de MGF por região era: 2081 no Norte, 998 na região Centro, 1589 na região de
Lisboa e Vale do Tejo, 261 no Alentejo, e 200 no Algarve (Serviço Nacional de Saúde,
2016b).
De acordo com o relatório nº 11/2016 – 2ª S. do Tribunal de Contas, no final do 1º semestre
de 2015 existiam 1 280 425 utentes sem médico de família. Entre 2013 e o 1º semestre de
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2015 houve uma diminuição de 71 médicos nos CSP, estimando-se em Junho de 2015, uma
necessidade entre 629 e 770 médicos de família. Considerando as cerca de 1761 aposentações
previstas para o período entre 2016 e 2021, o panorama nacional deverá agravar-se (Tribunal
de Contas, 2016).
As razões apontadas no relatório para a falta de médicos de MGF, são (Tribunal de Contas,
2016):
•
•
•

“eventual cedência a interesses corporativos (numerus clausus restritivos à entrada
nos cursos de medicina e condicionamento do acesso à formação pós-graduada);
limitação do número de prescritores (médicos), por parte do Governo, com o fim de
restringir a oferta de serviços médicos;
ausência de incentivos eficazes à adequada distribuição territorial dos recursos
humanos”.

A considerar ainda para o cenário actual, está o facto de cerca de 1/3 do tempo dos médicos
de MGF em Portugal ser utilizado em tarefas que não o contacto directo com os utentes. De
acordo com um estudo observacional multicêntrico que cobriu todas as regiões do território
português, os médicos de MGF investem cerca de 33,4% do seu tempo em actividades como
ensino, reuniões, tarefas administrativas, comunicações com outros profissionais de saúde
sobre os doentes, prescrição de medicamentos, ou até resolução de problemas informáticos
(Granja, Ponte, & Cavadas, 2014).
Estes factores têm levado ao incumprimento dos TMRG pelas unidades de CSP em todas as
regiões de saúde, registando-se uma média do tempo de espera entre o pedido de consulta
programada (efectuado pelo utente) e a realização efectiva de consulta, superior ao previsto
na CDACS. Para referência, no 1º semestre de 2015 um utente esperava em média 59 dias
por uma consulta numa Unidade de Saúde Familiar (USF), e cerca de 37 dias por uma
consulta numa Unidade de Cuidados de Saúde Pública (UCSP). O TMRG previsto na
CDACS corresponde a 15 dias (Tribunal de Contas, 2016).
De um modo geral, o número crescente de utentes por médico de família tem aumentando
a carga sobre os médicos de MGF. Este factor, juntamente com utilização do tempo
disponível para outras tarefas que não o contacto directo com o paciente, tem prejudicado a
proximidade com o doente e, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados.
Num cenário de envelhecimento da população, com aumento da prevalência de doenças
crónicas e necessidade de mais tempo com os profissionais de saúde, impõe-se a criação de
medidas para a optimização da gestão do seu tempo.

3.5.2 Incentivos à mobilidade geográfica de médicos
De modo a combater a disparidade na distribuição de médicos em território nacional, foi
criado um programa para atribuição de incentivos à mobilidade geográfica de médicos para
zonas carenciadas destes profissionais, e emitido no Decreto-Lei n.º 101/2015 pelo
Ministério da Saúde (Diário da República Eletrónico, 2015a).
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As zonas carenciadas são definidas anualmente, no primeiro trimestre de cada ano civil, em
despacho pelo Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Saúde. Como referência, as zonas
carenciadas para o ano de 2017 foram definidas pelo Despacho n.º 1788-B/2017 (Diário da
República Eletrónico, 2017a), e para a especialidade de MGF são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupamento de Centros de Saúde da Beira Interior Sul
Agrupamento de Centros de Saúde da Guarda
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral
Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida
Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria
Agrupamento de Centros de Saúde de Loures/Odivelas
Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra
Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho
Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo
Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo
Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Norte
Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Sul
Agrupamento de Centros de Saúde de São Mamede
Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral
Agrupamento de Centros de Saúdo do Baixo Alentejo
Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve I - Central
Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve II - Barlavento

Quanto à falta médicos de família, esta é considerada pelo Tribunal de Contas como um não
cumprimento da Lei das Bases de Saúde (Tribunal de Contas, 2014). Por este motivo, no
relatório n.º 17/2014 -2ª S. do Tribunal de Contas, foi colocada em hipótese a redução da
duração média de uma consulta com o médico de família de 21 minutos para 15 minutos.
Esta medida permitiria o encaixe de novos utentes, e a possibilidade de realização de mais
consultas, resultando num aumento de 37% na actividade assistencial dos CSP (Tribunal de
Contas, 2014). A libertação de apenas 1 minuto do tempo de trabalho diário de cada médico
para a realização de consultas permitiria ter realizado, em 2012, mais 95.019 consultas, o
equivalente ao reforço de 20 médicos (Tribunal de Contas, 2014). A proposta do Tribunal
de Contas gerou polémica, com grande projecção mediática (RTP Notícias, 2014).
Por este motivo, no relatório nº 11/2016 – 2ª S., o Tribunal de Contas propôs, de uma forma
mais diplomática, a “libertação do tempo médico de tarefas administrativas e de outras em
que possam ser substituídos por outros profissionais de saúde”, referindo no capítulo 1,
pontos 31 e 34 que (Tribunal de Contas, 2016):
•

“No âmbito da valorização do tempo médico o Tribunal não recomendou nem
sugeriu a fixação de um tempo médio ou máximo por consulta de medicina geral e
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•

familiar. Esse tempo deverá ser função das horas totais disponíveis e ser adequado
às necessidades dos utilizadores e ao acesso de novos utentes”.
“Dada a continuada existência de utentes sem médico de família, é de toda a
premência que as horas efectivamente disponíveis sejam afectas ao atendimento dos
utentes, tendo por isso sido recomendado à Tutela que tomasse iniciativas no sentido
de maximizar as horas consagradas à consulta por aligeiramento da carga
administrativa e não assistencial dos médicos”.

Desta proposta depreende-se a necessidade urgente da criação de mecanismos para a
optimização do tempo útil dos médicos de MGF em consulta. As regiões identificadas como
carenciadas, por apresentarem os piores rácios de utentes por médico de MGF, deverão ser
priorizadas em termos de acção.

3.6 Considerações sobre o panorama nacional
O aumento da esperança média de vida e o declínio da natalidade ao longo das últimas
décadas têm contribuído para o envelhecimento da população portuguesa, e para a redução
do número de indivíduos em idade activa por idoso (índice de sustentabilidade potencial)
(Pordata, 2017a),(Pordata, 2017e),(Pordaa, 2017).
Juntamente com o envelhecimento da população, a elevada prevalência de factores de risco
modificáveis, como hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, ou consumo de tabaco
têm aumentado a prevalência de doenças crónicas, já responsáveis por 86% da carga global
da doença (DALY) e por 88% dos anos vividos com incapacidade (YLD) em Portugal (Busse
et al., 2010),(Direção-Geral de Saúde, 2016a),(Gulbenkian Descobrir & Maratona da Saúde,
2016).
A população portuguesa também apresenta índices de literacia menos favoráveis do que o
resto da Europa. Segundo o inquérito Europeu à Literacia em Saúde (HLS-EU), 61% dos
inquiridos portugueses revela um índice geral de literacia em saúde “Problemático” ou
“Inadequado”, superior à média dos países participantes (49,2%) (Pedro et al., 2016).
Quanto ao acesso aos cuidados de saúde, Portugal apresenta assimetrias entre zonas
geográficas, forçando muitos cidadãos a deslocarem-se a estabelecimentos de saúde distantes
do seu domicílio para obterem os cuidados necessários. Este facto traduz-se numa violação
da Lei de Bases da Saúde (Diário da República Eletrónico, 2017c). Ao nível dos CSP verificase, não só a escassez de médicos de MGF, como também a utilização de cerca de 1/3 do seu
tempo em actividades que não são o contacto directo com os utentes (Tribunal de Contas,
2016), (Granja et al., 2014). Como resultado, existem muitos utentes sem médico de família
e verifica-se o incumprimento dos TMRG pelas unidades de CSP em todas as regiões de
saúde (Tribunal de Contas, 2016). Considerando-se as aposentações previstas até 2021 e a
contínua redução do índice de sustentabilidade potencial, este cenário tende a agravar-se
(Pordaa, 2017),(Tribunal de Contas, 2016).
Portugal é assim um país com uma população envelhecida, portadora de doença crónica e
com baixos índices de literacia em saúde. A combinação destes factores com um sistema de
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saúde assimétrico em termos de resposta e com um número insuficiente de profissionais de
saúde faz com que, no âmbito do PNS, se considere fundamental investir na prevenção e no
controlo das doenças crónicas; na capacitação dos cidadãos através de acções de literacia; no
aumento da eficiência e da eficácia dos serviços de saúde; no reforço da monitorização e da
vigilância epidemiológica; na equidade no acesso aos serviços de saúde e no acesso a
programas de vacinação, de rastreios, e outros programas de prevenção da doença
relacionados com factores de risco (Direção-Geral da Saúde, 2015a).
Como resultado, diferentes iniciativas têm sido adoptadas como o “Action Plan for Sexual and
Reproductive Health” (Direção-Geral da Saúde, 2016d); os “Programas de Saúde Prioritários”
(Diário da República Eletrónico, 2016b); o programa para a “Literacia em Saúde e Integração
de Cuidados” (Serviço Nacional de Saúde, 2016a); ou a criação de incentivos à mobilidade
geográfica de médicos em território nacional com identificação anual das zonas carenciadas
(Diário da República Eletrónico, 2015a),(Diário da República Eletrónico, 2017a). Esta
resposta por parte do sistema de saúde reflecte a dimensão do actual problema, assim como
o carácter multidisciplinar das doenças crónicas.

Cenários de utilização

4.
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Neste capítulo define-se um conjunto de cenários de utilização do quiosque de saúde e lista-se,
para cada um deles, módulos a incluir no sistema. Trata-se de um processo exploratório, que
tem em conta a capacidade de intervenção técnica dos quiosques de saúde, assim como as
orientações do PNS e as necessidades de saúde da população portuguesa identificadas no
âmbito deste trabalho. Ou seja, dadas as características e as aplicações dos quiosques de saúde
analisadas no capítulo 2, procura-se agora entender como é que o quiosque de saúde poderá
contribuir para a obtenção de ganhos de saúde nos diferentes pontos analisados no capítulo
3, em linha com as orientações e com os eixos estratégicos do PNS.
Importa assim formalizar o conceito de cenário de utilização que, no âmbito deste trabalho,
será caracterizado pelo seguinte conjunto de atributos:
•

•

•
•

•
•

Foco, que corresponderá ao problema ou à situação no(a) qual o quiosque de saúde
poderá intervir para a obtenção de ganhos de saúde, com base na análise efectuada
no capítulo 3;
Propostas do sistema de saúde/Governo, que fará referência a iniciativas e a
programas propostos pelo sistema de saúde ou pelo Governo, relacionadas com o
foco do cenário de utilização;
Aplicação do quiosque de saúde para intervenção no foco identificado. Terá por base
a análise efectuada no capítulo 2;
Tipo de prevenção inerente ao cenário de utilização, podendo ser prevenção
primária, secundária ou terciária. O modelo de prevenção adoptado será descrito de
seguida;
Localização, que permitirá listar alguns locais onde o quiosque de saúde poderá ser
utilizado, como por exemplo centros de saúde ou escolas;
Enquadramento, que permitirá distinguir entre uma utilização integrada e uma
utilização oportunista do quiosque de saúde numa dada localização;

Como se pode observar, entre os vários atributos que constituem um cenário de utilização
encontra-se o tipo de prevenção. Este atributo foi incluído de acordo com a ênfase do PNS
na prevenção e no controlo das doenças crónicas, assim como a natureza de actuação
tipicamente preventiva dos quiosques de saúde. Por uma questão de simplicidade, o modelo
de prevenção adoptado é composto por 3 níveis distintos, como proposto por Hugh R.
Leavell e E. Gurney Clark (Ali & Katz, 2015),(BHD KLACTIVE SDN, 2017):
•

Prevenção Primária, que inclui o conjunto de acções que visam evitar a ocorrência de
doença, através da eliminação de factores de risco, ou do aumento da resistência à
doença. Exemplos incluem a vacinação contra doenças, a adopção de uma
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•

•

alimentação saudável, a prática de exercício físico, ou a cessação do consumo
tabágico;
Prevenção Secundária, que promove a identificação precoce de doença para que a sua
evolução seja condicionada favoravelmente. As acções de prevenção secundária
incluem os rastreios de base populacional;
Prevenção Terciária, que é direccionada a indivíduos com doença, procurando reduzir
os custos sociais e económicos da doença pela reabilitação e reintegração precoces,
e pela potenciação da capacidade funcional dos indivíduos. De um modo geral,
pretende controlar e limitar a doença e as suas consequências negativas. Programas de
gestão de doenças crónicas utilizando automonitorização são um exemplo de
prevenção terciária.

4.1 Definição de cenários de utilização
Os cenários de utilização definidos no âmbito deste trabalho serão apresentados de seguida.
A pertinência de cada cenário de utilização será exposta pela sua harmonia com eixos
estratégicos do PNS, orientações do PNS ou programas do Governo, e por referência a
utilizações semelhantes de quiosques de saúde nas quais tenham sido obtidos ganhos em
saúde. Para cada cenário, considera-se a premissa de que o PNS promove a integração e a
implementação de progressos científicos e tecnológicos de um modo sistemático e
generalizado no sistema de saúde (Direção-Geral da Saúde, 2015a).
Previamente à definição dos cenários de utilização, o presente trabalho foi exposto e
discutido em duas reuniões com especialistas em saúde pública, a fim de obter o seu parecer
sobre o potencial de utilização do quiosque de saúde. O tema foi exposto na Unidade de Saúde
Pública da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (USP – ULSM) e discutido com o médico
de saúde pública Dr. Luís Guedes, e também na Administração Regional de Saúde do Norte
(ARS – Norte), perante o director do Departamento de Estudos e Planeamento, Dr.
Fernando Tavares. O parecer de ambos os especialistas contribuiu para a definição dos
cenários descritos de seguida, e também para a identificação de módulos a adicionar ao
quiosque de saúde, descritos na secção seguinte.
Pretende-se que cada cenário de utilização justifique, isoladamente e independentemente dos
restantes cenários, uma utilização especifica do quiosque de saúde para obtenção de ganhos em
saúde. Naturalmente, verificar-se-ão intersecções nos focos dos diferentes cenários de
utilização, na medida em que duas aplicações diferentes do quiosque de saúde poderão
contribuir para a obtenção de ganhos de saúde em situações semelhantes.
Por fim, é possível que um mesmo quiosque de saúde (sistema físico) seja utilizado
simultaneamente no âmbito de diferentes cenários de utilização.

