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RESUMO 

 

 

 

Objetivo – Esta dissertação teve como principal objetivo estudar a existência ou não de benefícios 

aos usuários na adoção da teletriagem nos sistemas de saúde.  

 

Metodologia – Como método optou-se por um estudo exploratório através de pesquisa 

bibliográfica buscando dados na literatura de experiências internacionais que pudessem 

fundamentar este estudo. Comparou-se os resultados de serviços de teletriagem implantados em 5 

países. Aplicando a metodologia de Kim e Mauborgne buscou-se identificar o tipo de inovação 

introduzida e seu impacto nos custos e benefícios advindos da inovação.  

 

Resultados – Os resultados da análise dos dados mostram que os serviços de teletriagem das 

experiências internacionais conseguiram reduzir a utilização dos serviços de urgência e emergência 

e levaram os usuários a priorizar a atenção primária nos sistemas de saúde.  

 

Limitações – A principal limitação da pesquisa é que se baseia em experiências internacionais. 

Houve limitação de tempo e recursos para realização de testes laboratoriais, experimentais e para 

desenvolvimento de projetos pilotos que pudessem ser aplicado numa pesquisa de campo. 

 

Aplicabilidade do trabalho – Os resultados do trabalho permitiram recomendar sua aplicação em 

estudos com testes e pesquisas de campo, experimentos e simulações realísticas, em serviços de 

telessaúde no Brasil. 

 

Contribuições para a sociedade - O estudo sugere que os serviços de teletriagem teriam potencial 

de gerar benefícios para os usuários do Sistema Único de Saúde gerando educação em saúde, 

orientação para o autocuidado e fortalecimento das políticas de atenção primária em saúde. 

 

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que relaciona com teletriagem 

para os sistemas universais de saúde no Brasil. 



 

Palavras-chave: Inovação em Saúde. Políticas de Saúde. Teletriagem. Telessaúde. Telemedicina. 

Triagem Telefônica. Atenção Primária em Saúde. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Purpuse - This thesis of masters had as main objective to study the existence or not of benefits to 

the users in the adoption of the teletriage in the healthcare systems. 

 

Design/Methodology - As method, we opted for an exploratory study through bibliographical 

research seeking data in the literature of international experiences that could base this study. The 

results of teletriage services implemented in 5 countries were compared. Applying the Kim and 

Mauborgne methodology sought to identify the type of innovation introduced and its impact on the 

costs and benefits of innovation.  

 

Findings - The results of the data analysis show that the telephone triage services of the 

international experiences have managed to decrease the use of emergency/urgent care services and 

have led users to prioritize primary care in health systems.  

 

Research limitations - The main limitation of the research is that it is based on international 

experiences. There was limited time and resources for laboratory and experimental tests and pilot 

project development that could be applied in fieldwork. 

 

Practical implications - The results of the study allowed to recommend its application in studies 

with tests and fieldwork, experiments and realistic simulations, in telehealth services in Brazil. 

 

Social implications - The study suggests that teletriage services would have the potential to 

produce benefits for the users of the Brazilian Public Healthcare System, generating health 

education, orientation for self-care and strengthening of primary health care policies. 

 

Originality - To our knowledge, this is the first study that relates to telegraphy for universal health 

systems in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Problema 

 

O século XX marcou, como apontam Andrade et al. (2008), o estabelecimento da clínica moderna 

no campo da saúde e a consolidação da prática médica altamente institucionalizada, que 

posteriormente influenciaria fortemente no elevado crescimento dos custos em saúde. Estes autores 

apontam que no período de 1913 a 1928 a filantropia norte-americana investiu milhões de dólares 

em “em pesquisas [...] para desenvolvimento de vacinas, medicamentos antiparasitários, 

campanhas contra a tuberculose e pesquisas genéticas que representaram uma verdadeira revolução 

científica” (ANDRADE et al., p. 48).   Estes autores colocam ainda que as duas Grandes Guerras 

foram determinantes para a consolidação do “modelo técnico-científico-industrial americano” 

(ANDRADE et al., p. 48)  que afetou a área da saúde através da Medicina, “com os avanços da 

bioengenharia [...] a partir da década de 1950” (ANDRADE et al., p. 48) .  Desde então, o mundo 

conviveu com um extraordinário avanço científico na área médica, com consequente incremento 

tecnológico nos tratamentos de saúde e nos diagnósticos de doenças, sob influência das 

“investigações originadas da Eletrônica, da Física, da Bioquímica e das Ciências da Informação”, 

como afirmam Andrade et al. (2008, p. 48), que foram determinantes para incrementos de 

máquinas e equipamentos, que não apenas passaram a substituir o trabalho humano na área da 

saúde, com maior carga de intensidade a partir dos anos 80, contribuindo para maior volume e 

mais aceleradas descobertas de curas número cada vez maior de doenças até pouco antes 

incuráveis, processos diagnósticos mais eficientes e eficazes, aprimoramento de técnicas 

cirúrgicas, lançamento de diversos métodos preventivos e vacinas de melhores alcances e eficácia, 

terapêuticas com melhores resultados e em prazos menores, prognósticos cada vez mais precisos, 

proporcionando, consequentemente, redução da mortalidade geral e elevação da expectativa de 

vida das pessoas, a ponto de que, conforme atestam os autores, “não se passa um dia, neste novo 

século, em que não se descreva uma nova descoberta relacionada às biotecnologias e às novas 

práticas que elas demandam ou asseguram” (ANDRADE et al., p. 48-49)   para a área da saúde. 
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Porém, como aponta Silva (2003) todo este aporte de tecnologia, apesar de produzir elevado 

contingente de conhecimento e informação na área médica, inclusive de seus custos, nem sempre 

conseguiu se traduzir em racionalidade de sua utilização, a ponto de muitas vezes faltar evidências 

quanto à efetividade e aos ganhos que muitas inovações tecnológicas incorporadas produziam, bem 

como, situações onde novas tecnologias que poderiam gerar melhores resultados nem sempre 

serem adotadas. Introduzindo o tema Silva (2003) coloca: 

 

O extraordinário aumento do número de tecnologias produzidas e incorporadas nas 

últimas duas décadas tem sido associado à queda na mortalidade, claramente evidenciada 

em áreas como a perinatal e a cardiovascular, e ao aumento do volume de 

conhecimento/informação produzido sobre tecnologias médicas e do custo da assistência 

médica (CUTLER e MCCLELLAN, 2001; LICHTENBERG, 2001 apud SILVA, 2003, p. 

502). 

