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centros de saúde

3556 auscultações

o nosso estUdo

• Em outubro de 2013, enviámos 
questionários a uma amostra da 
população adulta, estratificada 
por sexo, grupos etários e re-
gião. As respostas foram ainda 
ajustadas de acordo com as ha-
bilitações literárias. O mesmo 
estudo foi conduzido em Espa-
nha e Itália.

• Ao nível nacional, recebemos 
3556 respostas válidas. Os re-
sultados refletem a opinião dos 
utentes sobre o funcionamento 
dos centros de saúde e permi-
tem avaliar a satisfação nas 
zonas de influência de 37 agru-
pamentos de centros de saúde.

Espera é doença crónica

Três em cada 
dez dos nossos 
inquiridos 
esperaram um 
mês ou mais pela 
consulta com o 
médico de família, 
mas a satisfação 
com os serviços 
aumentou nos 
últimos 14 anos

A satisfação dos utentes com os 
cuidados de saúde primários, 
conhecidos por centros de saú-
de, aumenta gradualmente há 14 
anos, apesar da falta de médicos 
de família, das longas esperas pe-
las consultas e da falta de informa-
ção sobre os serviços. Estas são as 
principais conclusões do nosso in-
quérito a 3556 utentes residentes 
de norte a sul do país, que respon-
deram sobre a unidade de saúde 
que frequentam, indicando o res-
petivo nome. Nestas, encontram-
-se Unidades de Saúde Familiares 
(USF) e Unidades de Cuidados 
de Saúde Personalizados (UCSP). 
Os dois modelos distinguem-se, 
entre outros aspetos, pela remu-
neração em função dos objetivos: 
ao contrário das UCSP, as USF re-
cebem incentivos (para a unidade 

e profissionais) se cumprirem os 
objetivos a que se propõem. 

Faltam médicos
■ Segundo o inquérito, a maio-
ria dos portugueses está inscrita 
numa unidade de saúde a menos 
de três quilómetros de casa, e de-
mora até 15 minutos a lá chegar, 
mas um em cada dez não tem mé-
dico de família. O problema é mais 
grave no Algarve e em Lisboa e 
Vale do Tejo: 25 e 15% dos utentes, 
respetivamente, revelaram não ter 
médico. A Sul, o número de inqui-
ridos nestas condições duplicou 
nos últimos cinco anos.  
■ Um relatório preliminar do Tri-
bunal de Contas, publicado no 
início deste ano, aponta no mes-
mo sentido. Os dados indicam 
cerca de um milhão e seiscentos 

Os utentes 
das Unidades 

de Saúde 
Familiares  
estão mais 

satisfeitos com 
funciona- 

mento dos 
serviços 

do que os  
restantes 
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Consulta com o médico de família

Nos últimos 
5 anos, o 

número de 
algarvios 

sem médico 
de família 

duplicou

Centro

Alentejo

Lisboa e Vale do Tejo

Algarve

Norte

17%

28%

31%

35%

37%

>

mil utentes inscritos nos centros 
de saúde sem médico de família 
no fim de 2012.
■ O número corresponde a um 
aumento de 24% face a 2006, al-
tura em que começaram a surgir 
as Unidades de Saúde Familiares, 
cujo propósito era reduzir as listas 
de pacientes sem médico. 
■ A falta de vagas e a reforma ou 
transferência do profissional, sem 
substituição, foram os principais 
motivos apontados pelos inquiri-
dos para não terem médico. Dos 
que têm, 65% não o escolheram, 
porque o centro de saúde não lhes 
deu essa oportunidade. Um quar-
to não sabia sequer que tinha di-
reito de opção.
■ Com ou sem médico de famí-
lia, a maioria recorreu a serviços 
de saúde, pelo menos, quatro ve-
zes no ano anterior ao inquérito. 
O setor público é o mais frequen-
tado, sobretudo, em consultas de 
medicina geral e familiar, serviços 
de enfermagem e vacinas. Noutras 
especialidades, como estomatolo-
gia (dentista) e dermatologia, ga-
nham os privados. Quase um terço 
dos inquiridos recorreu a serviços 
privados de saúde no último ano, 
por falta de resposta do serviço 
público.
■ A grande maioria das marcações 
é feita presencialmente ou por te-
lefone. O recurso a novas tecnolo-
gias, embora em crescimento, está 
longe de ser universal: só 10% dos 
inquiridos marcaram consultas 
por e-mail, e 22% através da In-
ternet, na plataforma E-agenda, 
do Portal do Utente. Em Espanha, 
quase 80% revelam que agendam 
as consultas por via eletrónica.