4.1.1 Promoção da literacia em Saúde
Foco: Tal como foi analisado na subsecção 3.4.1, a população portuguesa apresenta índices
de literacia em saúde não satisfatórios. Este facto está associado à adopção de factores de
risco, à elevada prevalência e severidade de certas doenças crónicas (Pedro et al., 2016), a um
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elevado número de internamentos e a uma utilização mais frequente dos serviços de urgência
(Health Organization & Office for Europe, 2013),(Diário da República Electrónico, 2016).
Propostas do sistema de saúde/Governo: O Governo e o sistema de saúde têm reforçado
a necessidade de capacitação dos cidadãos através de acções de literacia em saúde (DireçãoGeral da Saúde, 2015a). No âmbito do eixo estratégico “Cidadania em Saúde” do PNS são
apresentadas as seguintes propostas (como analisado na secção 3.1):
•

•
•

A realização de acções de promoção da literacia que foquem medidas de promoção
da saúde e prevenção da doença, nomeadamente nas áreas da vacinação, rastreios,
utilização dos serviços e factores de risco;
O desenvolvimento de programas de educação para a saúde e de autogestão da
doença;
O desenvolvimento de programas de utilização racional e adequada dos serviços de
saúde.

Já o “Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados” (agora
integrado no programa “Literacia em saúde e integração de cuidados”) propõe, entre outros
pontos, a qualificação e a promoção da literacia em saúde em espaços de atendimento do
SNS (Diário da República Electrónico, 2017), (Diário da República Eletrónico, 2017b).
Aplicação: Dado o reconhecido papel de quiosques de informação com o Healthpoint (Jones
et al., 1996) e o facto de estes sistemas serem um meio viável para disseminar informação
como analisado por A. Joshi e K. Trout (Jones, 2009) (na subsecção 2.4.1), acredita-se que o
quiosque de saúde poderá ser utilizado como quiosque de informação no âmbito das iniciativas
de promoção de saúde descritas anteriormente.
Tipo de prevenção: A utilização do quiosque de saúde poderá ser associada aos três níveis de
prevenção assumidos (primário, secundário, terciário) em função dos conteúdos
informativos apresentados:
•

•

Ao nível da prevenção primária poderá ser apresentada informação para a promoção
de hábitos de vida saudáveis e para a prevenção de factores de risco em linha com os
planos de saúde prioritários “Prevenção e Controlo do Tabagismo”, “Promoção da
Alimentação Saudável” ou “Promoção da Actividade Física” (Diário da República
Eletrónico, 2016b). Dado o foco do Programa Nacional de Saúde reprodutiva em
“permitir que todas as pessoas possam tomar decisões informadas sobre a sua saúde
sexual e reprodutiva, e assegurar que os seus direitos humanos são respeitados,
protegidos e alcançados” (na secção 3.2) (Direção-Geral da Saúde, 2016d) , o quiosque
de saúde também poderá disponibilizar conteúdos educativos sobre saúde sexual e
reprodutiva;
Ao nível da prevenção secundária e da prevenção terciária será disponibilizada
informação sobre sinais de alerta de doença e sobre cuidados associados aos grandes
grupos de doenças crónicas, também em linha com planos de saúde prioritários como
os planos para a “Diabetes”, “Doenças Cérebro-cardiovasculares”, “Doenças
Oncológicas” e “Doenças Respiratórias” (Diário da República Eletrónico, 2016b).
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Localização: Considerando a proposta de promoção da literacia em saúde em espaços de
atendimento do SNS no âmbito do “Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia
e Autocuidados”, o quiosque poderá ser colocado em salas de espera de unidades de CSP. Já
que a problemática da literacia em saúde abrange toda a população portuguesa, o quiosque de
saúde poderá ser implementado em locais de acesso público, como bibliotecas e
estabelecimentos de ensino, ou até mesmo em autarquias, num esforço intersectorial como
proposto no âmbito do eixo estratégico “Políticas Saudáveis” (Direção-Geral da Saúde,
2015a),(Direção-Geral da Saúde, 2012a).
O posicionamento de um quiosque informativo em estabelecimentos de ensino foi indicado
como uma mais valia na reunião na USP – ULSM, dado o envolvimento da instituição nos
programas de saúde seguintes (Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 2010):
•
•
•
•

Programa Nacional de Saúde Escolar;
Programa Nacional de Alimentação Saudável em Saúde Escolar - PASSE;
Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral – PNPSO;
Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar – PRESSE.

De acordo com a opinião de um especialista em saúde pública da instiuição, existirá potencial
para inclusão do quiosque de saúde em iniciativas como as levadas a cabo em estabelecimentos
de ensino no concelho de Matosinhos
Enquadramento: Como é característico dos quiosques de informação, o quiosque de saúde
terá um posicionamento oportunista.

4.1.2 Monitorização para acompanhamento de doentes crónicos
Foco: Como analisado na secção 3.3, as doenças crónicas são a principal causa de
incapacidade e de morbilidade em Portugal (Global Health Data Exchange, 2015),(DireçãoGeral de Saúde, 2016a), verificando-se um aumento na sua prevalência fruto do
envelhecimento da população e dos hábitos de vida não saudáveis (Busse et al., 2010; Murray
& Lopez, 2013; Organization, 2017)(Direção-Geral da Saúde, 2013c),(Sociedade Portuguesa
de Diabetologia, 2016),(Direção-Geral da Saúde, 2015c). Estes factores, juntamente com a
baixa adesão ao regime terapêutico por doentes crónicos (em cerca de 50%) (Dias et al.,
2011), com a escassez de profissionais de saúde ao nível dos CSP (Tribunal de Contas, 2016)
e com a redução do índice de sustentabilidade potencial (Pordaa, 2017) traduzem-se numa
sobrecarga dos serviços de saúde (Busse et al., 2010),(Escoval et al., 2010).
Propostas do sistema de saúde/Governo: O PNS posiciona as medidas de prevenção e
de controlo de doenças crónicas como uma prioridade em saúde pública, promovendo a
autonomia e a responsabilização dos cidadãos pela sua própria saúde (como analisado na
secção 3.1), sendo proposto, sob o eixo estratégico “Cidadania em Saúde”, o
desenvolvimento de programas de autogestão da doença (Direção-Geral da Saúde, 2015a).
O desenvolvimento dos planos de saúde prioritários (Diário da República Eletrónico, 2016b)
e também da coordenação estratégica para a prevenção e gestão da doença crónica (Diário
da República Eletrónico, 2016a) revelam a preocupação do sistema de saúde não só com a
prevenção, mas também com a gestão da doença crónica.
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Aplicação: Acredita-se que o quiosque de saúde poderá actuar como quiosque para
automonitorização (local ou remota) de doentes crónicos, uma vez que:
•
•

•

O envolvimento dos doentes no seu tratamento através da automonitorização
promove a adesão à terapêutica (Dias et al., 2011);
Associado à telemonitorização de doenças crónicas verifica-se uma diminuição do
número de visitas às urgências e de admissões hospitalares, assim como do tempo
médio de estadia no hospital (Paré et al., 2010)(Paré et al., 2007);
Os quiosques para automonitorização apresentam potencial para complementar ou
para substituir algumas consultas de acompanhamento de doentes crónicos estáveis,
reduzindo custos e permitindo um melhor balanço entre o tempo investido pelos
profissionais em visitas de rotina não urgentes e em casos mais complexos (Bahadin
et al., 2017).

O quiosque de saúde permitirá que doentes crónicos possam medir dados vitais e
antropométricos autonomamente, numa frequência acordada com o profissional de saúde.
Naturalmente, o quiosque também poderá ser utilizado por pessoas saudáveis como auxílio
à manutenção do seu estado de saúde. Contudo, o foco deste cenário recai sobre o
acompanhamento de doentes crónicos e a promoção de um maior envolvimento na gestão
da sua saúde.
Tipo de prevenção: O quiosque de saúde será utilizado no âmbito da prevenção secundária e
da prevenção terciária.
Localização: O quiosque de saúde poderá ser implementado em unidades de CSP, em lares
para um melhor acompanhamento de idosos à semelhança do trabalho realizado no Quality
of Life Technology Center (Matthews et al., 2013) (na subsecção 2.2.3), ou em diferentes locais
de acesso público como contemplado no eixo estratégico “Políticas Saudáveis” (DireçãoGeral da Saúde, 2015a),(Direção-Geral da Saúde, 2012a). O posicionamento do quiosque de
saúde para monitorização de doentes especificamente em zonas carenciadas, fora dos grandes
centros populacionais, (definidas no Despacho n.º 1788-B/2017 (Diário da República
Eletrónico, 2017a), como analisado na subsecção 3.2.4), contribuirá para o reforço do acesso
das populações mais vulneráveis aos serviços de saúde, como proposto no âmbito do eixo
estratégico “Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde”(Direção-Geral da Saúde,
2015a). O potencial para substituição de algumas consultas de acompanhamento de doentes
crónicos estáveis ajudará a reduzir a carga da doença crónica nas unidades de CSP.
Enquadramento: A utilização do quiosque de saúde estará integrada no processo de
acompanhamento dos doentes ao nível dos CSP.

4.1.3 Pré-monitorização e Admissão/Alta
Foco: Ao nível dos CSP, cerca de 1/3 do tempo dos médicos de MGF é utilizado em tarefas
que não são o contacto directo com os utentes (Granja et al., 2014). Este factor, juntamente
com a escassez de médicos MGF (Serviço Nacional de Saúde, 2016b), tem contribuído para
o incumprimento dos TMRG nas unidades de CSP em todas as regiões de saúde (Tribunal
de Contas, 2016). Com a redução do índice de sustentabilidade potencial (Pordaa, 2017), as
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aposentações previstas entre 2016 e 2021 (Tribunal de Contas, 2016) e a prevalência
crescente da doenças crónicas (Direção-Geral da Saúde, 2013c),(Sociedade Portuguesa de
Diabetologia, 2016),(Direção-Geral da Saúde, 2015c), o panorama tenderá a agravar-se,
sendo imperativo optimizar a utilização de tempo dos profissionais de saúde.
Propostas do sistema de saúde/Governo: No relatório nº 11/2016 – 2ª S., o Tribunal de
Contas propôs a “libertação do tempo médico de tarefas administrativas e de outras em que
possam ser substituídos por outros profissionais de saúde” (Tribunal de Contas, 2016). Já no
âmbito do PNS e do eixo estratégico “Qualidade em Saúde” é promovida a “realização de
esforços contínuos e pragmáticos, no sentido de melhorar a segurança e a eficiência dos
cuidados, e de promover uma utilização eficiente dos recursos disponíveis, assegurando uma
melhoria contínua do sistema de saúde” (Direção-Geral da Saúde, 2015a).
Aplicação: À semelhança do trabalho realizado por R. Das e H. M. Padhy (Das & Padhy,
2014) (na subsecção 2.2.3), o quiosque de saúde poderá ser utilizado previamente a uma consulta
programada. Após a admissão, os utentes poderão aceder ao quiosque de saúde e medir dados
antropométricos e sinais vitais de forma autónoma, libertando o tempo do profissional de
saúde que seria utilizado para o efeito. Deste modo, o tempo de consulta poderá ser utilizado
de uma forma mais produtiva. Considerando que, segundo o Tribunal de Contas, a libertação
de apenas 1 minuto do tempo de trabalho diário de cada médico para a realização de
consultas permitiria ter realizado mais 95.019 consultas em 2012 (equivalente ao reforço de
20 médicos) (Tribunal de Contas, 2014), acredita-se que a utilização do quiosque de saúde
poderá ter um impacto muito positivo na eficiência das unidades de CSP.
Dado que o quiosque de saúde será utilizado previamente a uma consulta, e tendo como
referência o quiosque Bem-Me-Ker no IPO do Porto (Boas práticas em saúde, 2013) (na
subsecção 2.2.2), o quiosque de saúde também poderá ser utilizado para a admissão de pacientes,
dando um contributo adicional para a melhoria de eficiência das unidades de CSP.
Tipo de prevenção: O quiosque de saúde será utilizado no âmbito da prevenção secundária e
da prevenção terciária.
Localização: O quiosque de saúde será implementado em unidades de CSP. O posicionamento
do quiosque de saúde para monitorização de doentes especificamente em zonas carenciadas,
fora dos grandes centros populacionais, (definidas no Despacho n.º 1788-B/2017 (Diário da
República Eletrónico, 2017a), na subsecção 3.5.2), contribuirá para o reforço do acesso das
populações mais vulneráveis aos serviços de saúde, como proposto no âmbito do eixo
estratégico “Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde”(Direção-Geral da Saúde,
2015a).
Enquadramento: A utilização do quiosque de saúde estará integrada no circuito de
atendimento de utentes ao nível das unidades de CSP.

4.1.4 Teleconsulta
Foco: A nível nacional observa-se a falta de médicos de MGF (Serviço Nacional de Saúde,
2016b), existindo no final do 1º semestre de 2015, cerca de 1 280 425 utentes sem médico
de família (Tribunal de Contas, 2016). Este facto é considerado pelo Tribunal de Contas
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como um não cumprimento da Lei das Bases de Saúde (Tribunal de Contas, 2014).
Adicionalmente, a distribuição geográfica de médicos de MFG e de cuidados de saúde é
assimétrica, havendo uma maior cobertura na região litoral e nos grandes centros
populacionais, comparativamente ao interior do país. Como tal, muitos utentes não têm os
cuidados necessários ou têm de se deslocar a estabelecimentos de saúde distantes do seu
domicílio (Direção-Geral da Saúde, 2013b),(Diário da República Eletrónico, 2015a).
Iniciativas do sistema de saúde/Governo: No âmbito do eixo estratégico “Equidade e
Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde”, o PNS propõe o reforço do acesso das
populações mais vulneráveis aos serviços de saúde e aos medicamentos. O PNS promove a
disponibilização cuidados de qualidade, nos locais e nos momentos adequados assegurando
o princípio da equidade de acesso (Direção-Geral da Saúde, 2015a). Para reduzir a
disparidade na distribuição de médicos em território nacional, foi criado um programa para
atribuição de incentivos à mobilidade geográfica de médicos para zonas carenciadas destes
profissionais, e emitido no Decreto-Lei n.º 101/2015 pelo Ministério da Saúde (Diário da
República Eletrónico, 2015a) (na subsecção 3.5.2). Esta iniciativa revela o esforço realizado
ao nível do sistema de saúde para reduzir as assimetrias na oferta de cuidados de saúde.
Aplicação: O quiosque de saúde será utilizado para a realização de teleconsultas, à semelhança
dos sistemas desenvolvidos por Beula Devamalar, P.M., Thulasi Bai, V. e Srivatsa, S.K., ou
pela empresa American Well (American Well, 2017),(Devamalar, 2009), como complemento
ao reforço de profissionais de saúde.
Tipo de prevenção: O quiosque de saúde será utilizado no âmbito da prevenção secundária e
da prevenção terciária.
Localização: O quiosque de saúde será colocado em unidades de CSP e em outros locais
públicos num esforço intersectorial no âmbito do eixo estratégico “Políticas Saudáveis”, com
foco principal nas zonas carenciadas. Estas zonas são apresentadas no primeiro trimestre de
cada ano civil, em despacho pelo Gabinetes dos Ministros das Finanças e da Saúde (Diário
da República Eletrónico, 2017a).
Enquadramento: O quiosque de saúde estará integrado numa unidade de CSP.