 

Silva (2003) ainda acrescenta que avanços tecnológicos na área médica, e o uso pouco racional 

desta tecnologia, contribuíram para a elevação dos custos nos sistemas de saúde. Porter e Teisberg 

(2007, p. 19), refletindo sobre o sistema de saúde americano, relatam haver fortes evidências de 

tratamentos de saúde em demasia para algumas situações, insuficiência em outras, além de 

problemas relacionados a erros de profissionais de saúde, que contribuem para elevação dos custos 

de saúde. Colocam que à medida que os custos se elevam, número cada vez maior de americanos 

deixa de ter acesso aos seguros saúde, por não terem condições de arcar com os seus custos, 

fazendo com que esse contingente populacional enorme fique desassistido de ações primárias e 

preventivas de saúde, e tenha a qualidade de sua saúde fragilizada, piorando ainda mais custos da 

saúde, colocando o sistema numa crise nacional, onde todos os atores manifestam insatisfação: 

empregadores que se queixam dos custos crescentes com os seguros de saúde, trabalhadores que se 

queixam das coberturas insuficientes às suas necessidades, médicos e trabalhadores da saúde com a 

crescente sobrecarga de trabalho, prestadores de serviços com as baixas remunerações e glosas, 

fornecedores de medicamentos e equipamentos com a restrição cada vez maior dos mercados para 

absorver seus produtos e afetados pela acusação de serem culpados pela disparada nos custos da 

saúde, e Governo com o descontrole das contas públicas. Ou seja, um combinado de custos 

elevados e crescentes, qualidade insuficiente e acesso limitado gerando frustração, ansiedade e 

insatisfação. O binômio custo e acesso é apresentado por Porter e Teisberg (2007, p. 20-21) como 

uma das três amplas áreas em que se dividem as questões relacionadas à assistência à saúde sob a 

perspectiva estratégica, em que quanto maior for o custo maior a tendência de limitação de acesso, 



12 

 

quanto mais descontrolado e livre for o acesso, maiores serão os custos, e consequentemente, 

menor o acesso. Para Porter e Teisberg (2007, p. 20), as outras duas grandes áreas são regulação e 

estrutura dos serviços de saúde. 

 

A elevação dos custos em saúde é uma realidade que preocupa governos de todo o mundo 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2010, p. xi-xxi). Ao mesmo tempo, que os avanços 

tecnológicos da medicina favorecem a cura de diversas doenças e o controle de comorbidades, 

endemias e epidemias, promovendo o aumento da expectativa de vida; a longevidade faz com que 

as pessoas se tornem mais dependentes de assistência médica e tenham outras necessidades de 

utilização de serviços de saúde ou mesmo vejam aumentada a frequência de utilização dos recursos 

de saúde (CARVALHO e GARCIA, 2003). O envelhecimento populacional que a partir da 

segunda grande guerra se verificou nos países desenvolvidos, hoje também está presente nos países 

de economia emergentes (CARVALHO e GARCIA, 2003). População mais envelhecida, com 

maior expectativa de vida, tem necessidades de assistência à saúde que perduram por mais tempo, 

e quanto maior a longevidade, mais complexo são os problemas e mais intensas passam a ser as 

necessidades de cobertura assistencial (ANDRADE et al., 2008). Como afirma Lottenberg (2007, 

p. 19), há “dois círculos” no campo da saúde que se inter-relacionam e afetam seus custos, “um 

virtuoso e outro vicioso”. Ao mesmo tempo em que as melhorias e as novas tecnologias médicas 

garantem maior sobrevida às pessoas, são responsáveis por onerar ainda mais o sistema. Porém, os 

recursos econômicos sejam individuais, privados ou mesmo públicos para sustentar e garantir o 

atendimento destas necessidades tem sua finitude bastante demarcada. Assim, diferentes 

sociedades, organizações, especialistas se põem a buscar alternativas para aliviar o peso cada vez 

maior que os custos em saúde provocam nas economias dos países e para tornar seus respectivos 

sistemas de saúde perenes e sustentáveis. Lottenberg (2007, p. 3) aponta que os custos em saúde 

nos Estados Unidos representavam em 1929 3,5% de seu PIB, e na primeira década do século atual 

ultrapassava 16% do PIB o que revela a dimensão de preocupação quando a referência é a da 

maior economia do planteta. No Brasil, Dain (2007) aponta que os gastos em saúde representam 

8% do PIB, considerando saúde pública e privada, os gastos em saúde pelo Sistema Único de 

Saúde representam 3,5% do PIB. 
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Vê-se que há necessidade de buscar estratégias para garantir e ampliar o acesso da população aos 

recursos e tecnologias de saúde que possibilitam o seu direito garantido na Constituição em relação 

à saúde, mas que seja sustentável economicamente, para que possa ser perene, universal, 

igualitário e equitativo.  

 

Sentindo o peso que a elevação dos custos em saúde fazia em suas economias, diversos países e 

sociedades colocaram os gastos com saúde na agenda econômica e passaram a buscar, a partir dos 

anos 60, alternativas para, ao mesmo tempo, garantir o acesso aos recursos tecnológicos que 

promoviam a melhora na qualidade de vida e nas condições de saúde dos indivíduos e dar 

sustentabilidade ao financiamento perene e contínuo às constantes inovações, com universalidade 

de acesso. (NUNES, 1994; STARFIELD, 1998; SILVA JÚNIOR e ALVES, 2007; FAUSTO e 

MATTA, 2007). Cresceu a percepção de que era mais econômico para os indivíduos, famílias, 

corporações e sociedade a opção por mecanismos de prevenção e promoção da saúde do que por 

ações curativas, não apenas pelo gasto em si, mas também porque o ônus pelos procedimentos de 

diagnóstico e tratamento não se restringe ao seu financiamento direto, mas também por estar 

relacionado a perdas de produtividade causadas por licenças e dispensas ao trabalho.  

 

Desde sua criação, a partir da Constituição Federal do Brasil de 1988, um dos maiores desafios do 

Sistema Único de Saúde – SUS, ao longo de seus 29 anos, vem sendo garantir o acesso igualitário, 

equitativo, universal aos serviços públicos de saúde a todo cidadão. Porém, apesar de inúmeros 

esforços dos diversos gestores públicos dos variados entes federativos e dos diversos programas 

lançados por diferentes governos e partidos, o acesso ao sistema de saúde constitui-se como um 

desafio que teima permanecer contemporâneo, conforme afirmam Cardoso (2013) e Miranda et al. 

(2017). Ao abrir seus primeiros artigos, incluindo a saúde no rol dos “Direitos e Garantias 

Fundamentais”, a constituição brasileira induz uma expectativa que seu 30º artigo confirma ao 

estabelecer a saúde não apenas como direito, mas também, dever do Estado, garantido a partir de 

políticas sociais e econômicas que possibilitem a redução do risco de doenças e outros agravos e 

acesso às ações e serviços de saúde, (BRASIL, 1988). Assim, “acesso a serviços de saúde” tornou-

se texto constitucional da Carta Magna Brasileira. Porém, apesar de muitos considerarem o texto 

constitucional extremamente progressista na análise da abrangência de direitos, outros, entretanto, 
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mais críticos, o colocam como insustentável para o PIB nacional, (REID, 2014, p. 111), por impor 

um desafio gigantesco para seu financiamento.   

 

Starfield (1998, p. 9) coloca que em vários países do mundo desencadeou-se uma necessidade de 

reformas em seus sistemas de saúde ocasionada pela disparada dos custos com saúde, estes 

decorrentes do envelhecimento populacional, redução da mortalidade por doenças agudas e 

elevação do número de doentes crônicos, como consequência dos resultados advindos do 

aprimoramento das terapêuticas médicas e do uso de tecnologias mais avançadas de elevados 

custos, o que faz, segundo ela, que poucos países sejam capazes de absorver estes custos sem a 

busca de alternativas. Para Starfield (1998, p. 19-20) a Atenção Primária de Saúde (APS) pode ser 

o mecanismo para promover o uso racional dos recursos de saúde disponíveis, por constituir-se, em 

sua dimensão mais desenvolvida, na porta de entrada para os sistemas de saúde, e por ter seu foco 

como organizador destes sistemas, cumprindo seu papel de melhorar a equidade e a efetividade dos 

serviços de saúde, garantindo seu acesso. 