Consultas a um mês
■ Marcada a consulta, três em cada 
10 portugueses esperam, pelo me-
nos, um mês, pelo encontro com 
o médico de família. A situação  é 
idêntica à que detetámos em 2009, 
aquando do nosso último estudo. 
No país vizinho e em Itália, nove 
em cada 10 pacientes conseguem 
resposta no prazo de uma semana. 

pEríodo dE EspEra ao nívEl naCional

paCiEnTEs QUE EspEraM Mais dE UM MÊs

Por cá, a melhor nota pertence à 
região Centro, com quase metade 
dos inquiridos a obter consulta na 
primeira semana.
■ Ao nível da enfermagem, 58% 
obtêm o serviço no próprio dia e 
29% esperam até uma semana. 
A resposta parece, contudo, mais 
lenta do que em 2009, altura em 
que 75% dos inquiridos viam as 
suas pretensões satisfeitas no 
dia. No planeamento familiar, a 
situação mantém-se face ao últi-
mo estudo: um terço aguarda um 
mês ou mais e 10% conseguem ser 
atendidos o dia da marcação.

Mais satisfeitos
■ Seis em cada 10 inquiridos estão 
muito satisfeitos com o médico de 
família. A competência demons-
trada pelo profissional é o critério 
mais valioso para os utentes e re-
cebeu as classificações mais eleva-
das. Os pacientes com mais de 55 

anos, que, por regra, utilizam mais 
os serviços, exprimem maior satis-
fação. Os que escolheram o médi-
co também se revelam mais agra-
dados com o seu desempenho.
■ Apesar do retrato global positivo, 
um quarto dos portugueses admi-
te que mudaria de médico se pu-
desse. Este desejo é mais comum 
entre os que não tiveram oportu-
nidade de escolher: cerca de um 
terço substituiria o profissional, 
contra 9% dos tiveram opção.
■ Cerca de metade dos inquiridos 
queixa-se do tempo que o médi-
co lhe dedica na consulta. Igual 
percentagem gostava de ser mais 
envolvida nas decisões acerca da 
sua saúde.
■ O funcionamento do centro de 
saúde não satisfaz um em cada 
cinco inquiridos, sendo os algar-
vios os mais descontentes. Glo-
balmente, o nível de satisfação 
supera o dos últimos estudos, mas 

14%
1 dia

18%
2 a 7 dias

14%
1 a 2 semanas 

24%
2 a 4 semanas 

18%
1 a 2 meses

12%
Mais de 2 meses
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satisfação com os serviços de saúde 

 aces nome

te
m

po
 d

e 
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pe
ra
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aç

ão
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aç

ão
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lo
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l

1 alentejo central 62,2 66,5 71,7
2 Grande Porto v 66,1 66,1 70,4
3 douro i 59,0 69,7 70,3
4 baixo mondego 62,8 67,5 70,3
5 alto ave 57,7 63,5 70,2
6 Grande Porto iii 56,1 68,3 68,8
7 Grande Porto ii 56,1 61,6 68,3
8 matosinhos (Uls) 56,9 70,2 68,1
9 baixo vouga 56,7 66,9 66,8