4.1.5 Rastreios
Foco: Como analisado na secção 3.3, as doenças crónicas são a principal causa de
incapacidade e de morbilidade em Portugal (DALY: 86%, YLD: 88%) (Global Health Data
Exchange, 2015),(Direção-Geral de Saúde, 2016a). A anteceder as doenças crónicas existe
um conjunto de factores de risco intermédios como a hipertensão arterial, a obesidade, ou a
hipercolesterolemia, como manifestação de factores de risco modificáveis e não-modificáveis
(WHO, 2005). Como verificado na subsecção 3.3.6, a totalidade dos factores de risco,
maioritariamente modificáveis e evitáveis para doenças cardiovasculares, respiratórias,
diabetes e cancro, representa aproximadamente 90% dos DALY (Direção-Geral de Saúde,
2016a). A detecção precoce e controlo dos factores de risco é uma condição fundamental
para a prevenção das doenças crónicas (World Health Organization, 2014a).
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Iniciativas do sistema de saúde/Governo: O PNS, no âmbito do eixo estratégico
“Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde” promove o “reforço do acesso
equitativo ao programa nacional de vacinação, programas de rastreios e outros programas de
prevenção da doença relacionados com factores de risco, especificamente tabaco e obesidade
infantil”. Já no âmbito do eixo estratégico “Políticas Saudáveis” o PNS propõe “o reforço
de estratégias intersectoriais que promovam a saúde, através da minimização de factores de
risco”; “o reforço de sistemas de vigilância epidemiológica em relação aos determinantes de
saúde e aos factores de risco com maior impacto em ganhos de saúde com equidade”, e ainda
“o reforço dos sistemas de monitorização de alertas de saúde pública, promovendo a
detecção precoce e coordenação de resposta a essas emergências.” Segundo o eixo
estratégico “Qualidade na Saúde”, o PNS promove a “qualidade na realização de rastreios de
base populacional, assegurando assim a equidade e o acesso a estratégias de prevenção de
qualidade” (Direção-Geral da Saúde, 2015a). Naturalmente, o estabelecimento dos planos de
saúde prioritários (Diário da República Eletrónico, 2016b) e a constituição de uma
coordenação estratégica para a prevenção e gestão da doença crónica (Diário da República
Eletrónico, 2016a) estão enquadrados com os esforços do PNS no âmbito dos eixos
estratégicos enunciados.
Aplicação: O quiosque de saúde será utilizado como um quiosque para automonitorização no
âmbito de programas de rastreio. Os participantes dos rastreios realizarão a medição dos
dados vitais e antropométricos de forma autónoma, respondendo também a questões
apresentadas pelo quiosque de saúde. Um profissional de saúde estará disponível para auxiliar
os participantes na utilização do quiosque, num modelo semelhante ao adoptado no âmbito
do projecto “Caravana do Coração” (Caravana do Coração, 2016) na subsecção 2.2.5.
Na reunião realizada na ARS Norte, foi analisado o potencial de utilização do quiosque de saúde
no âmbito de programas de rastreio em vigor em 2017. Os programas de rastreio em vigor
na região Norte foram:
•
•
•
•

Programa de rastreio do cancro do colo do útero;
Programa de rastreio do cancro da mama;
Programa de rastreio do cancro do cólon e recto;
Programa de rastreio da retinopatia diabética (Ministério da Saúde, 2009).

Dada a natureza destes programas de rastreio, que compreende a realização de exames
específicos como endoscopia baixa, exame ginecológico de citologia, mamografia, teste de
acuidade visual ou tonometria, concluiu-se que o quiosque de saúde não é um instrumento apto
para inclusão nestas iniciativas. O feedback recebido por parte do Dr. Fernando Tavares foi
de que o quiosque de saúde poderia antes ser utilizado em rastreios mais simples do ponto de
vista técnico incidindo, por exemplo, sobre as doenças cardiovasculares, a diabetes ou sobre
factores de risco dos principais grupos de doenças crónicas, tais como a hipertensão ou a
obesidade.
Tipo de prevenção: O quiosque de saúde será utilizado no âmbito da prevenção secundária.
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Localização: Tratando-se da realização de rastreios de base populacional, o quiosque de saúde
será utilizado em locais públicos em programas de rastreio, num esforço intersectorial no
âmbito do eixo estratégico “Políticas Saudáveis”.
Enquadramento: Tratando-se de um processo de rastreio, o quiosque de saúde terá um
enquadramento oportunista ou integrado, mediante a natureza do rastreio em questão.

4.2 Módulos a incluir ao quiosque de saúde
Nesta secção pretende-se identificar um conjunto de módulos a incluir no quiosque de saúde
para o tornar apto para utilização nos diferentes cenários definidos anteriormente. Note-se
que por módulo entende-se um dispositivo de medição, um componente de videoconferência,
um sistema de som, um ecrã táctil ou até mesmo um teclado e rato físicos para introdução
de informação por um utilizador.
No que diz respeito aos dispositivos de medição, no âmbito deste trabalho foram
considerados para inclusão no quiosque de saúde os dispositivos de saúde pessoal cobertos pela
família de normas ISO/IEEE 11073 PHD na Tabela 5. Esta decisão deveu-se
especificamente ao facto de estes dispositivos terem suporte nas respectivas normas,
tornando o processo de desenvolvimento mais fácil, padronizado e económico. Como
complemento a esta lista, foi ainda admitida a inclusão de dinamómetros e de espirómetros
no quiosque de saúde. Os dinamómetros, pela sua incorporação bem-sucedida no quiosque
desenvolvido pelo Quality of Life Technology Center (Matthews et al., 2013), e pela sua utilidade
no acompanhamento de doentes com perturbações músculo-esqueléticas, cuja expressão na
incapacidade e na morbilidade dos portugueses é substancial (cerca de 25%) (Global Health
Data Exchange, 2015),(Direção-Geral de Saúde, 2016a). Os espirómetros, pela fraca
capacidade diagnóstica e de controlo da DPOC ao nível dos CSP (Direção-Geral de Saúde,
2016b), (Bárbara et al., 2013), que remete para um investimento urgente na criação de
mecanismos para o diagnóstico e controlo da doença a nível nacional.
Como tal, o raio de actuação do quiosque será limitado pela capacidade de medição desses
dispositivos. Os módulos a incluir no quiosque de saúde serão identificados de seguida,
agrupados por cenário de utilização e devidamente justificados. Note-se que a definição e a
especificação técnica dos dispositivos saem do âmbito deste trabalho. No final, será
apresentada uma tabela-resumo contendo a lista de cenários de utilização e respectivos
módulos a incluir no quiosque de saúde.
Tabela 5: Conjunto de módulos aptos para inclusão no quiosque de saúde.

Dispositivo

Norma ISO/IEEE 11073 PHD

Oxímetro de pulso

Part 10404: Device Specialization - Pulse Oximeter

Debitómetro

Part 10421: Device specialization - Peak expiratory flow monitor
(peak flow)

Monitor de composição corporal

Part 10420: Device specialization - Body composition analyzer
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Tabela 6: Conjunto de módulos aptos para inclusão no quiosque de saúde (continuação).

Dispositivo

Norma ISO/IEEE 11073 PHD

Electrocardiógrafo - ECG (1 a 3
derivações)

Part 10406: Device specialization--Basic electrocardiograph (ECG)
(1- to 3-lead ECG)

Monitor de INR (tempo de
protrombina)

Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio
(INR) monitor

Glicosímetro

Part 10417: Device Specialization - Glucose Meter

Monitor de pressão arterial

Part 10407: Device Specialization - Blood Pressure Monitor

Termómetro

Part 10408: Device Specialization - Thermometer

Balança

Part 10415: Device Specialization - Weighing Scale

Estetoscópio electrónico

Part 10428: Device Specialization - Electronic Stethoscope

4.2.1 Módulos para a promoção de literacia em saúde
Para o quiosque de saúde ser utilizado para a promoção de literacia em saúde é necessário um
módulo que permita a navegação pelos conteúdos informativos e também a introdução de
respostas a questões relacionadas com os temas em exposição, à semelhança do trabalho
realizado por D. A. Thompson et al. (Thompson et al., 2007) (na subsecção 2.2.1). Esta
interactividade permitirá que os conteúdos apresentados sejam ajustados em função das
respostas dos utilizadores, promovendo uma melhor partilha de conhecimento. Dada a
estrutura base do quiosque de saúde, composta por um computador all-in-one com ecrã táctil, o
sistema já se encontra preparado para a utilização como quiosque informativo para a
promoção de literacia em saúde. Pode, no entanto, ser incluído um teclado em Braille para
permitir o acesso aos conteúdos informativos por pessoas invisuais. Os conteúdos
informativos serão definidos a propósito das iniciativas em que o quiosque for utilizado.
Como referência consideram-se os conteúdos expostos na subsecção 4.1.1.

4.2.2 Módulos para acompanhamento de doentes crónicos
Considerando os principais grupos de doenças crónicas analisados na secção 3.3, pretendese identificar quais os dispositivos de medição disponíveis na Tabela 5 que deverão ser
adicionados ao quiosque de saúde para permitir o seu acompanhamento. No caso de certos
requisitos de acompanhamento de uma doença não poderem ser suportados pelo quiosque,
então a doença será desconsiderada totalmente ou parcialmente, mediante a relevância dos
parâmetros monitorizáveis ou da informação passível de ser recolhida pelo quiosque. As
doenças tidas como referência no âmbito deste trabalho serão o enfarte do miocárdio, o
AVC, a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial (por ser o factor de risco mais prevalente
e simultaneamente uma doença crónica), a asma, a DPOC e a diabetes. Para cada doença ou
grupo de doenças, serão analisadas recomendações básicas para os doentes acompanharem
e controlarem o seu estado de saúde.
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No caso das doenças cérebro-cardiovasculares, o acompanhamento de doentes vítimas de
enfarte do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca ou hipertensão pressupõem, por parte dos
doentes, a adopção de um conjunto de medidas preventivas, na sua maioria transversais às
diferentes condições. Segundo as recomendações da Coordenação Nacional para as Doenças
Cardiovasculares (Publicação da Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares,
2009), da European Stroke Organization (ESO) (Ringleb et al., 2008), e da European Society of
Cardiology (ESC) (Perk et al., 2013), na sua conjunção, os programas de prevenção e de
reabilitação cardíaca devem incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uma avaliação regular da tensão arterial;
Uma avaliação regular da glicemia (crítica nos doentes com diabetes);
Uma avaliação regular do colesterol e triglicerídeos;
Uma avaliação regular da frequência cardíaca;
Controlo do peso/Índice de Massa Corporal (IMC) e alimentação saudável;
Prática de exercício físico;
Cessação tabágica;
Redução de stress.

Os doentes devem agir no sentido de garantir que os valores de grandezas monitorizadas
estão dentro da gama acordada com os profissionais de saúde. Segundo a Hearth Failure
Association of the ESC (HFA-ESC) (Cardíaca, 2018), é ainda importante a partilha de dados
sintomatológicos com os profissionais de saúde, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dor torácica persistente que não passa com nitroglicerina (requer acção imediata);
Falta de ar grave e persistente (requer acção imediata);
Desmaios (requer acção imediata);
Aumento de falta de ar e redução da tolerância à actividade física;
Frequência cardíaca rápida ou agravamento das palpitações;
Necessidade de cada vez mais almofadas para conseguir dormir confortavelmente;
Súbito aumento de peso superior a 2kg em 3 dias;
Inchaço progressivo ou dor abdominal;
Aumento de inchaço das pernas ou tornozelos;
Agravamento das tonturas;
Perda de apetite/náuseas;
Aumento da fadiga;
Agravamento da tosse.

No caso das doenças pulmonares, as recomendações para o controlo da asma no adulto e na
criança no âmbito do Programa Nacional para as Doenças Respiratórias (Saúde, 2014) e da
Norma 016/2011 da DGS – “Monitorização e Tratamento Para o Controlo da Asma na
Criança, no Adolescente e no Adulto” (Saúde, 2017), incluem uma avaliação do controlo
clínico relativa às últimas 4 semanas. Esta avaliação incide sobre manifestações clínicas e
funcionais actuais, assim como sobre o risco futuro de complicações. A estimativa da adesão
à terapêutica, o ensino e a avaliação da técnica inalatória adaptada a cada doente também
fazem parte da avaliação. Para a implementação da avaliação regular é recomendada a
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utilização de questionários de autopreenchimento para avaliação e controlo, como CARAT
ou ACT (Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test e Asthma Control Test, respectivamente).
Quanto à avaliação da função respiratória (nomeadamente do valor do volume expiratório
máximo no primeiro segundo - FEV1 – First second of Forced Expiration, ou do débito
expiratório máximo instantâneo – PEF – Peak Expiratory Flow), esta deve ser realizada com
recurso à espirometria. No entanto, nos casos em que a espirometria não estiver disponível,
e para monitorização em casa entre consultas, a medição do PEF poderá ser realizada com
auxílio do debitómetro. Por fim, o ensino da técnica inalatória tem que ser efectuado e revisto
em cada consulta (Saúde, 2017).
No caso do acompanhamento da DPOC, segundo a Norma 028/2011 da DGS –
“Diagnóstico e Tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica” (Direção-Geral da
Saúde, 2013a), a avaliação da gravidade da doença, do impacto actual dos sintomas e do risco
futuro é efectuada:
•

•
•

Pela análise de sintomas e sua intensidade (dispneia), recorrendo a questionários de
autopreenchimento mMRC ou CAT (modified Medical Research Council ou COPD
Assessment Test, respectivamente);
Pela realização de espirometria para a determinação da gravidade da obstrução
brônquica;
Pela frequência de exacerbações no último ano.