 

 Por este entendimento foi pautada a organização do sistema público de saúde brasileiro, tendo 

como principal estratégia a “Política de Saúde da Família” com uma série de ações programáticas 

para viabilização da Atenção Primária de Saúde. 

 

O atendimento à saúde pelo SUS está baseado num modelo hierarquizado de ações e serviços de 

saúde, onde a APS é exercida pelos postos de saúde, pelas unidades básicas de saúde e pelas 

equipes da Estratégia de Saúde da Família (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2016). O sistema 

foi idealizado de forma que a atenção primária seja a principal porta de entrada a ele. É neste nível 

de atenção que se fazem as primeiras consultas básicas, consultas de acompanhamento da saúde, 

vacinação e outros procedimentos de prevenção de doenças, procedimentos de baixa 

complexidade, como curativos, e exames de rotina mais simples. Na atenção secundária 

encontram-se os prontos-socorros, as unidades de primeiro atendimento, as clínicas e os 

ambulatórios de especialidades. Neste segundo nível os usuários do sistema têm a possibilidade de 

realizar alguns tratamentos de problemas de média complexidade, estando disponíveis algumas 

intervenções e o tratamento de casos crônicos de saúde. Na atenção terciária, o sistema oferece 

tratamentos de alta complexidade, em que se exigem intervenções mais invasivas e com elevado 
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risco à vida, normalmente oferecidos por grandes centros hospitalares equipados com tecnologia 

mais robusta. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2016). 

 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, a temática acessibilidade vem sendo objeto de 

estudos e discussões entre especialistas e acadêmicos de Saúde Pública no Brasil (FAUSTO, 

2005). Os artigos acadêmicos que refletem estes estudos e discussões se pautam em sua maioria 

por recortes de natureza de acesso ao sistema de saúde, com discussões de acessibilidade dentro da 

lógica da estruturação do sistema de saúde, hierarquizações das ações, reorganização do sistema, 

regionalização das atividades, ou seja, estruturados e focados em dimensões macropolíticas e de 

macroplanejamento governamental e intergovernamental. Pouca atenção se dá a aspectos que 

refletem no cotidiano das unidades de saúde, sejam unidades básicas, prontos socorros, unidades 

de pronto atendimento ou emergências de hospitais como demonstram Baptista et al. (2009). Um 

dos motivos para esta vertente mais macroestratégica governamental dos estudos acadêmicos é 

apontado por Fausto e Matta (2007) ao analisarem o percurso histórico da Atenção Básica no 

Brasil, quando conseguem estabelecer um eixo de confluência entre os interesses hegemônicos e 

econômicos vigentes mundialmente e as ações governamentais e estudos acadêmicos no campo da 

saúde.  

 

Baptista et al. (2009) ao analisarem criticamente a produção bibliográfica sobre Atenção Primária 

de Saúde no Brasil em quatro periódicos científicos, contribuem  para a reflexão sobre a influência 

governamental, através de suas agências de fomento, nas pesquisas realizadas no campo da saúde 

pública, que em sua maioria colaboram para reforçar diretrizes de programas  e políticas 

governamentais, servindo mais para legitimar as ações dos governantes, num mecanismo de 

fortalecimento de suas defesas, e pouco ou quase nada pautando-se para dialogar com pensamentos 

que promovam a crítica acadêmica e reflexiva. Baptista et al. (2009) analisaram todos os 129 

artigos publicados, no período de 1977 a 2006, em quatro periódicos objetos da pesquisa sobre 

Atenção Primária de Saúde e concluíram que conceitos relacionados a acesso estiveram presentes 

em apenas 17,8% dos artigos, porém em 100% deles este tema estava vinculado à estrutura macro-

organizativa, ou seja, acesso ao sistema de saúde, nenhum demonstrou estudos relacionados a 

acesso às unidades prestadoras de serviços; 13,8% dos artigos apontavam a APS como mecanismo 

promotor de redução de desigualdades de acesso.  
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Conforme afirma Oliveira et al. (2009), apesar da grande expansão do programa Estratégia de 

Saúde da Família e da oferta de serviços da atenção primária nos diversos municípios do país, 

principalmente a partir de meados dos anos 1990, a população ainda resiste e demonstra 

preferência na busca dos níveis secundários para entrada no sistema, principalmente as unidades de 

atendimento de urgência e emergência, prontos-socorros e unidades de pronto atendimento (UPAs) 

ou mesmo hospitais, seja por entender que esses espaços estão dotados de maior capacidade de 

resolutividade, seja por crer ser este o acesso mais rápido ao tratamento de seu problema de saúde, 

o que gera incapacidade de atendimento à demanda e o próprio esgotamento do sistema neste nível 

de atendimento, insatisfação dos usuários e desmotivação dos profissionais. Esta realidade não é 

diferente em países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, conforme destacam Porter e 

Teisburg (2007, p.23-29). Dados do Fundo Nacional de Saúde apontam que o Programa de 

Estratégia de Saúde da Família está implantado em 98,4% dos Municípios, com cobertura de 

60,95% da população, e a um custo de R$ 10.251.020.077,06, (BRASIL, 2015). Apesar, da 

expansão do programa que é uma das principais portas de entrada ao sistema de saúde, os prontos-

socorros, hospitais e UPAs continuam sendo utilizados por grande parte da população como sua 

preferência para entrada no sistema para atendimento de suas necessidades de saúde. Oliveira et al. 

(2011) apontam que esta preferência é resultado também da elevada oferta de hospitais com perfil 

emergencista, 185 no Brasil, numa conclusão semelhante a de Porter e Teisburg (2007, p. 23-29) 

quando relatam que as práticas, do passado, de criação de demanda pela geração de excesso de 

capacidade e oferta, reforçadas pela lógica hospitalocêntrica, foram danosos à sustentabilidade dos 

sistemas de saúde, ao gerar na população uma crença de que é no hospital, e na ação do médico, 

que sua saúde poderá ser melhor e mais adequadamente tratada. 