10 lisboa norte 56,8 62,5 66,7
11 Grande Porto vi 56,7 65,1 66,3
12 Grande Porto viii 56,3 70,0 66,1
13 entre douro e vouga ii 55,9 61,4 65,6
14 Guarda (Uls) 63,5 63,2 65,3
15 dão-lafões 59,0 64,7 64,5
16 ave 49,7 63,5 63,4
17 alto minho (Uls) 54,8 62,9 62,3
18 arco ribeirinho 54,0 58,1 61,8
19 entre douro e vouga i 49,7 58,9 61,8
20 cávado i 45,6 60,6 61,5
21 almada-seixal 52,3 58,3 61,4
22 Grande Porto vii 54,8 57,5 60,8
23 lisboa central 53,4 54,4 60,5
24 médio tejo 47,0 58,3 60,0
25 oeste sul 49,5 60,6 59,5
26 estuário do tejo 48,5 59,5 59,4
27 cascais 49,8 55,6 59,1
28 lisboa ocidental e oeiras 59,0 53,7 58,8
29 arrábida 45,9 53,3 58,6
30 loures-odivelas 51,7 53,8 58,2
31 algarve central 56,4 54,9 58,0
32 sintra 51,7 60,5 57,8
33 algarve barlavento 44,4 52,8 57,1
34 oeste norte 54,3 64,3 57,0
35 amadora 49,2 51,8 56,8
36 trás-os-montes nordeste (Uls) 46,0 58,0 54,8
37 Pinhal litoral 46,9 50,8 53,5

Maior 
satisfação

Não disponível 

Menor 
satisfação

o mapa esta dividido de acordo 
com as regiões geográficas 
abrangidas pelos diferentes 
agrupamentos de Centros de 
saúde (aCEs). Estes agregam 
as várias unidades que prestam 
cuidados de saúde fora dos 
hospitais nessa região

Lisboa
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CONSuMiDORES ExiGEM

as melhoras para o acesso

´ O nível de satisfação dos consumidores com os cuidados 
de saúde primários tem vindo a aumentar nos últimos anos, 
mas o tempo de espera pelas consultas e o número de uten-
tes sem médico de família teimam em não descer. É preciso 
melhorar estes aspetos e promover a igualdade no acesso 
aos cuidados.
 

´ Os serviços de saúde têm de apostar mais nas tecnologias 
de informação e fomentar a interação com os utentes por esta 
via. Deve também haver a possibilidade de marcar consultas 
à distância, seja por telefone, e-mail ou pela Net. 

´ Os Agrupamentos de Centros de Saúde, as administrações 
regionais de saúde ou o próprio Ministério devem desenvolver 
estratégias de comunicação que garantam a informação aos 
utentes em tempo útil, sem os obrigar a ir ou telefonar para 
os serviços.

´ A integração dos cuidados é outro ponto de honra. Al-
gumas unidades de saúde já assinaram protocolos com os 
hospitais, para agilizar a deslocação de médicos especialistas 
às suas instalações. É tempo de generalizar esta prática, em 
prol da saúde do cidadão.  

satisfação com os serviços de saúde 

 aces nome

te
m

po
 d

e 
es

pe
ra

in
fo

rm
aç
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sf
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ão
 G

lo
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l

1 alentejo central 62,2 66,5 71,7
2 Grande Porto v 66,1 66,1 70,4
3 douro i 59,0 69,7 70,3
4 baixo mondego 62,8 67,5 70,3
5 alto ave 57,7 63,5 70,2
6 Grande Porto iii 56,1 68,3 68,8
7 Grande Porto ii 56,1 61,6 68,3
8 matosinhos (Uls) 56,9 70,2 68,1
9 baixo vouga 56,7 66,9 66,8