No caso de os doentes apresentarem FEV1 inferior a 50% na realização de espirometria, ou
apresentarem sinais clínicos sugestivos de insuficiência respiratória ou insuficiência cardíaca
devem avaliar a saturação de oxigénio por oximetria de pulso. Além disso, uma saturação de
oxigénio em repouso <92% deve conduzir à realização de gasometria arterial (Direção-Geral
da Saúde, 2013a).
No caso da diabetes, as recomendações do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da
Diabetes (Direção-Geral da Saúde, 2016c) e da American Diabetes Association (ADA) (Nathan
et al., 2009) para o seguimento dos doentes diabéticos pressupõe:
•
•
•
•
•
•
•

O controlo da glicose sanguínea;
O controlo do colesterol e triglicerídeos;
O controlo do peso/Índice de Massa Corporal (IMC) e alimentação saudável;
O controlo do diâmetro da cintura;
O controlo da tensão arterial;
A prática de exercício físico;
A cessação do consumo tabágico.

Tendo em conta os dados sintomatológicos e os parâmetros a monitorizar para as doenças
crónicas analisadas, na Tabela 7 encontram-se os módulos a incluir no quiosque de saúde para
permitir o seu acompanhamento. Note-se que, no caso das doenças respiratórias há que
considerar uma limitação à utilização autónoma da espirometria imposta pela orientação da
DGS: “Especificações técnicas para a realização de espirometrias com qualidade em adultos,
nos Cuidados de Saúde Primários” (Direção-Geral da Saúde, 2016b). De acordo com esta
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orientação, “para ser válida e de modo a garantir os critérios de qualidade adequados, as
espirometrias devem ser realizadas por profissionais credenciados com formação recente e
treino nesta área, ou seja, efectuadas por técnicos de cardiopneumologia e validadas por
médicos especialistas do hospital de referência”.
Apesar do descrito na orientação da DGS, acredita-se que a inclusão de um módulo de
espirometria, com o intuito de disponibilizar ao profissional de saúde um conjunto de
medições adicionais, poderá ser uma mais-valia nos casos de acompanhamento de doentes
crónicos. Estes têm já um conhecimento sobre a utilização dos dispositivos, podendo ser
dada uma formação extra se necessário. Como tal, a inclusão de um módulo de espirometria
será admitida, dado que haja uma aceitação por parte dos decisores da instituição onde o
quiosque de saúde for implementado. O desenvolvimento de espirómetros gradualmente mais
adaptados à utilização autónoma por doentes, deverá originar uma actualização futura das
orientações da DGS.
Tabela 7: Módulos a incluir no quiosque de saúde para o acompanhamento de doentes crónicos.

Doença/Grupo de
doença
Doenças
cardiovasculares

Módulos a incluir

Informação adicional

Monitor de pressão arterial
Glicosímetro
Balança/ Monitor de composição
corporal

Doenças
respiratórias

Debitómetro
Espirómetro
Oxímetro de pulso

Diabetes

Monitor de pressão arterial
Glicosímetro
Balança/ Monitor de composição
corporal

Questionários para a recolha de
informação de sintomatologia como
recomendado pela HFA-ESC
(Cardíaca, 2018)
Informação útil sobre cuidados e
sintomatologia
Questionários CARAT ou ACT (para
controlo asma)
Questionários mMRC ou CAT (para
controlo da DPOC)
Informação útil sobre cuidados,
sintomatologia e técnica inalatória
Questionários para a recolha de
informação de sintomatologia
segundo as recomendações do
Programa Nacional de Prevenção e
Controlo da Diabetes

4.2.3 Módulos para monitorização pré-consulta e teleconsulta
Os cenários de monitorização pré-consulta e de teleconsulta serão utilizados no âmbito de
consultas ao nível dos CSP, disponibilizando aos profissionais de MGF informação sobre
dados vitais e antropométricos, e eventualmente sobre sintomatologia. Como tal, o processo
de identificação de módulos a incluir foi comum a ambos os cenários, e teve por base o
questionário no Anexo A. O objectivo deste questionário foi adquirir uma percepção sobre
a utilização, na prática clínica diária, dos dispositivos de medição passíveis de incluir no
quiosque de saúde. Assim, o questionário foi composto por 3 questões que procuraram
entender, da lista de referência deste trabalho, que dipositivos são utilizados no âmbito de
uma consulta de MGF; que dispositivos da lista não são utilizados actualmente, mas que
poderiam ter utilidade; que outros dispositivos, além dos considerados no âmbito deste
trabalho teriam utilidade.
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As respostas a estas 3 perguntas permitem ter uma percepção dos dispositivos que poderão
ser incluídos no quiosque de saúde, priorizando a inclusão de determinados dispositivos em
função de outros, dependendo do seu grau de utilização pelos profissionais de saúde.
Adicionalmente, também permitirão estudar a inclusão de novos dispositivos propostos
(como trabalho futuro).
O questionário foi disponibilizado online a profissionais de MGF de diferentes instituições, a
quem também foi pedido que o partilhassem entre colegas de especialidade. Dos 19
profissionais de saúde que responderam ao questionário, 16 (84,2%) possuíam entre 0-5 anos
de experiência profissional e 3 (15,8%) possuíam 11 ou mais anos de experiência profissional.
Os profissionais de saúde indicaram que exerciam funções nas seguintes instituições,
localizadas no Norte do país: ULSAM (n=5; 26,3%); UCSP Boticas (n=3; 15,8%); USF
Famílias (n=3; 15,8%); USF Mais Saúde (n=2; 10,5%); USF Vale do Vez (n=2; 10,5%);
UCSP V. N. Cerveira (n=1; 5,26%); USF Arquis Nova (Darque) (n=1; 5,26%); USF Cuidarte
(n=1; 5,26%); USF UarcoS (n=1; 5,26%).
A Figura 16 apresenta as respostas obtidas para a primeira pergunta do questionário,
permitindo distinguir quais os dispositivos utilizados e com que frequência, dos dispositivos
não utilizados. Por ordem decrescente de frequência de utilização tem-se:
•
•
•
•
•
•
•
•

esfigmomanómetro e estetoscópio;
balança "normal";
termómetro;
tempo de protrombina (INR);
glicosímetro;
ECG (1 a 3 derivações);
debitómetro;
espirómetro.

Os dipositivos não utilizados são o dinamómetro e a balança com análise de composição
corporal. Já a Error! Reference source not found. apresenta as respostas obtidas para a
segunda pergunta do questionário, revelando que 6 profissionais em 7 que actualmente não
utilizam ECG o utilizariam (86%); para o espirómetro 5 em 12 (42%); para a balança com
análise de composição corporal 7 em 19 (37%); para o tempo de protrombina (INR) 1 em 3
(33%); para o debitómetro 3 em 12 (25%); para o dinamómetro 1 em 19 (5%). Por fim, a
Figura 18 apresenta os dispositivos não incluídos na lista de referência deste documento, mas
que os profissionais de saúde consideram potencialmente relevantes para uma consulta de
MGF. Estes dipositivos são: otoscópio, oftalmoscópio, lanterna e ECG (12 derivações).
O procedimento adoptado e as respostas obtidas servem como uma referência para a equipa
de desenvolvimento do quiosque de saúde, não sendo analisadas mais profundamente no
âmbito deste trabalho. A diversidade de respostas dadas pelos profissionais de MGF pode
dever-se a diferentes abordagens na prática clínica, ao acompanhamento de pacientes com
necessidades diferentes, ou até mesmo a diferentes interpretações das questões: por exemplo,
a utilização dos dispositivos a indicar é genérica ou é função da sua disponibilidade na
instituição em que exercem actividade? Note-se ainda que o facto de um dispositivo ser
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utilizado com muita frequência, não significa que seja incluído no quiosque de saúde. A
determinação de quais os módulos a incluir será alvo de análise e de discussão futuras com
profissionais de saúde.
Por fim, para este cenário de utilização poderá ainda ser considerada a inclusão de
questionários de sintomatologia para acompanhamento, a disponibilização de material
informativo e os dispositivos presentes na Tabela 7.
Tempo de protrombina (INR)
Estetoscópio
Espirómetro
Debitómetro (peak flow)
Dinamómetro (força de preensão)
Glicosímetro
ECG (1 a 3 derivações)
Balança com análise de composição corporal
Balança "normal"
Termómetro
Oximetro de pulso
Esfigmomanómetro
0
Regularmente

2

4

6

Pontualmente

8

10

12

14

16

18

20

Não utilizado

Figura 16: Respostas à primeira pergunta do questionário: "Dos dispositivos abaixo, quais são utilizados para
uma consulta de MGF?".
Tempo de protrombina (INR)
Estetoscópio
Espirómetro
Debitómetro (peak flow)
Dinamómetro (força de preensão)
Glicosímetro
ECG (1 a 3 derivações)
Balança com análise de composição corporal
Balança "normal"
Termómetro
Oximetro de pulso
Esfigmomanómetro
0
Utilização pontual (prevista)

1

2

3

4

5

6

7

8

Utilização regular (prevista)

Figura 17: Respostas à segunda pergunta do questionário: “Dos dispositivos abaixo, quais os que não são
utilizados actualmente, mas que consideraria potencialmente úteis no âmbito de uma consulta de MGF?”.
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ECG 12 derivações

Lanterna

Oftalmoscópio

Otoscópio

0

0.5

1
Regularmente

1.5

2

2.5

3

3.5

Pontualmente

Figura 18: Respostas à terceira pergunta do questionário: “Gostaria de mencionar algum dispositivo não
presente na lista anterior? Se sim, qual o dispositivo e qual a frequência de utilização prevista (pontual ou
regular)?”.

4.2.4 Módulos para rastreios
Tendo em conta as capacidades técnicas do quiosque de saúde e o feedback recebido na reunião
na ARS-Norte (na subsecção 4.1.5), pretendeu-se identificar parâmetros analisados na
realização de rastreios aos principais grupos de doenças crónicas, excepto cancro, tendo
como referência iniciativas levadas a cabo a nível nacional.
No caso dos rastreios a doenças cardiovasculares, segundo a Fundação Portuguesa de
Cardiologia, estes são uma das principais formas de sensibilização para a adopção de estilos
de vida saudáveis e para o controlo de factores de risco como: hipertensão arterial,
hipercolesterolemia, tabagismo, diabetes, sedentarismo e stress psicossocial. Nos rastreios
cardiovasculares são realizadas as seguintes acções:
•
•
•
•
•

Análise do colesterol total no sangue;
Avaliação da pressão arterial;
Medição do peso e da altura para cálculo do IMC;
Medição do perímetro abdominal;
Distribuição de diverso material didáctico.

Estas acções são realizadas por equipas de enfermeiros e nutricionistas, que fazem as
avaliações técnicas e dão aconselhamento nutricional e de estilo de vida (Fundação
Portuguesa Cardiologia, 2017). Dependendo da natureza do rastreio, poderá considerar-se a
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recolha de dados sintomatológicos como recomendado pela HFA-ESC (Cardíaca, 2018)
(analisados na subsecção 4.2.2).
No caso dos rastreios às doenças respiratórias, incidindo sobre a asma e a DPOC, teve-se
como referência a iniciativa “Vencer a asma” (GlaxoSmithKline, 2018) e uma discussão com
um especialista em pneumologia. Os rastreios das doenças respiratórias baseiam-se
tipicamente em questionários de sintomatologia e na realização de espirometria
(GlaxoSmithKline, 2018),(Haroon, Jordan, Takwoingi, & Adab, 2015),(Guirguis-Blake,
Senger, Webber, Mularski, & Whitlock, 2016). Nos questionários para a asma podem
encontrar-se o CARAT ou ACT, enquanto que para a DPOC, o mMRC ou o CAT (Saúde,
2017),(Direção-Geral da Saúde, 2013a). Nos rastreios é também realizada a espirometria por
técnicos de cardiopneumologia, segundo a orientação da DGS (Direção-Geral da Saúde,
2016b). A espirometria é necessária para confirmar o diagnóstico de DPOC (Direção-Geral
da Saúde, 2007) e é o método de diagnóstico recomendado pelo projecto mundial para a
asma, para o diagnóstico da asma e avaliação da gravidade da obstrução brônquica (DireçãoGeral da Saúde, 2016a). A realização da espirometria pré e pós a aplicação de broncodilatador
permite avaliar o grau de obstrução brônquica e também é requisito para o diagnóstico
diferencial entre asma e DPOC (Direção-Geral da Saúde, 2007),(Saúde, 2014),(Saúde, 2017).
Na ausência da espirometria também poderá ser utilizado um debitómetro para avaliação da
asma, não sendo este o método preferencial (Saúde, 2017),(GlaxoSmithKline, 2018). Dadas
as orientações da DGS, a realização de espirometria autonomamente por utilizadores do
quiosque de saúde será incompatível com o processo de diagnóstico da DPOC. No entanto,
dependendo da natureza e do objectivo do rastreio, poderá ser admitida, eventualmente nos
casos em que se pretenda obter alguns valores de referência complementares aos
questionários, para um pré-diagnóstico da doença.
Nos caso dos rastreios à diabetes, a International Diabetes Federation (IDF) recomenda o recurso
a inquéritos simples, práticos, económicos e não-invasivos para identificar indivíduos com
risco aumentado de desenvolvimento de diabetes, segmentando a população com
necessidade de prova de tolerância à glicose (PTGO) (Alberti, Zimmet, & Shaw, 2007). Em
Portugal, foi realizado um estudo observacional, analítico e transversal pelo Centro
Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que avaliou o potencial da utilização do inquérito
Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) na realização de rastreios para a detecção de casos de
hiperglicemia intermédia e diabetes, numa amostra portuguesa de utentes assintomáticos
(Dantas Rosa et al., 2017). No âmbito deste estudo foi desenvolvido um programa de rastreio
baseado no preenchimento do questionário FINDRISC após uma entrevista pessoal e
observação directa por elementos do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Nutrição do
CHBV. As variáveis do estudo foram a idade, o género e os factores de risco da diabetes tipo
2 no FINDRISC, nomeadamente:
•
•
•
•

IMC (com avaliação de peso e altura nos doentes descalços e com roupas leves);
Perímetro da cintura (medido a meia distância entre a última costela e a crista ilíaca
no final de uma expiração suave);
Uso de medicamentos anti-hipertensivos;
História prévia de alterações do metabolismo da glicose;
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•
•
•

História familiar de diabetes;
Consumo de vegetais e fruta;
Nível de actividade física.