 

Simons (2008, p. 17) e Oliveira et al. (2011)  colocam que a maior parte das buscas de atendimento 

nas unidades de emergência ou unidades de pronto atendimento é motivada por problemas muito 

simples, de baixa complexidade, que poderiam muito bem ser atendidos satisfatoriamente em 

unidades básicas ou unidades ambulatoriais de pequena e média complexidade. Enquanto no 

Brasil, não há dados que quantificam o volume de casos sem urgência que são atendidos em 

unidades de urgência e emergência do país, na Europa e Estados Unidos estes casos chegam a 

representar 76 a 82% dos atendimentos das unidades de emergência como aponta Gill (1994).  
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Para Marques e Lima (2007) a estruturação e organização dos serviços de saúde podem estabelecer 

cestas de serviços que paradoxalmente relacionam-se com as necessidades dos seus usuários e isto 

proporciona que ele busque alternativas para satisfazê-las onde encontre “as portas abertas”, ou 

seja, nas unidades de pronto atendimento, emergências e prontos socorros. Ao não conseguir 

perceber as reais necessidades dos usuários e munícipes, os sistemas locais de saúde, mesmo que 

estejam organizados a ofertar cestas básicas de serviços, promovem distorções na utilização do 

sistema, pois a oferta está absolutamente descolada da demanda, tanto em volume quanto em 

espécie e definição de serviços. Não adianta ofertar consultas, exames, gratuidade de 

medicamentos e procedimentos, se as necessidades dos usuários estão relacionadas a questões 

“socioeconômicas, más condições de vida, violência, solidão, necessidade de estabelecimento de 

vínculo” (MARQUES e LIMA, 2007, p. e3), trabalho, acesso a uma tecnologia que lhe 

proporcione alguma satisfação de status. Complementam Marques e Lima (2007) que hábitos 

culturais e crenças, associados à percepção de baixa resolutividade e qualidade dos serviços de 

saúde e à ausência de definições de políticas levam a população a buscar atendimento onde as 

portas estão abertas. E, quanto maior for a restrição de serviços, o excedente tenderá a buscar 

atendimento onde maior for a concentração de entradas imediatas, mesmo que haja superlotação, 

impessoalidade e atuação apenas na queixa principal, o que a princípio é insuficiente para quem 

busca atendimento, conforme abordado anteriormente. 

 

A busca por atendimentos não urgentes em serviços que deveriam ser dedicados aos atendimentos 

de casos mais graves não é uma particularidade dos serviços públicos de saúde. Hospitais privados 

enfrentam este mesmo problema, que por vezes provocam dificuldades de gerenciamento dos 

serviços, insatisfação de seus clientes, sejam estes pacientes e familiares, sejam médicos e 

parceiros, sejam seguradoras de planos de saúde (SIMONS, 2008, P. 131-132). 

 

Para as unidades provedoras de serviço, como por exemplo, os hospitais, os atendimentos de casos 

não urgentes nas dependências de seus serviços de urgência e emergência, causam dificuldades na 

satisfação dos usuários de seus serviços, que por vezes, quando seus casos são classificados como 

não urgentes, veem outros pacientes que deram entrada minutos ou horas posteriores serem 

priorizados. Quanto maior o número de pacientes com prioridade maior, maior será o tempo de 
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espera daqueles com casos de baixa ou nenhuma urgência, logo, maior o risco de insatisfação. 

Acertar em medidas de humanização, acolhimento, dimensionamento para reduzir a sensação de 

espera naqueles, cujos problemas por critérios clínicos podem esperar, tem sido um desafio 

constante aos gestores hospitalares e dos sistemas de saúde (OLIVEIRA et al, 2011). 

 

Atentos a isso, e também considerando que os custos de atendimentos em unidades de urgência e 

emergência, devido à natureza e à característica do serviço, são naturalmente maiores do que numa 

unidade ambulatorial, muitas organizações privadas de saúde têm buscado alternativas para melhor 

direcionamento de seus clientes (SEGATTO, 2017). Como exemplo, A Unimed de Governador 

Valadares disponibilizou a partir de 2011 o serviço “Alô Doutor” onde o cliente, antes de dirigir-se 

a uma unidade de pronto-atendimento ou pronto-socorro, liga e consegue conversar com um 

médico da rede para lhe aconselhar e orientar que serviço procurar (UNIMED GOVERNADOR 

VALADARES, 2013). Amil disponibiliza um contato com um médico “on line” para seus clientes 

com problemas específicos orientando-os a contatá-los sempre que necessitarem (SEGATTO, 

2017). Em todos estes serviços não está descartada a possibilidade do paciente fazer a busca direta 

que mais lhe convier. Não são impedidos de buscarem por serviços de urgência e emergência 

diretamente.  

 

A busca por alternativas de assistência, baseada em informação e orientação de saúde à distância, 

tem sido uma das escolhas de muitas organizações, não apenas para diversificarem suas linhas de 

atendimento, mas também para redução de seus custos. Assim, conceitos como telemedicina e 

telessaúde vem crescendo no país desde o final dos anos 90 (WEN, 2008). 

 

 Bastante difundidos nos países mais desenvolvidos do mundo, desde os anos 60, com o objetivo 

de garantir o acesso aos serviços de saúde adequados e redução de custos, no Brasil, como afirma 

Wen (2008), estes conceitos começam a se intensificar nos anos 2000 a partir de iniciativas 

governamentais que incentivaram agências de fomento para criação de equipes de pesquisas em 

várias universidades. O foco destas iniciativas, como descreve Wen (2008), está na disseminação 

do conhecimento, utilização e aplicação de tecnologia da informação e comunicação para facilitar 

a expansão de pesquisas multicêntricas, fomentar o intercâmbio de conhecimento na área médica, e 
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possibilitar a troca de conhecimento para transferência e desenvolvimento compartilhado de novas 

tecnologias, bem como, criar oportunidades de aprimoramento da formação e capacitação de 

profissionais e pesquisadores da área médica. Visam, também, fortalecer o compartilhamento de 

informações entre os diversos centros de pesquisas do país e as instituições de assistência para 

proporcionar diagnósticos em rede. Enfim, uma dimensão mais determinada com finalidades de 

otimização da educação, utilização de soluções tecnológicas em pesquisas multicêntricas e 

regulação da assistência.  

 

Enquanto que no Brasil, o tema telessaúde ainda é bastante incipiente, limitado aos campos da 

pesquisa, educação e compartilhamento da informação na área médica e destinado principalmente 

à interação entre os profissionais, e entre instituições de saúde, educação e pesquisa, para 

telediagnósticos e suporte de orientação terapêutica, como apontado por Wen (2008), em outros 

países os avanços da tecnologia da informação e comunicação, a ampliação de sua difusão com 

barateamento de seus custos, proporcionaram que a telessaúde abrangesse também as relações 

entre a população e os sistemas de saúde e, assim, produtos de orientação e informação de saúde 

puderam chegar dos profissionais de saúde diretamente aos pacientes (WHELLER E WINDT, 

2013, p. 3-19).   

 

No Brasil, nos últimos anos, também tem-se verificado o fenômeno da ampliação da difusão das 

tecnologias de informação e comunicação, com barateamento de seus custos de acesso. Tendo 

maior acesso a estas tecnologias de comunicação, que rompe barreiras de distância, poderia a 

população brasileira se beneficiar de serviços de saúde suportados neste tipo de tecnologia? 

Poderia haver benefícios aos cidadãos e aos sistemas de saúde, também no Brasil, de serviços 

como, por exemplo, teletriagem, como ocorre em outros países?  

 

O presente trabalho pretende estudar casos de teletriagem implantados no Canadá, Austrália, NovA 

Zelândia, Inglaterra, descritos na literatura, comparando-os e assim verificar que contribuições 

estas referências internacionais podem trazer para discussões sobre a utilidade de serviços de 

teletriagem aos sistemas de saúde, inclusive ao Sistema Único de Saúde. 
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1.2 Objetivo Geral 

 

Verificar existência de benefícios que serviços de informação e orientação em saúde à distância 

com uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação poderiam trazer aos sistemas de 

saúde e seus usuários, inclusive os do Sistema Único de Saúde. 