10 lisboa norte 56,8 62,5 66,7
11 Grande Porto vi 56,7 65,1 66,3
12 Grande Porto viii 56,3 70,0 66,1
13 entre douro e vouga ii 55,9 61,4 65,6
14 Guarda (Uls) 63,5 63,2 65,3
15 dão-lafões 59,0 64,7 64,5
16 ave 49,7 63,5 63,4
17 alto minho (Uls) 54,8 62,9 62,3
18 arco ribeirinho 54,0 58,1 61,8
19 entre douro e vouga i 49,7 58,9 61,8
20 cávado i 45,6 60,6 61,5
21 almada-seixal 52,3 58,3 61,4
22 Grande Porto vii 54,8 57,5 60,8
23 lisboa central 53,4 54,4 60,5
24 médio tejo 47,0 58,3 60,0
25 oeste sul 49,5 60,6 59,5
26 estuário do tejo 48,5 59,5 59,4
27 cascais 49,8 55,6 59,1
28 lisboa ocidental e oeiras 59,0 53,7 58,8
29 arrábida 45,9 53,3 58,6
30 loures-odivelas 51,7 53,8 58,2
31 algarve central 56,4 54,9 58,0
32 sintra 51,7 60,5 57,8
33 algarve barlavento 44,4 52,8 57,1
34 oeste norte 54,3 64,3 57,0
35 amadora 49,2 51,8 56,8
36 trás-os-montes nordeste (Uls) 46,0 58,0 54,8
37 Pinhal litoral 46,9 50,8 53,5

satisfação dos utentes: 14 anos a subir
MédiCo dE FaMília índice até 100

inForMação prEsTada

FUnCionaMEnTo do CEnTro dE saúdE

2000

2004

2009

2014

2000

2004

2009

2014

2000

2004

2009

2014

a satisfação dos utentes com os serviços prestados melhorou nos três critérios em 
análise, em todo o País. tal como nos estudos anteriores, os algarvios são os que 
apresentam mais motivos de queixa. 

66

66

69

73

45

46

53

60

51

54

59

62

as queixas persistem nas mesmas 
áreas: tempo de espera, disponibi-
lidade de consultas especializadas 
e de exames médicos no centro de 
saúde, serviços ao domicílio, aten-
dimento telefónico, formalidades 
para marcar consultas e compe-
tência dos serviços administrati-
vos. O último critério e os horá-
rios da unidade de saúde são os 
parâmetros mais valorizados por 
quem recorre a estas unidades.  
Os utentes das USF estão global-
mente mais satisfeitos com a orga-
nização dos serviços do que os das 
outras unidades em todas as regi-
ões. Ao nível do tempo de espera 
pela consulta com o médico de 
família, as USF destacam-se pela 
positiva no Centro e em Lisboa e 
Vale do Tejo. Nas restantes regiões, 
não encontrámos diferenças entre 
dois modelos de organização. 
■ No mapa, encontra o nível de 
satisfação global dos utentes com 
unidades de saúde, por zona de 
influência dos agrupamentos de 
centros de saúde.
 ■ A informação aumentou nos 
últimos cinco anos. No geral, foi 
o critério em que a satisfação dos 
utentes mais cresceu. Ainda as-
sim, um quarto dos inquiridos 
mostrou-se descontente, sobre-
tudo, por não ser alertado para o 
direito de escolha do médico. A in-
formação sobre os custos dos ser-
viços e as isenções é outro ponto a 
melhorar. Os algarvios são, nova-
mente, os mais descontentes, mas 
desta vez têm a companhia dos 
utentes de Lisboa e Vale do Tejo. 
A informação online também pre-
cisa de investimento: a maioria 
dos que a consulta não encontra o 
que procura.
■ No geral, e apesar do aumento 
do nível de satisfação dos utentes 
nos últimos anos, as unidades de 
saúde não conseguem dar res-
posta a todas as necessidades dos 
utentes. As autoridades de saúde 
devem ter em conta as queixas 
dos consumidores e reorganizar 
os serviços de modo a dar-lhes 
resposta. 

>