O FINDRISC permitiu a classificação dos utentes em níveis de risco (baixo, levemente
moderado, moderado, alto e muito alto). Os utentes com risco baixo e levemente moderado,
levaram informação clínica para o seu médico assistente. Aos utentes com risco moderado a
muito alto foi determinada a hemoglobina glicada (HbA1c) no mesmo dia. Nos casos em
que determinação da HbA1c foi superior a 5,7%, foi proposta a execução de exames
laboratoriais de confirmação em data posterior, pela realização de PTGO com 75 g de glicose
e determinação laboratorial de HbA1c em sangue venoso, em linha com a Norma 002/2011
da DGS – “Diagnóstico e Classificação da Diabetes Mellitus” (Direção-Geral da Saúde,
2011). Nos casos em que a determinação da HbA1c foi inferior a 5,7%, os utentes levaram
informação clínica para o seu médico assistente. O estudo concluiu que a utilização do
FINDRISC isoladamente ou junto com a determinação da glicemia capilar, pode ser um
instrumento importante nas acções de rastreio da diabetes (Alberti et al., 2007). Note-se que,
apesar de no estudo analisado se ter recorrido à análise da HbA1c no diagnóstico da diabetes,
segundo a Norma 002/2011 da DGS é possível recorrer-se alternativamente à análise da
glicemia de jejum (Direção-Geral da Saúde, 2011).
À luz da análise efectuada e considerando os módulos passíveis de inclusão no quiosque de
saúde, os módulos para a realização de rastreios encontram-se na Tabela 8.

Tabela 8: Módulos a incluir no quiosque de saúde para a realização de rastreios.
Doença/Grupo de doença
Doenças cardiovasculares

Módulos a incluir
Monitor de pressão arterial
Glicosímetro
Balança/ Monitor de composição
corporal

Doenças respiratórias

Debitómetro
Espirómetro

Diabetes

Glicosímetro
Balança/ Monitor de composição
corporal

Informação adicional
Informação sobre hábitos de vida
saudáveis e sobre factores de
risco de doenças cardiovasculares
(hipertensão arterial,
hipercolesterolemia, tabagismo,
diabetes, sedentarismo e stress
psicossocial)
Questionários para a recolha de
informação de sintomatologia
como recomendado pela HFAESC
Questionários CARAT ou ACT
(para controlo asma)
Questionários mMRC ou CAT
(para controlo da DPOC)
Informação útil sobre cuidados,
sintomatologia e técnica
inalatória.
Questionário FINDRISC
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4.3 Considerações sobre os cenários de utilização
Neste trabalho definiu-se um conjunto-base de cenários de utilização do quiosque de saúde,
procurando justificar a utilização do quiosque e orientar trabalho futuro, quer de
desenvolvimento do quiosque de um ponto de vista técnico, quer de definição de cenários
de utilização adicionais. Para cada cenário foram identificados módulos a incluir no quiosque
de saúde, tendo em conta o conjunto de dispositivos passíveis de inclusão no sistema, definido
na secção 4.2.
Naturalmente, o quiosque de saúde apresentará potencial para ser utilizado de outras formas
além das aqui identificadas, e também para ter acoplado um conjunto de dispositivos além
dos considerados neste trabalho. Contudo, é necessário considerar que o processo de
desenvolvimento do quiosque de saúde é um processo iterativo, e que este trabalho corresponde
a uma iteração desse processo.
Quanto aos dispositivos passíveis de inclusão no quiosque de saúde, é importante referir que o
dinamómetro apenas foi considerado nos cenários de utilização pré-consulta e teleconsulta
e que, com base no questionário em anexo, se verificou que este não só não faz parte da
prática clínica diária de médicos de MGF, como também apenas 5% dos médicos indicou
que o utilizaria pontualmente. Um outro ponto a assinalar quanto aos dispositivos é a
limitação à utilização autónoma da espirometria, imposta pela norma da DGS, que indica
que as espirometrias devem ser realizadas por técnicos de cardiopneumologia e validadas por
médicos especialistas do hospital de referência (Direção-Geral da Saúde, 2016b). Esta
limitação poderá traduzir-se numa fraqueza adicional para os quiosques de saúde em
contexto nacional, complementando a análise SWOT na secção 2.4. Contudo, acredita-se
que a utilização do espirómetro poderá ser admitida num cenário de acompanhamento de
doentes crónicos, entre consultas, como meio de disponibilizar ao profissional de saúde um
conjunto de medições de referência. Já no caso dos rastreios às doenças respiratórias,
tratando-se de um processo de diagnóstico, a utilização do espirómetro no quiosque de saúde
estará inviabilizada. Por fim, dada a existência de novos dispositivos de saúde pessoais para
a medição da hemoglobina glicada, e a relevância deste parâmetro no diagnóstico e
acompanhamento da diabetes, dever-se-á estudar a inclusão desde tipo de dispositivos no
sistema numa próxima iteração (Diagnostics, 2018).
Apesar de o quiosque de saúde não poder ser utilizado para a monitorização autónoma de certos
parâmetros, como acontecerá com a espirometria numa acção de rastreio da DPOC, isso não
significa que o quiosque não possa, de todo, ser utilizado nessa acção. O quiosque de saúde
poderá mesmo assim auxiliar na medição de outros parâmetros vitais ou antropométricos,
ou até ser utilizado para o preenchimento de questionários sobre sintomatologia e hábitos
de vida. O recurso ao quiosque de saúde para o preenchimento de questionários será uma maisvalia já que os pacientes parecem sentir-se mais confortáveis em partilhar informação sensível
com o quiosque de saúde, do que com um entrevistador humano (Hankin et al., 2015). A
utilização do quiosque de saúde permitirá redesenhar o circuito dos participantes em acções de
rastreio, de modo a optimizar o tempo utilizado pelos profissionais de saúde nestas acções,
aumentando a eficiência de todo o processo.
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Quanto ao cenário de monitorização para acompanhamento, é importante considerar que
pode não ser viável aos utilizadores descolarem-se propositadamente ao quiosque de saúde para
medirem certos parâmetros, como é o caso da glicemia em jejum, se o quiosque se encontrar
longe da sua residência. Como tal, o quiosque de saúde deverá ser capaz de ler valores dos
dispositivos dos utilizadores, ou permitir a introdução manual de valores medidos em casa,
à semelhança do exposto na subsecção 2.4.4.
No caso dos cenários de teleconsulta e pré-consulta, o questionário realizado permitiu obter
uma noção dos dispositivos utilizados no âmbito de uma consulta de MGF e a sua frequência
de utilização. A determinação dos módulos exactos a incluir será definida instituição a
instituição, dados os parâmetros que os profissionais de saúde aí considerem relevantes e
necessários.
Um ponto transversal a todos os cenários será o facto de o quiosque de saúde poder ser utilizado
como plataforma para a realização de estudos epidemiológicos, em linha com o eixo
estratégico do PNS “Políticas Saudáveis” (Tabela 3). Poderão ser desenvolvidas intervenções,
utilizando o quiosque de saúde para a recolha de informação sobre sintomatologia, hábitos de
vida entre outros, em diferentes pontos geográficos e em larga escala, de forma facilitada.
Um outro aspecto a atender prender-se-á com os requisitos de higiene e segurança,
considerando a legislação em vigor, de modo a garantir a segurança e o bem-estar dos
utilizadores do quiosque. Uma última questão prática remete para o tamanho do manguito
nos cenários em que se recorra à monitorização da pressão arterial, sendo necessário
assegurar a utilização do tamanho correcto pelos utilizadores, ou recorrer-se a um manguito
de tamanho universal (Alpert, Dart, & Sica, 2014).
Por fim, neste trabalho não foram consideradas questões relacionadas com custoefectividade. A viabilidade dos cenários de utilização e do próprio quiosque de saúde serão
sempre função dos recursos disponíveis e dos ganhos de saúde em que a sua utilização se
traduzirá. É, portanto, imperativo que esta análise faça parte do trabalho futuro.
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5 Conclusão
Como pretendido, neste trabalho definiu-se um conjunto de cenários de utilização do quiosque
de saúde em contexto nacional, identificando-se módulos a incluir no quiosque em cada
cenário.
Sendo o quiosque de saúde um sistema genérico, considerou-se pertinente começar este
trabalho por um estudo dos quiosques de saúde, conhecendo as suas aplicações típicas e
adquirindo uma referência sobre aquilo que o quiosque de saúde poderá vir a fazer. Através
deste estudo verificou-se que os quiosques de saúde são utilizados em diferentes ambientes,
compreendendo uma gama crescente de aplicações dada a evolução das necessidades de
saúde a nível global e a evolução das TIC. Foi ainda realizada uma análise SWOT genérica
dos quiosques de saúde na secção 2.4, da qual resultou um conjunto de informação útil para
o desenvolvimento e promoção do quiosque. As forças identificadas auxiliarão na promoção
do quiosque de saúde e na legitimação da sua utilização em determinados contextos. As
fraquezas identificadas, como a vulnerabilidade típica dos quiosques a invasões de
privacidade deverão ser tidas em linha de conta pela equipa de desenvolvimento para tornar
o quiosque de saúde um sistema mais seguro. As oportunidades identificadas, como a integração
de novos dispositivos no quiosque, ou até novas oportunidades de negócio tendo o
marketing e a publicidade como base, poderão igualmente ser exploradas. A identificação de
ameaças, como a preferência de interacções humano-humano em cenários de
acompanhamento de doentes crónicos, permitirá a definição de acções de sensibilização para
as vantagens do quiosque de saúde, de modo a aumentar a taxa de aceitação dos utilizadores e
melhorar a sua experiência com o quiosque.
Sendo conhecidas as aplicações típicas dos quiosques de saúde, partiu-se para a análise do
panorama nacional, identificando-se necessidades e focos de acção em saúde. Através desta
análise verificou-se que em Portugal existe uma necessidade urgente de investimento em
acções de capacitação (empowerment) da população, de prevenção e controlo de doenças
crónicas, de melhoria da eficácia e da eficiência dos serviços de saúde, e também da equidade
de acesso aos mesmos. Foram ainda identificadas várias iniciativas no âmbito do PNS e do
Governo para a obtenção de ganhos em saúde em cada um dos pontos analisados. Esta
análise resultou num conjunto de potenciais oportunidades para a utilização do quiosque de
saúde em contexto nacional, que complementam a análise SWOT na secção 2.4, agora com
informação ajustada ao panorama nacional.
A definição dos cenários de utilização teve como input quer a capacidade de intervenção
técnica dos quiosques de saúde, quer as necessidades e focos de acção em saúde identificados
para o panorama nacional. As aplicações do quiosque de saúde nos cenários de utilização foram
resumidas ao conjunto de aplicações identificado na secção 2.2. Esta decisão permitiu a
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definição de cenários em que o quiosque de saúde é utilizado de formas conhecidas e validadas
na literatura, mas não promoveu a definição de aplicações novas, potencialmente inovadoras.
Uma vez que o processo de desenvolvimento do quiosque é um processo iterativo,
considerou-se lógico numa primeira iteração abordar as aplicações e características típicas
dos quiosques, garantindo uma base sólida e validada para posterior evolução. Assim, do
conjunto de necessidades e focos de acção em saúde identificados, seleccionaram-se aqueles
para os quais existam como referência, trabalhos em que foram sido obtidos ganhos em
saúde com a utilização dos quiosques de saúde.
É possível que a utilização do quiosque de saúde em determinados contextos, como por
exemplo na automonitorização anterior a uma consulta levantem questões, tais como se não
se deveria antes investir na contratação de mais enfermeiros, ou em processos para garantir
que os médicos de MGF tenham o seu tempo utilizado de forma mais produtiva. Nestes
casos será importante considerar que o quiosque de saúde consiste numa potencial solução para
os problemas identificados, solução essa que poderá ser utilizada de forma harmoniosa com
outras soluções possíveis, após uma análise de diversos parâmetros não cobertos no âmbito
deste trabalho. Como tal, os cenários de utilização serão uma linha orientadora para o
desenvolvimento do quiosque. Só se poderá verificar se a sua utilização em cada cenário se
traduzirá ou não em ganhos de saúde em Portugal, após o desenvolvimento do quiosque
para o efeito e através da realização de estudos adequados. Esses estudos deverão incidir
sobre um conjunto de variáveis maior do que o presente trabalho, devendo expandir-se, por
exemplo, a questões relacionadas com custo-efectividade.
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Anexo A – Questionário: “Quiosque de Saúde” – Que
módulos adicionar?
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Anexo B - Tabelas resumo dos cenários de utilização e
respectivos módulos.
Tabela 9: Resumo dos cenários de utilização e respectivos módulos
Cenário de
utilização
Promoção da
literacia em saúde

Monitorização para
acompanhamento
de doentes
crónicos

Foco/problema
Baixos índices de
literacia em saúde da
população portuguesa

Elevada e crescente
prevalência de doenças
crónicas, baixa adesão
ao regime terapêutico
pelos doentes, redução
do índice de
sustentabilidade
potencial com
sobrecarga dos serviços
de saúde.

Propostas do sistema de
saúde/Governo
Capacitação dos cidadãos através
de acções de literacia em saúde
no âmbito do eixo estratégico
“Cidadania em Saúde” do PNS,
e do “Programa Nacional de
Educação para a Saúde, Literacia
e Autocuidados” (agora
integrado no programa
“Literacia em saúde e integração
de cuidados”).
Posicionamento das medidas de
prevenção e de controlo de
doenças crónicas como uma
prioridade em saúde pública,
promovendo o desenvolvimento
de programas de autogestão da
doença. Os planos de saúde
prioritários e a coordenação
estratégica para a prevenção e
gestão da doença crónica
reforçam a preocupação do
sistema de saúde quanto à
prevenção e gestão da doença.

Aplicação
Quiosque de
informação

Quiosque de
automonitorização
(local ou remota)

Tipo de
prevenção
Primária,
secundária,
terciária

Secundária
e terciária

Localização

Enquadramento

Módulos

Salas de espera de
unidades de CSP; locais de
acesso público como
contemplado no eixo
estratégico “Políticas
Saudáveis” (bibliotecas,
estabelecimentos de
ensino, autarquias)

Oportunista

Ecrã táctil (já presente) e
teclado em Braille. Os
conteúdos informativos serão
definidos a propósito das
iniciativas em que o quiosque
for utilizado. Como referência
consideram-se os conteúdos
expostos em 4.1.1 Promoção
da literacia em Saúde.