 

 

1.2.3  Objetivos Específicos 

 

i. Comparar os resultados e benefícios trazidos por serviços de teletriagem aos seus 

respectivos sistemas de saúde implantados em alguns países da América do Norte, 

Europa e Oceania relatados na literatura internacional. 

ii. Verificar a satisfação dos usuários destes serviços de teletriagem em relação ao serviço, 

ao atendimento de suas necessidades e orientações recebidas. 

iii. Analisar que elementos de inovação de valor foram trazidos a partir da implantação de 

serviços de teletriagem aos sistemas de saúde nas experiências relatadas. 

 

1.3  Hipótese 

 

Ho: A teletriagem não traz benefícios de priorização da atenção primária como principal porta de 

entrada para os sistemas de saúde. 

 

1.4 Delimitação do Estudo 

 

O estudo abordará casos ex-post facto referidos na literatura internacional de implantação de 

serviços de teletriagem em alguns países da América do Norte, Europa e Oceania.  

 

Os serviços de teletriagem são de países com sistemas de saúde com características de serem 

públicos e universais e que foram implantados com objetivos de redução dos atendimentos 

desnecessários de urgência e emergência como estratégia de contribuição dos gastos globais de 
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saúde de seus respectivos sistemas e de fomentar a priorização da atenção primária como principal 

porta de entrada a estes sistemas de saúde. 

 

1.5 Justificativa 

 

O Ministério da Saúde teve um gasto de R$ 40.536.404.894,84 com o atendimento de média e alta 

complexidade em 2016, sendo que R$ 4.139.326.342,85 com os serviços de urgência e emergência 

(DATASUS, 2017). Porém, o volume de recursos gastos nestes serviços é muito maior, pois, são o 

entes estaduais e municipais que mais aportam recursos para as atividades de segundo nível ou 

atenção secundária. Muitos destes recursos foram utilizados com pacientes que poderiam ter sido 

atendidos em instâncias de menor complexidade, desde que tivessem informação adequada de 

como acessar os serviços ou tivessem os serviços acessíveis a atender suas necessidades. 

Reorientar o fluxo de entrada no sistema de saúde para uma utilização otimizada dos recursos 

escassos torna-se também uma ação a ser buscada pelos gestores dos serviços de saúde. Camerro et 

al. (2015) apontam que em todo o mundo aumenta a demanda de usuários por serviços de urgência 

e emergência, concordam que os custos destes serviços são elevados e crescentes, e tornam-se 

maiores quando utilizados por usuários que poderiam ser atendidos em serviços de tecnologias 

mais simples. Furtado et al. (2004, apud Camerro et al., 2015) colocam que 74,5% dos 

atendimentos de uma unidade de urgência e emergência de um grande centro hospitalar poderiam 

ser realizados em unidades básicas de saúde. Garlet et al. (2009) também concordam que 

demandas desnecessárias são muitas vezes atendidas em unidades de urgência e emergência e em 

seu estudo qualitativo ficou demonstrado que a percepção e crença dos usuários são fatores 

determinantes para que optem por estes serviços mais especializados quando poderiam buscar 

atendimento em unidades básicas, consideram que para atender estas demandas os serviços 

precisam se reorganizar e reforçam o entendimento imputado pela Política do Programa  

(HumanizaSUS) da necessidade de estruturação de serviços de triagem denominados de 

“acolhimento e classificação de risco” como forma de reordenar os atendimentos dos serviços de 

pronto socorros e minimizar os efeitos, causados pela elevada demanda e superlotação, de 

sobrecarga nos profissionais de saúde e desmotivação.  
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Paim (1994, p. 152) considera que “85% dos atendimentos realizados numa unidade de urgência e 

emergência são ‘de rotina’, ou seja, atendimentos que poderiam ocorrer na rotina” de uma unidade 

ambulatorial, seja por agendamento seja por encaixe, quando consegue-se uma vaga de 

atendimento para o mesmo dia entre os atendimentos agendados. 

 

Jacquemot (2005, p.9) coloca que ao “mau uso” dos serviços de urgências e emergências para 

atendimentos que poderiam ocorrer em unidades ambulatoriais não é um fenômeno brasileiro 

apenas, e nem de países com baixa predominância educacional e cultural, países como França, 

Canadá, Espanha e Estados Unidos convivem com serviços emergenciais realizando atendimentos 

de casos de baixa complexidade e não urgentes, que poderiam ser solucionados em unidades de 

atendimento com pré-agendamento. Discorre sobre o sentido de culpabilidade que é atribuído aos 

usuários pela distorção da missão das unidades de urgência e emergência. Coloca que esse 

pensamento presente nos discursos dos profissionais de saúde, dos tecnocratas, dos 

administradores e reproduzido pela mídia gera um estado de verdadeiro conflito entre a pessoa que 

busca atendimento e o prestador do serviço, onde o profissional de saúde que se considera detentor 

do saber da saúde humana e portanto, entendedor do que verdadeiramente é urgente e emergente, 

compreende o usuário como leigo e, como tal, sem capacidade de discernimento do que é urgência 

e emergência, e quando o  diagnostica como não urgente, o olha, portanto, como a causa  que  lhe 

impede de atender casos de maior gravidade com maior dedicação de tempo, ou seja, percebe o 

doente como aquele que lhe dificulta de cumprir com melhor dedicação a sua missão de salvar 

vidas em risco eminente.  

 

Diante desses problemas, denunciados com frequência há anos, foi-se construindo um 

discurso, elaborado pelas autoridades sanitárias e por profissionais da saúde, reproduzido 

pela mídia, que acusa a população de fazer mau uso dos prontos-socorros e a designa 

como a grande responsável pela sobrecarga dessas unidades e pela desvirtuação da sua 

função. Os usuários não sabem o que é urgente; consultam no pronto-socorro e chamam a 

ajuda móvel de urgência para ‘qualquer coisa’; cada um espera que seu caso seja 

rapidamente resolvido; a lógica da triagem escapa à maioria deles; a noção de ‘bom uso’ 

dos prontos-socorros é mal compreendida e mal aceita pelos doentes e suas famílias. 

(JACQUEMOT, 2005, p. 9) 

 

Pelegrini et al. (2010) assim contribui: 

 
As concepções e os sinais identificadores das urgências são múltiplos e podem ser 

diferentes conforme o contexto de atendimento e os indivíduos que lhes conferem sentido. 

Os profissionais de saúde, por exemplo, pautam-se, habitualmente, nos parâmetros 

anatomofisiológicos para definirem o que é urgente; em contrapartida, os usuários 
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procuram expressar por meio das suas urgências os transtornos e sofrimentos presentes no 

seu inseguro viver e sobreviver cotidiano. Essa diversidade de percepções torna a atenção 

às urgências uma questão complexa e emblemática no contexto da implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em relação aos modos como os serviços 

de saúde estão organizados e estruturados para os atendimentos dessa natureza. 