Unidades de CSP, lares de
idosos e diferentes locais
de acesso público como
contemplado no eixo
estratégico “Políticas
Saudáveis”. Foco nas
zonas carenciadas, fora
dos grandes centros
populacionais, (definidas
no Despacho n.º 1788B/2017).

Integrado

Doenças cardiovasculares:
Monitor de pressão arterial;
Glicosímetro; Balança/
Monitor de composição
corporal; Questionários para a
recolha de informação de
sintomatologia como
recomendado pela HFA-ESC;
Informação útil sobre
cuidados e sintomatologia.
Doenças respiratórias:
Debitómetro; Espirómetro;
Oxímetro de pulso.
Questionários CARAT ou
ACT (para controlo asma);
Questionários mMRC ou
CAT (para controlo da
DPOC); Informação útil
sobre cuidados,
sintomatologia e técnica
inalatória.
Diabetes: Monitor de
pressão arterial;
Glicosímetro; Balança/
Monitor de composição
corporal. Questionários para
a recolha de informação de
sintomatologia segundo as
recomendações do Programa
Nacional de Prevenção e
Controlo da Diabetes.
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Tabela 10: Resumo dos cenários de utilização e respectivos módulos (continuação).

Cenário de
utilização
Prémonitorização e
Admissão/Alta

Teleconsulta

Foco/problema
Escassez de profissionais de
MGF e utilização de 1/3 do
seu tempo com tarefas que
não são o contacto directo
com os utentes. Redução do
índice de sustentabilidade
potencial, aposentações de
profissionais de MGF
previstas, prevalência
crescente de doenças
crónicas e incumprimento
dos TMRG.

Escassez de profissionais de
MGF, distribuição
assimétrica de serviços de
saúde fazendo com que
muitos utentes não tenham
os cuidados necessários ou
se desloquem a
estabelecimentos de saúde
distantes do seu domicílio.

Propostas do sistema de
saúde/Governo
Proposta de “libertação do tempo
médico de tarefas administrativas e
de outras em que possam ser
substituídos por outros
profissionais de saúde” no relatório
nº 11/2016 – 2ª S., do Tribunal de
Contas; Promoção da “realização de
esforços contínuos e pragmáticos,
no sentido de melhorar a segurança
e a eficiência dos cuidados, e de
promover uma utilização eficiente
dos recursos disponíveis,
assegurando uma melhoria contínua
do sistema de saúde” no eixo
“Qualidade em Saúde” do PNS.
Proposta de reforço do acesso das
populações mais vulneráveis aos
serviços de saúde e aos
medicamentos no âmbito do eixo
“Equidade e Acesso Adequado aos
Cuidados de Saúde” do PNS, bem
como a promoção da
disponibilização cuidados de
qualidade, nos locais e nos
momentos adequados assegurando
o princípio da equidade de acesso.
Programa para atribuição de
incentivos à mobilidade geográfica
de médicos para zonas carenciadas
no Decreto-Lei n.º 101/2015,
revelando o esforço do sistema de
saúde para reduzir as assimetrias na
oferta de cuidados de saúde.

Aplicação
Quiosque de
automonitorização
(local) e de
admissão/alta

Quiosque de
teleconsulta

Tipo de
prevenção
Secundária
e terciária

Secundária
e terciária

Localização

Enquadramento

Módulos

Unidades de CSP.
Foco nas zonas
carenciadas, fora dos
grandes centros
populacionais,
(definidas no
Despacho n.º 1788B/2017).

Integrado

Consultar 4.2.3 Módulos para
monitorização pré-consulta e
teleconsulta.

Unidades de CSP, lares
de idosos e diferentes
locais de acesso
público como
contemplado no eixo
estratégico “Políticas
Saudáveis”. Foco nas
zonas carenciadas, fora
dos grandes centros
populacionais,
(definidas no
Despacho n.º 1788B/2017).

Integrado

Consultar 4.2.3 Módulos para
monitorização pré-consulta e
teleconsulta.
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Tabela 11: Resumo dos cenários de utilização e respectivos módulos (continuação).

Cenário de
Foco/problema
utilização
Rastreios
Elevada prevalência de
doenças crónicas e de
factores de risco. A
detecção precoce e controlo
dos factores de risco como
condição fundamental para
a prevenção das doenças
crónicas.

Propostas do sistema de saúde/Governo

Aplicação

Reforço do acesso equitativo a programas de
rastreios e outros relacionados com factores de
risco no âmbito do eixo estratégico “Equidade
e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde”;
Reforço de estratégias de minimização de
factores de risco, de sistemas de vigilância
epidemiológica e de monitorização de alertas de
saúde pública, no âmbito do eixo “Políticas
Saudáveis”; Assegurar a equidade e o acesso a
estratégias de prevenção de qualidade no
âmbito do eixo “Qualidade na Saúde”.

Quiosque de
automonitorização
(local)

Tipo de
prevenção
Secundária

Localização
Locais de acesso
público como
contemplado no
eixo estratégico
“Políticas
Saudáveis”.

Enquadramento
Integrado/Oportunista

Módulos
Doenças cardiovasculares:
Monitor de pressão arterial;
Glicosímetro; Balança/
Monitor de composição
corporal. Informação sobre
hábitos de vida saudáveis e
sobre factores de risco de
doenças cardiovasculares;
Questionários para a recolha
de informação de
sintomatologia como
recomendado pela HFA-ESC
Doenças respiratórias:
Debitómetro; Espirómetro.
Questionários CARAT ou
ACT (para controlo asma);
Questionários mMRC ou
CAT (para controlo da
DPOC); Informação útil
sobre cuidados,
sintomatologia e técnica
inalatória.
Diabetes: Glicosímetro;
Balança/ Monitor de
composição corporal.
Questionário FINDRISC.

Referências

75

Referências
Alberti, K. G. M. M., Zimmet, P., & Shaw, J. (2007). International Diabetes Federation: a
consensus on Type 2 diabetes prevention. Diabetic Medicine, 24(5), 451–463.
https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2007.02157.x
Ali, A., & Katz, D. L. (2015). Disease Prevention and Health Promotion: How Integrative
Medicine Fits. American journal of preventive medicine, 49(5 Suppl 3), S230-40.
https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.07.019
Alpert, B. S., Dart, R. A., & Sica, D. A. (2014). Public-use blood pressure measurement: the
kiosk quandary. Journal of the American Society of Hypertension, 8(10), 739–742.
https://doi.org/10.1016/j.jash.2014.07.034
American Well. (2017). Telemedicine Kiosk - American Well. Obtido 18 de Fevereiro de
2017, de https://www.americanwell.com/telemedicine-kiosk/
Assembleia da República. (2005). Constituição da República Portuguesa. Obtido 7 de
Setembro
de
2017,
de
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.asp
x#art64
Bahadin, J., Shum, E., Ng, G., Tan, N., Sellayah, P., & Tan, S. W. (2017). Follow-Up
Consultation Through a Healthcare Kiosk for Patients with Stable Chronic Disease in
a Primary Care Setting: A Prospective Study. Journal of General Internal Medicine, 32(5),
534–539. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1007/s11606-016-3931-8
Bárbara, C., Rodrigues, F., Dias, H., Cardoso, J., Almeida, J., Matos, M. J., … Burney, P.
(2013). Prevalência da doença pulmonar obstrutiva crónica em Lisboa, Portugal: estudo
Burden of Obstructive Lung Disease. Revista Portuguesa de Pneumologia, 19(3), 96–105.
https://doi.org/10.1016/j.rppneu.2012.11.004
BHD KLACTIVE SDN. (2017). Preventive healthcare. Obtido 2 de Janeiro de 2018, de
http://www.klactive.com/preventivehealthcare/
Boas práticas em saúde. (2013). Prémio de boas práticas em saúde - Projecto Bem-Me-Ker.
Obtido 25 de Maio de 2017, de http://www.boaspraticasemsaude.com/node/2915
Bonato, P. (2010). Advances in wearable technology and its medical applications. Conference
proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology
Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2010, 2021–4.
https://doi.org/10.1109/IEMBS.2010.5628037
Bousquet, J., & Khaltaev, N. (2007). Vigilância global, prevenção e controlo das doenças
respiratórias crónicas: uma abordagem integradora. World Health Organization. Obtido
de http://www.who.int/gard/publications/GARD_Portuguese.pdf

76

Referências

Busse, R., Scheller-kreinsen, D., & Zentner, A. (2010). Tackling Chronic Disease in Europe. The
European Observatory on Health Systems and Policies.
Caravana do Coração. (2016). Caravana do Coração 2016. Obtido 31 de Janeiro de 2018, de
https://www.circulodocoracao.com.br/sites/caravanadocoracao/
Cardíaca, A. de I. (2018). Sinais de alerta. Obtido 30 de Abril de 2018, de
http://www.heartfailurematters.org/static_file/HeartFailureMatters/Documents/SI
NAIS DE ALERTA.pdf
Celler, B. G., & Sparks, R. S. (2015). Home telemonitoring of vital signs--technical challenges
and future directions. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 19(1), 82–91.
https://doi.org/10.1109/JBHI.2014.2351413
Comissão Nacional de Protecção de Dados. (2017). O que é a CNPD. Obtido 11 de Junho
de 2017, de https://www.cnpd.pt/bin/cnpd/acnpd.htm
Communitties, C. of the E. (2008). Communication from the Commission to the European
Parliament, The Council, The European Economic and Social Committe and the
Committe of the Regions: on telemedicine for the benefit of patients, healthcare sytems
and society, 13. https://doi.org/10.2759/39953
Dantas Rosa, Azevedo Teresa, Alves Márcia, Balsa Margarida, Albuquerque Isabel, Ferreira
Marília, … Guimarães Joana. (2017). Utilização do FINDRISC no Rastreio da Diabetes
em Utentes Assintomáticos. Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo,
21(1), 45–51. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.rpedm.2015.10.028
Das, R., & Padhy, H. M. (2014). Health Monitoring KIOSK : An effective system for rural
health management. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN
ENGINEERINGRESEARCH AND TECHNOLOGY [IJIERT], 1(2), 1–4.
Devamalar, P. B. (2009). Design and architecture of real time web-centric tele health diabetes
diagnosis expert system. Int. J. Medical Engineering and Informatics, 1(3), 87–99.
https://doi.org/10.1504/ijmei.2009.022642
Diagnostics, P. (2018). A1CNOW SELF CHECK - A1C Results from Home - PTS
Diagnostics. Obtido 27 de Maio de 2018, de http://www.ptsdiagnostics.com/a1cnowself-check.html
Diário da República Electrónico. (2016). Despacho n.o 3618-A/2016 - Diário da República
n.o 49/2016, 1o Suplemento, Série II de 2016-03-10 - DRE. Obtido 29 de Julho de 2017,
de https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73833508/details/normal?q=3618A%2F2016
Diário da República Electrónico. (2017). Despacho n.o 3454/2017 - Diário da República n.o
80/2017, Série II de 2017-04-24 - DRE. Obtido 29 de Julho de 2017, de
https://dre.pt/web/guest/home//dre/106912661/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=106912603
Diário da República Eletrónico. (2015a). Decreto-Lei n.o 101/2015 - Diário da República n.o
108/2015, Série I de 2015-06-04. Obtido 8 de Setembro de 2017, de
https://dre.pt/home/-/dre/67401245/details/maximized?p_auth=v6YiRNJ2
Diário da República Eletrónico. (2015b). Portaria n.o 87/2015 - Diário da República n.o
57/2015, Série I de 2015-03-23 - DRE. Obtido 7 de Setembro de 2017, de

Referências

77

https://dre.pt/home/-/dre/66807918/details/maximized?p_auth=0rHIG7tn
Diário da República Eletrónico. (2016a). Despacho n.o 4027-A/2016 - Diário da República
n.o 55/2016, 1o Suplemento, Série II de 2016-03-18 - DRE. Obtido 3 de Dezembro de
2017,
de
https://dre.pt/home//dre/73908189/details/maximized?serie=II&dreId=73908187
Diário da República Eletrónico. (2016b). Despacho n.o 6401/2016 - Diário da República n.o
94/2016, Série II de 2016-05-16 - DRE. Obtido 4 de Dezembro de 2017, de
https://dre.pt/web/guest/pesquisa//search/74443131/details/normal?q=6401%2F2016+n.o94
Diário da República Eletrónico. (2017a). Despacho n.o 1788-B/2017 - Diário da República
n.o 41/2017, 2o Suplemento, Série II de 2017-02-27. Obtido 9 de Setembro de 2017, de
https://dre.pt/home//dre/106536966/details/maximized?serie=II&dreId=106536964
Diário da República Eletrónico. (2017b). Despacho n.o 6429/2017 - Diário da República n.o
142/2017, Série II de 2017-07-25 - DRE. Obtido 8 de Dezembro de 2017, de
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107744169/details/normal?l=1
Diário da República Eletrónico. (2017c). Lei de Bases da Saúde - Lei n.o 48/90, versão à data
de
2017-09-08.
Obtido
8
de
Setembro
de
2017,
de
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada//lc/57483775/201709072307/57494525/diploma/indice?q=lei+de+bases
Dias, A. M., Cunha, M., Margarida, A., Dos, M., Patrícia, A. N. A., Neves, G., … Castro, S.
A. (2011). Adesão ao regime terapêutico na doença crónica: Revisão da literatura, 201–
219.
Direção-Geral da Saúde. (2007). Orientação Técnica sobre Diagnóstico e Controlo da
Doença
Pulmonar
Crónica
Obstrutiva
(DPOC).
Obtido
de
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circularesinformativas/circular-informativa-n-9dspcs-de-27022007-pdf.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2010). Natureza e Objectivos dos PNS. Obtido 15 de Julho de
2017, de http://pns.dgs.pt/planeamento-saude/natureza-e-objectivos-dos-planosnacionais-de-saude/
Direção-Geral da Saúde. (2011). Norma no 002/2011 de 14/01/2011 - Diagnóstico e
Classificação da Diabetes Mellitus. Obtido 9 de Outubro de 2017, de
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n0022011-de-14012011.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2012a). PNS 3.4 Eixo Estratégico: Políticas Saudáveis. Plano
Nacional
de
Saúde
2012
2016,
24.
Obtido
de
http://pns.dgs.pt/files/2012/02/99_3_4_Políticas_Saudáveis_2013_01_17.pdf
Direção-Geral da Saúde. (2012b). Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares
Orientações
Programáticas.
Obtido
de
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ah
UKEwi66eqLzP_TAhXLthQKHXlaCkMQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fwww
.dgs.pt%2Fficheiros-de-upload-3%2Fprogramas-nacionais-prioritarios-doencascerebro-cardiovasculares-pdf.aspx&usg=AFQjCNHZWqGKj