(PELEGRINI et al., 2010, p. 1) 

 

 Jacquemot (2005, p. 10) entende, que o doente e seus familiares ou acompanhantes, por sua vez, 

quando não atendidos na condição emergencial ou urgente, atribuem aos profissionais de saúde 

julgamento de insensibilidade, desumanidade e falta de vontade para com a sua dor e sofrimento, 

não se esforçando para entender a sua urgência. Assim descreve: 

 

Sentindo-se ignorados e até anulados pela falta de atenção/consideração dada ao seu 

sofrimento físico e moral, negados na apreciação íntima que tinham da gravidade do seu 

problema (ou de outrem, ente querido, conhecido), muitos são os que, resignados ou 

indignados ao contarem sua má experiência com pronto-socorro ou central de chamadas, 

acabam colocando em questão a boa vontade, a competência e até a humanidade dos 

profissionais que (não) os atenderam. (JACQUEMOT, 2005, p. 10) 
 

 

Nesse descompasso de entendimentos, muitos setores de urgência e emergência, como afirma 

Jacquemot (2005, p. 78), trasformam-se em arenas de confrontos entre pacientes e profissionais. 

Acrescenta ainda: “Em sua avaliação negativa dos prontos-socorros, profissionais da saúde e 

usuários responsabilizam uns aos outros, em um face a face que testemunha, antes de tudo, o 

descompasso existente entre as respectivas expectativas.” (JACQUEMOT, 2005, p. 10). 

 

Contribui Pelegrini (2010) com o seguinte: 

 

A população possui critérios próprios, de acordo com seus interesses e conveniências, para 

caracterizar a urgência, sendo que a visão do usuário é divergente da daqueles que o 

assistem e está diretamente relacionada a uma auto-avaliação que ele faz de seu estado de 

saúde. A escolha do serviço de saúde se dará de acordo com a sua percepção do que é 

simples ou grave, resultando, quase sempre, em uma procura espontânea pelos serviços. 

Alguns motivos que levam os usuários a não utilizarem a atenção básica de saúde e 

seguirem trajetórias próprias na busca por outros serviços da rede são a desconfiança em 

relação à atenção recebida nas unidades de saúde, a busca frenética por exames e 

medicações, a falta de médicos, a dificuldade de conseguir vaga para a consulta médica no 

dia que a julga necessária, a dificuldade para agendar consulta com especialistas. 

(PELEGRINI et al., 2010, p. 4-5) 

 

Com objetivo de reduzir a superlotação, otimizar os escassos recursos humanos e materiais e 

melhorar a adequação entre a limitada oferta e elevada demanda, Jacquemot (2005, p. 9) considera 
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que a solução perpassaria pela educação dos usuários através de frequentes campanhas 

orientadoras:  

 

Para melhorar o quadro, seria, então, necessário educar a população de tal maneira que 

venha a aderir à lógica do ‘bom uso’ dos prontos socorros e os procure para problemas de 

saúde de sua competência específica, isto é, prestar atendimento de urgência aos que ‘não 

podem esperar’. Entre outros objetivos, programas de educação para o público devem 

visar a informá-lo sobre os sintomas e acidentes que, entre os mais comuns, justificam a 

ida ao pronto-socorro e a chamada de um veículo de socorro; e os que, apesar do seu 

caráter às vezes espetacular, não exigem uma intervenção médica imediata.  

(JACQUEMOT, 2005, p. 9) 

 

O autor desta dissertação considera que se pudesse disponibilizar um serviço para orientar os 

usuários, seja por telefone ou outro meio tecnológico de telecomunicação, como recurso de 

educação e orientação dos pacientes, como se deu em alguns países que se verá no capítulo 

seguinte, antes dos usuários se dirigirem às unidades de primeiro atendimento e de emergência,  

poderia haver redução das demandas de casos sem urgência, e assim, reduzir as possibilidades de 

conflitos. 

 

Outro aspecto importante para justificar o estudo, diz respeito ao custo Saúde. Os serviços de 

urgência e emergência consumiram em 2016 do governo federal R$ 4.139.326.342,85, em 

17.416.175 atendimentos, a um custo médio de R$ 237,67 por atendimento, segundo dados do 

DATASUS (2017). Se considerar que 75% poderiam ter sido atendidos em unidades ambulatoriais, 

aproximadamente 13.062.131 poderiam ter-se utilizados de serviços de menor complexidade a 

custos mais baixos para o sistema de saúde, já que os custos em unidades de emergência são bem 

maiores que os custos em unidades ambulatoriais como a atenção básica. 

 

 Quadro 1 – Produção e recursos federais destinados às Urgências e Emergências 

Total de Recursos Federais repassados 2016 R$ 4.139.326.342,85 

Nº de atendimentos 17.416.175 

Custo Médio por atendimento R$ 237,67 

 

 

 

 

Elaborado pelo autor. FONTE: Datasus, 2017. 
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Quadro 2 – Produção e recursos federais destinados à Atenção Básica 

Total de Recursos Federais repassados 2016 R$ 16.734.039.702,63 

População coberta 153.244.738 

Custo Médio Anual por pessoa R$ 109,20 

 

 

A Atenção Básica tem um custo anual médio por pessoa de R$ 109,20, enquanto que o custo 

médio por atendimento nas unidades de urgência e emergência do SUS, para o Governo Federal, é 

de R$ 237,67. Diante do momento que se lança a necessidade de ajustes fiscais, como apontam 

especialistas da área econômica, estes dados demonstram a explícita vantagem para os cofres 

públicos, de maior incentivo para utilização de programas da Atenção Básica. Assim, considera-se 

que estratégias de fortalecimento, incentivo e fidelização do usuário do SUS para a Atenção Básica 

são muito positivas. Serviços de teletriagem poderão cumprir esse papel de incentivador para que 

os usuários, que autonomamente buscam serviços de urgência e emergência mesmo que não 

possuam problemas típicos destes serviços, sejam redirecionados às unidades básicas de saúde, 

estimulando a utilização mais racional do sistema de saúde. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelo autor. FONTE: Datasus, 2017. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Teletriagem 

 

Desde sua criação por Alexander Graham Bell, o telefone é utilizado como ferramenta de trabalho 

na área médica, ou seja, como instrumento de assessoramento do médico no cuidado, 

monitoramento e triagem de seus pacientes, como afirmam Wheeler e Windt (2013, p.3). Grumet 

(1979) relata que o próprio Graham Bell, em uma de suas primeiras chamadas na obra de sua 

invenção, a fez por motivos de saúde, a fim de prestar ajuda por uma queimadura ácida. Mas, é a 

partir dos anos 60 que o telefone se torna instrumento aliado dos sistemas de saúde, para 

proporcionar um tipo de serviço de orientação e informação de saúde diretamente aos cidadãos, 

como forma de contribuir para a redução dos elevados custos que as novas tecnologias de saúde e 

o uso indiscriminado destas tecnologias provocavam nos sistemas.  

 

Apesar da popularização do telefone como veículo de utilidade para prestação de informações e 

orientações de saúde aos pacientes, ainda há dúvidas quanto à efetividade destas orientações. 

Reese et al. (2002) compararam orientações recebidas por telefone e presencialmente e concluíram 

que são semelhantes em sua forma. Para avaliar a efetividade das orientações recebidas por 

telefone, entrevistaram 186 pacientes e concluíram que os pacientes demonstraram-se satisfeitos 

com as orientações recebidas, que as seguiram e que as orientações lhe foram benéficas..   

 

Conforme Goodwin (2007), a prática de teleorientação e teleatendimento de saúde não é nova, 

médicos e enfermeiros, antes mesmos das primeiras iniciativas estruturadas de serviços de 

telessaúde, em seus plantões em serviços de urgência por muitas vezes eram chamados para 

atender pacientes e familiares com dúvidas de que conduta tomar diante de um agravo ou problema 

inesperado de saúde. Os primeiros serviços de teletriagem executados por profissionais de 

enfermagem surgem nos Estados Unidos a partir dos anos 80, proliferando-se na década seguinte, 

com o principal objetivo de evitar o uso desnecessário dos departamentos de emergência e também 

em resposta à necessidade de contenção dos custos de saúde que, àquela ocasião, entravam em 

escalada. Os avanços tecnológicos nas áreas de informática e telecomunicações, com barateamento 

das tecnologias disponíveis, vem estimulando, no mundo, o aparecimento e crescimento de 
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serviços de aconselhamento de enfermagem por telefone. Ainda ausente dos currículos dos cursos 

de formação superior de enfermagem, as práticas de teletriagem ou tele-enfermagem vem 

merecendo atenção dos centros universitários. Conforme atesta Goodwin (2007) a maioria dos 

estudos disponíveis refere-se à viabilidade econômica e rentabilidade que os serviços de 

teletriagem proporcionam. Em Toronto, Canadá, um importante centro de estudos de enfermagem 

descreve diretrizes para a prática de tele-enfermagem e teletriagem. Aponta que serviços de 

aconselhamento telefônico de enfermagem encontram-se difundidos nos Estados Unidos, Suécia, 

Reino Unido e Austrália, além do Canadá.  

 

No Canadá a implantação deste tipo de serviço foi inspirada no modelo inglês, o NHS Direct, uma 

central telefônica constituída por enfermeiras que funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano, 

que destina-se a prestação de serviços de orientação e informação de saúde e direcionamento dos 

clientes aos serviços primários, secundários e terciários de saúde, conforme a apuração da queixa 

por telefone. O NHS Direct é um braço do Sistema Nacional de Saúde Inglês (National Health 

Service - NHS), disponível para 50 milhões de habitantes. No Canadá, Goodwin (2007) descreve 

experiências de implantação de serviços de iniciativa eminentemente público-governamental, 

como ocorrida em oito províncias e um território que em consórcio compartilharam centrais 

telefônicas públicas operadas por enfermeiras 24 horas por dia para atendimento da população 

destas nove províncias; descreve também experiências de iniciativa privada que eram “vendidas” 

aos governos provinciais. Os resultados demonstraram, em auditorias realizadas nestes serviços, 

que as orientações prestadas pelas enfermeiras aos casos clínicos relatados por telefone em 90% 

dos casos foi considerada adequada e que os “erros” se deram devido à propensão dos enfermeiros 

a optar por condutas mais cautelosas do que arriscadas. O índice de satisfação dos usuários dos 

serviços variou de 55% a 90%. Os custos das ligações variavam entre US$10,00 a US$25,00. Não 

foi identificado benchmark e referências acadêmicas seguras para definição do tempo médio de 

atendimento (TMA) na experiência canadense. Em relação à segurança do paciente, um conceito-

chave em voga e de elevada prioridade para os governos canadenses, como também no Brasil, a 

experiência canadense dos serviços de teletriagem, apesar de diminuir as consultas médicas 

desnecessárias, não provocaram eventos adversos, ou seja, não produziram situações de risco à 

segurança do paciente (STACEY et al., 2003, p. 54). Na implantação dos serviços de teletriagem 

canadenses, Goodwin (2006) traz uma preocupação sobre os riscos de modelos baseados 
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prioritariamente em atributos do mercado de Call Center e Telemarketing, como por exemplo, 

rigidez nos monitoramentos e ajustamentos para maior produtividade por hora logada, redução de 

taxas de abandono, taxas de ocupação, redução de TMAs, que podem gerar stress e riscos ao 

trabalho desenvolvido pelos profissionais de enfermagem e, por conseguinte, gerando riscos ao 

paciente. De forma bastante oportuna coloca que taxas de ocupação acima de 88% são 

absolutamente inadequadas para este tipo de serviço, onde o limite máximo tolerável deva ser de 

80%, considerando a natureza da operação. Alerta que pressões no sentido de alcance de metas 

típicas de call centers podem levar a práticas de “queimar” etapas de triagem, o que seria muito 

prejudicial ao paciente. 

 

Stacey et al. (2003) colocam que o interesse pela criação de serviços de teletriagem reside na ideia 

de que os custos com os atendimentos de saúde poderão ser reduzidos quando clientes que não 

necessitam de cuidados imediatos puderem ser redirecionados para unidades de atendimentos de 

baixo custo ao invés de dirigirem-se livremente para serviços de alto custo como os departamentos 

de emergência. Além disso, acrescentam, esses serviços podem reduzir a ida de pacientes a postos 

de atendimento médico-ambulatorial para cuidados que podem ser realizados em domicílio pelo 

próprio paciente ou família ou cuidador. Destacam que a teletriagem se distingue de outros 

serviços de telemedicina por conseguir relacionar-se com o usuário por telefone, estabelecer com 

ele uma relação de confiança capaz de produzir informações, que farão o profissional de saúde 

estabelecer o nível de cuidado adequado ao problema apresentado e, assim, determinar a urgência 

da ação a ser tomada e orientada ao demandante, que poderá variar desde a orientação de 

autocuidado até o envio de uma ambulância. Colocam que as ações de saúde pública canadenses se 

orientam para a priorização, fortalecimento e expansão da Atenção Primária em Saúde para todos 

os cidadãos, para a integração dos diversos serviços de saúde e para a capacitação dos canadenses 

para fazer escolhas conscientes sobre sua saúde e seus cuidados. Assim, propôs, como estratégia 

para alcance destas diretrizes, entre outros, a disseminação dos serviços de teletriagem. Além dos 

motivos para redução dos custos com atendimentos desnecessários aos departamentos de 

emergência, apontam que há demandas por informações e orientações de saúde e que estes 

serviços podem contribuir com a redução da estadia hospitalar, ao darem suporte às famílias de 

pacientes em pós-alta hospitalar, reduzindo riscos de infecção hospitalar e custos hospitalares.  
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Analisando dez estudos ingleses sobre serviços de teletriagem, Stacey et al. (2003) concluíram que 

os serviços contribuíram para a redução de idas de pacientes sem necessidade de cuidados 

imediatos aos serviços de emergência e de idas desnecessárias a serviços médicos ambulatoriais. 

Também concluíram que os serviços não contribuíram para elevação do número de óbitos e nem 

de eventos adversos decorrentes dos pacientes não terem ido a postos médicos como inicialmente 

fariam. Stacey et al. (2003) relatam também dois estudos ingleses específicos de avaliação dos 

resultados de serviços de teletriagem com grupos controles, nos quais concluiu-se que, em dez 

anos de implantação de serviços de teletriagem, as idas aos serviços de emergência nos grupos que 

tinham e utilizavam-se destes serviços de triagem telefônica era 25% menor do que nos grupos 

controles (sem acesso a serviços de teletriagem).   

 

Stacey et al. (2003) apontam para a necessidade de que os serviços sejam estruturados com 

provisão de recursos tecnológicos de atendimento e monitoramento das chamadas, gravação, 

protocolos clínicos específicos de teletriagem para dar suporte à decisão e conduta, treinamento 

contínuo dos profissionais envolvidos no teleatendimento, softwares para condução e registro das 

chamadas, contratação de staff com experiência clínica.  