78

Referências

Direção-Geral da Saúde. (2013a). Norma no 028/2011 de 30/09/2011 atualizada a
10/09/2013 - Diagnóstico e Tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica.
Obtido 30 de Abril de 2018, de https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-ecirculares-normativas/norma-n-0282011-de-30092011-atualizada-a-10092013.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2013b). Plano Nacional de Saúde 2012-2016 | Versão Resumo.
https://doi.org/10.1590/S0103-166X2008000400013
Direção-Geral da Saúde. (2013c). Programa Nacional para as Doenças Respiratórias 20122016.
Obtido
31
de
Agosto
de
2017,
de
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwjx1_uQuYTWAhXJ2hoKHTUaA1wQFggmMAA&url=http
s%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fdocumentos-e-publicacoes%2Fprograma-nacionalpara-as-doencas-respiratorias-2012-2016-pdf.aspx&usg=AFQ
Direção-Geral da Saúde. (2015a). Plano Nacional de Saúde - Revisão e extensão a 2020.
Direção-Geral da Saúde. (2015b). Portugal: Doenças Cérebro-Cardiovasculares em Números
- 2015. Saúde em Números. https://doi.org/ISSN: 2183-0681
Direção-Geral da Saúde. (2015c). Portugal - Doenças Oncológicas em Números 2015.
Obtido 11 de Outubro de 2017, de https://www.dgs.pt/em-destaque/portugaldoencas-oncologicas-em-numeros-201511.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2016a). Asma - Programa Nacional para as Doenças Respiratórias.
Obtido 1 de Setembro de 2017, de https://www.dgs.pt/em-destaque/dia-mundial-daasma-3-de-maio-pdf.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2016b). Orientação no 005/2016 de 28/09/2016 - Especificações
técnicas para a realização de espirometrias com qualidade em adultos, nos Cuidados de
Saúde Primários. Obtido 30 de Abril de 2018, de https://www.dgs.pt/directrizes-dadgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0052016-de-28092016.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2016c). Programa Nacional para a Prevenção e Controlo da
Diabetes. Obtido 30 de Abril de 2018, de https://www.dgs.pt/programa-nacionalpara-a-diabetes/programa-nacional-para-a-diabetes.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2016d). Programa Nacional Saúde Reprodutiva - Action Plan for
Sexual and Reproductive Health Imprimir. Obtido 8 de Dezembro de 2017, de
http://www.saudereprodutiva.dgs.pt/gestao-de-noticias/action-plan-sexualreproductive-health.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2016e). Projeto Piloto para formação de Rede de Espirometria nos
Cuidados de Saúde Primários em articulação com a Pneumologia Hospitalar. Obtido 6
de Outubro de 2017, de https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/projetopiloto-para-formacao-de-rede-de-espirometria-nos-cuidados-de-saude-primarios-emarticulacao-com-a-pneumologia-hospitalar.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2017a). Relatório do Programa Nacional para as Doenças
Oncológicas - 2017. Obtido 1 de Dezembro de 2017, de https://www.dgs.pt/emdestaque/relatorio-do-programa-nacional-para-as-doencas-oncologicas-2017.aspx
Direção-Geral da Saúde. (2017b). SNS + Proximidade – Integração de Cuidados e Literacia
em Saúde - SPMS. Obtido 8 de Dezembro de 2017, de http://spms.minsaude.pt/2017/06/sns-proximidade-integracao-cuidados-literacia-saude-2/

Referências

79

Direção-Geral de Saúde. (2016a). A Saúde dos Portugueses 2016. Obtido de
https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/18278
Direção-Geral de Saúde. (2016b). Doenças respiratórias em números - 2015.
Direção Geral de Saúde. (2010). Definição da doença crónica - Ficheiros DGS. Obtido 4 de
Agosto de 2017, de http://pns.dgs.pt/files/2010/09/ddc.pdf
Dulchavsky, S. A., Ruffin, W. J., Johnson, D. A., Cogan, C., & Joseph, C. L. M. (2014). Use
of an interactive, faith-based kiosk by congregants of four predominantly, africanamerican churches in a metropolitan area. Frontiers in public health, 2, 106.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00106
Entidade Reguladora da Saúde. (2011). Cuidados de Saúde a Portadores de Diabetes Mellitus.
Obtido 10 de Outubro de 2017, de https://www.ers.pt/pages/73?news_id=94
Escoval, A., Coelho, A., Diniz, J., Rodrigues, M., Moreira, F., & Espiga, P. (2010). Gestão
integrada da doença : uma abordagem experimental de gestão em saúde. Revista
Portuguesa
De
Saúde
Pública,
9,
105–116.
Obtido
de
https://www.ensp.unl.pt/dispositivos-de-apoio/cdi/cdi/sector-depublicacoes/revista/2010/pdf/volume-tematico-contratualizacao/EC-09-2009.pdf
Espanha, R., Ávila, P., & Mendes, R. V. (2016). Literacia em Saúde em Portugal - Relatório
Síntese. Fundação Calouste Gulbenkian. Obtido de http://www.gulbenkian.pt
Fawcett, S., Abeykoon, P., Arora, M., Dobe, M., Galloway-Gilliam, L., Liburd, L., &
Munodawafa, D. (2010). Constructing an action agenda for community empowerment
at the 7th Global Conference on Health Promotion in Nairobi. Global Health Promotion,
17(4), 52–56. https://doi.org/10.1177/1757975910383933
Fundação Portuguesa Cardiologia. (2017). Rastreios Cardiovasculares. Obtido 21 de Março
de 2018, de http://www.fpcardiologia.pt/atividades/rastreios-cardiovasculares/
Furtado, C., & Pereira, J. (2010). Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde. Lisboa.
GlaxoSmithKline. (2018). Vencer a Asma - Antes que a asma o vença a si! Obtido 21 de
Maio de 2018, de http://www.venceraasma.com/
Global Health Data Exchange. (2015). Global Burden of Disease Study Results Tool. Obtido
6 de Agosto de 2017, de http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
Granja, M., Ponte, C., & Cavadas, L. F. (2014). What keeps family physicians busy in
Portugal? A multicentre observational study of work other than direct patient contacts.
BMJ open, 4(6), e005026. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-005026
Guirguis-Blake, J. M., Senger, C. A., Webber, E. M., Mularski, R. A., & Whitlock, E. P.
(2016). Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 98405.
https://doi.org/10.1001/jama.2016.2654
Gulbenkian Descobrir, & Maratona da Saúde. (2016). Dossiê Ciência em Cena - Doenças
cardiovasculares.
Obtido
18
de
Maio
de
2017,
de
https://gulbenkian.pt/cienciaemcena/wpcontent/uploads/sites/35/2016/08/Ciencia-em-Cena-Dossier.pdf
Hankin, A., Haley, L., Baugher, A., Colbert, K., & Houry, D. (2015). Kiosk versus in-person

80

Referências
screening for alcohol and drug use in the emergency department: patient preferences
and disclosure. The western journal of emergency medicine, 16(2), 220–8.
https://doi.org/10.5811/westjem.2015.1.24121

Haroon, S., Jordan, R., Takwoingi, Y., & Adab, P. (2015). Diagnostic accuracy of screening
tests
for
COPD :
a
systematic
review
and
meta-analysis.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008133
Health Organization, W., & Office for Europe, R. (2013). Health literacy : The solid facts. World
Health Organization; World Health Communications Associates. Obtido de
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf
IEEE. (2013). IEEE Standards Association and Continua Health Alliance Join Forces to
Develop End-to-End, Plug-and-Play Connectivity for Personal Connected Health.
Obtido
28
de
Outubro
de
2017,
de
http://standards.ieee.org/news/2013/ieeesa_continua.html
IEEE. (2017a). IEEE 11073 Personal Health Devices. Obtido 28 de Outubro de 2017, de
http://www.11073.org/
IEEE. (2017b). Personal Health Device | Standards Development Working Group. Obtido
29 de Outubro de 2017, de https://standards.ieee.org/develop/wg/PHD.html
Inglis, A., & Curatolo, L. (2012). Rural mobile phone coverage is an issue for the NHS.
Anaesthesia, 67(11), 1286–1287. https://doi.org/10.1111/anae.12015
Instituto Nacional de Estatística. (2017a). Óbitos (N.o) por Local de residência (NUTS 2013), Sexo, Grupo etário e Causa de morte (tumores malignos); Anual. Obtido 1 de
Dezembro
de
2017,
de
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCo
d=0008461&contexto=bd&selTab=tab2
Instituto Nacional de Estatística. (2017b). Taxa de mortalidade por tumor maligno da mama
feminina por 100 000 habitantes (N.o) por Local de residência (NUTS - 2013) e Grupo
etário;
Anual.
Obtido
1
de
Dezembro
de
2017,
de
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCo
d=0003775&contexto=bd&selTab=tab2
Instituto Nacional de Estatística. (2017c). Taxa de mortalidade por tumor maligno da
próstata por 100 000 habitantes (N.o) por Local de residência (NUTS - 2013) e Grupo
etário;
Anual.
Obtido
1
de
Dezembro
de
2017,
de
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCo
d=0003778&contexto=bd&selTab=tab2
Instituto Nacional de Estatística. (2017d). Taxa de mortalidade por tumor maligno da
traqueia, brônquios e pulmão por 100 000 habitantes (N.o) por Local de residência
(NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual. Obtido 1 de Dezembro de 2017, de
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCo
d=0003773&contexto=bd&selTab=tab2
Instituto Nacional de Estatística. (2017e). Taxa de mortalidade por tumor maligno do cólon
e recto por 100 000 habitantes (N.o) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e
Grupo
etário;
Anual.
Obtido
1
de
Dezembro
de
2017,
de
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCo

Referências

81

d=0003740&contexto=bd&selTab=tab2
Instituto Nacional de Estatística. (2017f). Taxa de mortalidade por tumores malignos por
100 000 habitantes (N.o) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário;
Anual.
Obtido
1
de
Dezembro
de
2017,
de
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCo
d=0003737&contexto=bd&selTab=tab2
Jones, R. (2009). The role of health kiosks in 2009: literature and informant review.
International journal of environmental research and public health, 6(6), 1818–55.
https://doi.org/10.3390/ijerph6061818
Jones, R., Naven, L., Ashe, G., Kohli, H., & Crawford, J. (1996). Development and
evaluation of Healthpoint: a public access touch screen community based health
information
system.
Obtido
de
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2233059/pdf/procamiaafs000020991.pdf
Joshi, A., & Trout, K. (2012). Heath Kiosks as an Equal Opportunity Resource for Better
Health: A Systematic Review. GLOBAL HEALTH 2012, The First International …, (c),
66–70.
Obtido
de
http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=global_health_2012_3
_40_50037
Joshi, A., & Trout, K. (2014a). The role of health information kiosks in diverse settings: a
systematic review. Health Information & Libraries Journal, 31(4), 254–273.
https://doi.org/10.1111/hir.12081
Joshi, A., & Trout, K. (2014b). The role of health information kiosks in diverse settings: A
systematic review. Health Information and Libraries Journal, 31(4), 254–273.
https://doi.org/10.1111/hir.12081
Kiosk Marketplace. (2015). Predicting the future of kiosks. Obtido 11 de Junho de 2017, de
https://www.kioskmarketplace.com/articles/predicting-the-future-of-kiosks/
Kreuter, M. W., Black, W. J., Friend, L., Booker, A. C., Klump, P., Bobra, S., & Holt, C. L.
(2006). Use of computer kiosks for breast cancer education in five community settings.
Health Educ Behav, 33(5), 625–642. https://doi.org/10.1177/1090198106290795
Landgrebe, J., & Smith, B. (2011). The HL7 Approach to Semantic Interoperability. Em
ICBO:
International
Conference
on
Biomedical
Ontology.
Obtido
de
https://pdfs.semanticscholar.org/9b60/443eceda12e0744a16290af1857a9f7f21f1.pdf
Lee, I.-M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., Katzmarzyk, P. T., & Lancet
Physical Activity Series Working Group. (2012). Effect of physical inactivity on major
non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life
expectancy. The Lancet, 380(9838), 219–229. https://doi.org/10.1016/S01406736(12)61031-9
Liga Portuguesa Contra o Cancro. (2015). O que é o Cancro? Obtido 19 de Novembro de
2017, de https://www.ligacontracancro.pt/o-que-e-o-cancro/
Managed Care Magazine Online. (2016). Telemedicine Kiosks: The Future of Health Care?
Obtido
11
de
Junho
de
2017,
de
https://www.managedcaremag.com/news/telemedicine-kiosks-future-health-care

82

Referências

Margarida Gonçalves, A. (2015). Literacia em Saúde e utilização dos serviços de saúde. Instituto
Politécnico
do
Porto.
Obtido
de
http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8926/1/MGO-2110042-Literacia
em
Saúde.pdf
Martín-Lesende, I., Orruño, E., Bilbao, A., Vergara, I., Cairo, M. C., Bayón, J. C., … Recalde,
E. (2013). Impact of telemonitoring home care patients with heart failure or chronic
lung disease from primary care on healthcare resource use (the TELBIL study
randomised controlled trial). BMC Health Services Research, 13(1), 118.
https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-118
Matthews, J. T., Mcmillan, J., Engberg, S., & Morrow, L. (2013). Evolution of a Multi-user
Health Kiosk for Community-residing Older Adults. Em Hub for Excellence in eHealth
Research Seminar Series.
Ministério da Saúde. (2009). ARS Norte - Programas de Rastreios na Região Norte. Obtido
21 de Abril de 2017, de http://www.arsnorte.min-saude.pt/ratreios/
Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (2013). Measuring the global burden of disease. The New
England journal of medicine, 369(5), 448–457. https://doi.org/10.1056/NEJMra1201534
Nathan, D. M., Buse, J. B., Davidson, M. B., Ferrannini, E., Holman, R. R., Sherwin, R., …
European Association for Study of Diabetes. (2009). Medical management of
hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and
adjustment of therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association
and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes care, 32(1), 193–203.
https://doi.org/10.2337/dc08-9025
Nicholas, D., Huntington, P., & Williams, P. (2001). Health kiosk use: A national
comparative
study.
Aslib
Proceedings,
53(4
SPEC.
ISS),
130–140.
https://doi.org/10.1108/EUM0000000007048
Nicholas, D., Huntington, P., & Williams, P. (2003). Three years of digital consumer health
information: a longitudinal study of the touch screen health kiosk. Information Processing
& Management, 39(3), 479–502. https://doi.org/10.1016/S0306-4573(02)00039-0
Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary
health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion
International, 15(3), 259–267. https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259
Observatório Português dos Sistemas de Saúde. (2015). Relatório Primavera 2015. Obtido
10 de Setembro de 2017, de http://www.opss.pt/node/485
Ordem dos Médicos. (2015). Revista Ordem dos Médicos no 162, Setembro 2015. Obtido
10
de
Setembro
de
2017,
de
https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=10a5ab2db37feedfdeaab192
ead4ac0e&id=8ccfb1140664a5fa63177fb6e07352f0
Organization, W. H. (2017). Health topics - Noncommunicable diseases. Obtido 7 de Janeiro
de 2017, de http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/
Paré, G., Jaana, M., & Sicotte, C. (2007). Systematic review of home telemonitoring for
chronic diseases: the evidence base. Journal of the American Medical Informatics Association :
JAMIA, 14(3), 269–77. https://doi.org/10.1197/jamia.M2270

Referências

83

Paré, G., Moqadem, K., Pineau, G., & St-Hilaire, C. (2010). Clinical Effects of Home
Telemonitoring in the Context of Diabetes, Asthma, Heart Failure and Hypertension:
A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 12(2), e21.
https://doi.org/10.2196/jmir.1357
Pedro, A. R., Amaral, O., & Escoval, A. (2016). Literacia em saúde, dos dados à ação:
tradução, validação e aplicação do European Health Literacy Survey em Portugal. Revista
portuguesa de saúde pública, 3(43), 259–275. https://doi.org/10.1016/j.rpsp.2016.07.002
Perk, J., Backer, G. De, Gohlke, H., Graham, I., Reiner, Z., Verschuren, W. M. M., …
Zannad, F. (2013). Recomendações Europeias para a prevenção da doença
cardiovascular na prática clínica (versão de 2012). Revista Portuguesa de Cardiologia, 32(6),
553.e1-553.e77. https://doi.org/10.1016/j.repc.2013.06.001
Personal Connected Health Alliance. (2017a). Fundamentals of Data Exchange. Obtido de
http://www.pchalliance.org/sites/pchalliance/files/Fundamentals_Data_Exchange_
20170404_0.pdf
Personal Connected Health Alliance. (2017b). Personal Connected Health Alliance. Obtido
29 de Maio de 2017, de http://www.pchalliance.org/personal-connected-healthalliance
Pickton, D. W., & Wright, S. (1998). What’s SWOT in strategic analysis? Strategic Change, 7(2),
101–109.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1697(199803/04)7:2<101::AIDJSC332>3.0.CO;2-6
Plataforma de dados da Saude - Portal do Utente. (2016). Obtido 28 de Janeiro de 2016, de
https://servicos.min-saude.pt/utente/
Polisena, J., Tran, K., Cimon, K., Hutton, B., McGill, S., & Palmer, K. (2009). Home
telehealth for diabetes management: a systematic review and meta-analysis. Diabetes,
Obesity and Metabolism, 11(10), 913–930. https://doi.org/10.1111/j.14631326.2009.01057.x
PopulationPyramid.net. (2017). Pirâmide populacional de Portugal. Obtido 8 de Dezembro
de 2017, de https://www.populationpyramid.net/pt/portugal/
Pordaa. (2017). Número de indivíduos em idade activa por idoso. Obtido 8 de Dezembro de
2017,
de
https://www.pordata.pt/Municipios/Número+de+indivíduos+em+idade+activa+p
or+idoso-462
Pordata. (2017a). Esperança de vida à nascença: total e por sexo (base: triénio a partir de
2001)
Portugal.
Obtido
1
de
Julho
de
2017,
de
http://www.pordata.pt/Portugal/Esperança+de+vida+à+nascença+total+e+por+se
xo+(base+triénio+a+partir+de+2001)-418
Pordata. (2017b). Médicos e outro pessoal de saúde por 100 mil habitantes - Portugal. Obtido
10
de
Setembro
de
2017,
de
https://www.pordata.pt/Site/MicroPage.aspx?DatabaseName=Portugal&MicroNam
e=Médicos+e+outro+pessoal+de+saúde+por+100+mil+habitantes&MicroURL=63
9&
Pordata. (2017c). Nados-vivos de mães residentes em Portugal: total e fora do casamento.
Obtido
8
de
Dezembro
de
2017,
de

84

Referências
https://www.pordata.pt/MicroPage.aspx?DatabaseName=Portugal&MicroName=N
ados+vivos+de+mães+residentes+em+Portugal+total+e+fora+do+casamento&Mic
roURL=14&

Pordata. (2017d). População residente. Obtido 8 de Dezembro de 2017, de
https://www.pordata.pt/Municipios/População+residente-359
Pordata. (2017e). Taxa bruta de natalidade - Portugal. Obtido 29 de Junho de 2017, de
http://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+bruta+de+natalidade-527
Publicação da Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares. (2009). Reabilitação
Cardíaca: Realidade Nacional e Recomendações Clínicas. Obtido 30 de Abril de 2018,
de
http://www2.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/466A7B26-7BB4-48D9-9DC1FBAE234AA579/0/ReabilitacaoCardiaca.pdf
Pursuant Health. (2017a). Employee Wellness Programs for Employers. Obtido 31 de
Janeiro de 2018, de https://pursuanthealth.com/employee-wellness-programs/
Pursuant Health. (2017b). Healthcare Marketing &amp; Advertising. Obtido 1 de Abril de
2018, de https://pursuanthealth.com/healthcare-marketing-advertising/
Rádio Renascença. (2016). Não faltam médicos em Portugal, falta organização do trabalho.
Obtido
10
de
Setembro
de
2017,
de
http://rr.sapo.pt/noticia/57634/governo_nao_faltam_medicos_em_portugal_falta_o
rganizacao_do_trabalho
Ringleb, P. A., Bousser, M.-G., Davalos, A., Diener, H.-C., Ferro, J., Hacke, W., …
Henriques José Ferro Endereço para correspondência Werner Hacke, I. M. (2008).
Recomendações para o Tratamento do AVC Isquémico e do Acidente Isquémico
Transitório 2008 The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and
the
ESO
Writing
Committee.
Obtido
de
http://www.congrexswitzerland.com/fileadmin/files/2013/esostroke/pdf/ESO08_Guidelines_Portuguese.pdf
RTP Notícias. (2014). Tribunal de Contas pede consultas de 15 minutos - Saúde. Obtido 11
de Setembro de 2017, de https://www.rtp.pt/noticias/saude/tribunal-de-contas-pedeconsultas-de-15-minutos_v758367
Santana, P. (2015). A Geografia da Saúde da População. Evolução nos últimos 20 anos em
Portugal Continental. Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território Universidade
de
Coimbra.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17127/cegot/2015.GS
Saúde, D.-G. da. (2014). Boas Práticas e Orientações para o Controlo da Asma no Adulto e
na Criança. Obtido 30 de Abril de 2018, de https://www.dgs.pt/documentos-epublicacoes/boas-praticas-e-orientacoes-para-o-controlo-da-asma-no-adulto-e-nacrianca-2-edicao.aspx
Saúde, D.-G. da. (2017). Norma 016/2011 de 14/06/2012 - Monitorização e Tratamento
Para o Controlo da Asma na Criança, no Adolescente e no Adulto, actualização
05/07/2017. Obtido 21 de Abril de 2018, de http://nocs.pt/abordagem-controloasma/
Serviço Nacional de Saúde. (2016a). Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia
e Autocuidados. Obtido 4 de Julho de 2017, de https://www.sns.gov.pt/literacia-em-

Referências

85

saude-e-percursos-de-vida/programa-nacional/
Serviço Nacional de Saúde. (2016b). Recursos Humanos do SNS por Região. Obtido 10 de
Setembro de 2017, de https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/07/SNSRecursos-Humanos.pdf
Shull, P. B., Jirattigalachote, W., Hunt, M. A., Cutkosky, M. R., & Delp, S. L. (2014).
Quantified self and human movement: a review on the clinical impact of wearable
sensing and feedback for gait analysis and intervention. Gait & Posture, 40(1), 11–9.
https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2014.03.189
Silva, D., & Gomez-sanchez, M. A. (2016). Heart Failure : A New Epidemic of
Cardiovascular Disease. Acta Medédica Porturguesa, 29(1), 10–11.
Silva, J., Brandão, P., & Prior, R. (2017). Modular Health Kiosk based on Web Technologies.
Em Proc International Special Session on Smart Medical Devices - From Lab to Clinical Practice SmartMedDev,. Porto.
Soares, E., Oliveira, C., Maia, J., Almeida, R., Coimbra, M., Brandao, P., & Prior, R. (2016).
Modular Health Kiosk for health self-assessment. Em 2016 IEEE Symposium on
Computers
and
Communication
(ISCC)
(pp.
278–280).
IEEE.
https://doi.org/10.1109/ISCC.2016.7543754
Sociedade Portuguesa de Diabetologia. (2016). Relatório do Observatório Nacional da
Diabetes
2016.
Obtido
9
de
Outubro
de
2017,
de
http://www.spd.pt/index.php/notcias-topmenu-19/663-2017-03-16-16-19-17
Sociedade Portuguesa de Pneumologia. (2017). Patologias Respiratórias. Obtido 1 de
Setembro de 2017, de http://www.sppneumologia.pt/patologias-respiratorias
Swan, M. (2013). The Quantified Self: Fundamental Disruption in Big Data Science and
Biological Discovery. Big Data, 1(2), 85–99. https://doi.org/10.1089/big.2012.0002
Takyi, H., Watzlaf, V., Matthews, J. T., Zhou, L., & Dealmeida, D. (2017). Privacy and
Security in Multi-User Health Kiosks. International journal of telerehabilitation, 9(1), 3–14.
https://doi.org/10.5195/ijt.2017.6217
Telecomunicações, I. (2016). Health Kiosk: The ATM of primary healthcare. Obtido 28 de
Maio de 2017, de https://www.it.pt/News/NewsPost/3303#
The Utah AIDS Foundation. (2005). HIV/AIDS Resource Library - Health Kiosk Project.
Obtido
25
de
Maio
de
2017,
de
http://archie.kumc.edu/bitstream/handle/2271/378/Kiosk%2Btraining%2Bdocume
nt.pdf?sequence=19
Thompson, D. A., Lozano, P., & Christakis, D. A. (2007). Parent Use of Touchscreen
Computer Kiosks for Child Health Promotion in Community Settings. Pediatrics, 119(3),
427–434. https://doi.org/10.1542/peds.2006-2669
Tribunal de Contas. (2014). Auditoria ao Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados
de
Saúde
Primários.
Obtido
10
de
Setembro
de
2017,
de
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2014/2s/audit-dgtc-rel017-20142s.shtm
Tribunal de Contas. (2016). Auditoria de Seguimento de Recomendações Formuladas no

86

Referências
Relatório de Auditoria ao Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde
Primários.
Obtido
10
de
Setembro
de
2017,
de
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2016/2s/rel011-2016-2s.shtm

Unidade Local de Saúde de Matosinhos. (2010). Unidade Local de Saúde de Matosinhos Promoção de Saúde. Obtido 15 de Agosto de 2017, de http://www.ulsm.minsaude.pt/servicecontent.aspx?menuid=793
United Nations. (2015). World Population Ageing 2015. Obtido 29 de Junho de 2017, de
http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/ageing/WPA2015.sht
ml
Venkatesh, V., Rai, A., Sykes, T. A., & Aljafari, R. (2016). Combating Infant Mortality in
Rural India: Evidence from a field study of eHealth Kiosk Implementations. MIS
Quarterly, 40(2), 353–380. Obtido de http://aisel.aisnet.org/misq/vol40/iss2/7
Vockley, M. (2015). The Rise of Telehealth: «Triple Aim,» Innovative Technology, and
Popular Demand Are Spearheading New Models of Health and Wellness Care.
Biomedical Instrumentation & Technology / Association for the Advancement of Medical
Instrumentation, 49(5), 306–20. https://doi.org/10.2345/0899-8205-49.5.306
Weber-Jahnke, J., Peyton, L., & Topaloglou, T. (2012). EHealth system interoperability.
Information Systems Frontiers, 14(1), 1–3. https://doi.org/10.1007/s10796-011-9319-8
WHO. (2005). Chronic diseases and their common risk factors. Obtido de
www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/Factsheet1.pdf
Wootton, R. (2012). Twenty years of telemedicine in chronic disease management--an
evidence synthesis. Journal of Telemedicine and Telecare, 18(4), 211–20.
https://doi.org/10.1258/jtt.2012.120219
World Health Organization. (2011). WHO | Equity. Obtido 7 de Setembro de 2017, de
http://www.who.int/healthsystems/topics/equity/en/
World Health Organization. (2013). Global action plan for the prevention and control of
NCDs
2013-2020.
Obtido
8
de
Janeiro
de
2016,
de
http://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en/
World Health Organization. (2014a). Global status report on noncommunicable diseases
2014. Obtido 7 de Janeiro de 2017, de http://www.who.int/nmh/publications/ncdstatus-report-2014/en/
World Health Organization. (2014b). Noncommunicable diseases country profiles 2014.
Obtido 6 de Agosto de 2017, de http://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles2014/en/
World Health Organization. (2015). World report on ageing and health 2015. Obtido 29 de
Junho de 2017, de http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/
World Health Organization. (2017a). Action Plan for Sexual and Reproductive Health:
towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development in Europe – leaving
no one behind (2016). Obtido de http://www.euro.who.int/en/health-topics/Lifestages/sexual-and-reproductive-health/publications/2016/action-plan-for-sexual-andreproductive-health-towards-achieving-the-2030-agenda-for-sustainable-developmentin-europe-leaving-no-one-behind-2016

Referências

87

World Health Organization. (2017b). Noncommunicable diseases. Obtido 7 de Janeiro de
2017, de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
World Health Organization. (2017c). WHO | Cancer. Obtido 19 de Novembro de 2017, de
http://www.who.int/cancer/en/
World Health Organization. (2017d). World Health Statistics data visualizations dashboard
| Noncommunicable diseases. Obtido 7 de Agosto de 2017, de
http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-4-viz-1?lang=en
World Health Organization, & Sabaté, E. (2003). Adherence to long-term terapies: Edivence for
action.
World
Health
Organization.
Obtido
de
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42682/1/9241545992.pdf