 

Stacey et al. (2003, p. 1-2), em estudo de seis casos de serviços de teletriagem canadenses, 

destacaram os objetivos das implantações destes serviços:  

 

[...] através de atendimento telefônico fornecer avaliação do problemas relatados, 

informações precisas sobre saúde e orientação com encaminhamento de referência; 

promover atividades de autocuidado para permitir que as pessoas tomem decisões 

conscientes de sua saúde; tornar os indivíduos mais autossuficientes para se encarregar da 

saúde e do bem-estar de si mesmos e dos seus entes queridos; promover utilização mais 

adequada dos recursos de saúde, emergência e ambulatoriais; reduzir demandas 

inadequadas dos departamentos de emergência; reduzir os custos; apoiar e melhorar o 

acesso a serviços de saúde e informações de saúde em toda a província; melhorar a 

qualidade dos serviços de saúde e informações sobre saúde; apoiar a gestão e utilização 

adequadas dos recursos de saúde; promover educação em saúde; fornecer uma via 

centralmente coordenada para informações e serviços de cuidados de saúde para 

profissionais públicos e outros profissionais de saúde; ajudar a identificar necessidades de 

cuidados de saúde não atendidas para uso no planejamento e desenvolvimento de futuros 

programas e serviços; colaborar com outros prestadores de cuidados de saúde; melhorar o 

acesso ao serviço de saúde mais apropriado; melhorar o acesso à informação e aos 

conselhos de saúde; melhorar a educação em saúde para o público; melhorar a satisfação 

do consumidor; aumentar a conscientização, aceitação e compreensão para condições não-

urgentes, fornecendo informações sobre como gerenciar os sintomas de forma mais 

apropriada, aumentando sua capacidade para o autocuidado; e, assim, contribuir para o uso 



30 

 

econômico dos recursos de cuidados de saúde. (STACEY et al., 2003, p.1-2, tradução 

nossa). 

 

 

Estes seis serviços, desde o início de seus trabalhos, utilizaram-se de sistemas (softwares) de apoio 

à decisão e de protocolos clínicos, sendo que cinco serviços optaram pela aquisição de  protocolos 

americanos e um serviço optou pelo desenvolvimento de seus próprios protocolos de teletriagem. 

O staff foi composto por enfermeiras com larga experiência clínica, que receberam treinamento 

teórico para absorver conhecimentos adicionais e necessários de técnicas de teleatendimento, 

comunicação, táticas de diálogos e questionamentos, registros das chamadas, utilização dos 

equipamentos de condução das ligações, headsets, softwares, posturas ergonômicas, etc., por um 

período que variou entre os seis serviços de 40 a 194 horas. Resume que em média são necessários 

um mínimo de 15 dias de treinamento teórico e teórico prático, seguido de um treinamento no local 

de trabalho com suporte de um tutor por uma semana e mais uma semana com monitoramento 

contínuo das ligações, para que o profissional possa estar preparado para os teleatendimentos de 

forma autônoma. Todos os seis serviços não estabeleceram estratégias de estimular ligações de 

pacientes antes de dirigirem-se a serviços de emergência e busca de atendimento médico. Todos 

montaram estratégias de avaliação da qualidade de suas atuações, com indicadores de performance 

da chamada (tempo médio de atendimento, tempo de espera para atendimento), indicadores de 

encaminhamentos, indicadores de satisfação dos usuários, indicadores sobre o conhecimento do 

problema de saúde e sobre a certeza da orientação passada e outros. cinco serviços tiveram 

respostas da avaliação dos usuários que demonstrou níveis de satisfação dos usuários que variaram 

entre 86 a 99%. Na avaliação dos serviços chama a atenção os resultados obtidos ao indicador de 

tolerância para espera de atendimento da chamada em que 43,5% disseram que estar dispostos para 

esperar entre dois a cinco minutos; 25% esperaria cinco a 10 minutos; e 23% aguardariam mais de 

10 minutos. Apenas 8% aguardariam menos de dois minutos, num dos serviços 17% consideraram 

inaceitável esperar mais de 5 minutos. Sobre o que levava os clientes a ligar para esses serviços, as 

avaliações revelaram que 72% das chamadas buscavam conselhos de saúde sobre problemas 

específicos; 22% pediram informações gerais de saúde; 54% ligaram em nome de outra pessoa, na 

maioria das vezes um membro da família. 80% dos entrevistados que utilizaram o serviço, 

responderam que o utilizariam novamente caso necessitassem. Na avaliação dos custos dos 

serviços, observou-se que o custo máximo operacional anual por habitante coberto pelo serviço foi 
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de C$ 4,87 e o mínimo de C$ 0,84. Como resultados na fase de projeto piloto 3 serviços de 

teletriagem demonstraram redução de 8 a 32% dos casos não urgentes às unidades de emergência. 

 

Outras experiências na Inglaterra demonstram a efetividade dos serviços de teletriagem em tele-

enfermagem (Callnurse, Telenurse) na redução de atendimentos médicos de urgência. Gallagher et 

al. (1998) avaliaram os resultados de um serviço de aconselhamento de enfermagem por telefone 

de uma pequena localidade metropolitana da Inglaterra para verificar se havia efetividade na 

redução das iniciativas dos pacientes em procurar por atendimento médico com cirurgião para o 

mesmo dia. A iniciativa se deu de forma estimulada, ou seja, antes de dirigirem-se ao atendimento 

médico, os pacientes deveriam ligar e conversariam com uma enfermeira. A motivação se deu em 

virtude de um grupo de 11.300 pacientes atendidos por aproximadamente 6 médicos com número 

médio de 3,3 consultas anuais por paciente vinha gerando sobrecarga nos profissionais médicos, 

pois era comum chamadas para atendimento ambulatorial de urgência fora do horário dos 

profissionais. Os resultados demonstrados revelaram redução de 54% no volume de consultas para 

o mesmo dia da chamada, que eram entendidas inicialmente como urgentes pelos pacientes, todos 

relatando quadros de doenças agudas, ou seja, doenças que inicialmente exigiriam atendimento no 

mesmo dia. Neste estudo, 26% dos pacientes que requeriam atendimento médico, após serem 

orientados pelas enfermeiras, sequer passaram em consulta e tiveram seus quadros de saúde 

controlados. Na avaliação do serviço, 88% dos pacientes disseram-se satisfeitos com as orientações 

recebidas por telefone. Gallagher et al. (1998) relacionaram as doenças agudas mais 

frequentemente relatadas pelos usuários que motivaram as ligações: doenças respiratórias 

(traqueobronquites, asma, tosse, infecções torácicas) 19%; doenças otorrinolaringológicas (otites, 

sinusites, faringites) 17,1%; doenças dermatológicas (pele, alergias, prurido, vermelhidões) 13,5%; 

problemas gastrointestinais (diarreias, vômitos, dor abdominal, constipação) 10,6%; problemas 

musculoesqueléticos (dor lombar, dor cervical,  outras dores articulares) 8,8%; problemas 

ginecológicos (infecções, uso de pílulas abortivas, uso de DIU) 6,1%; doenças urológicas (infecção 

urinária, dificuldade para urinar) 5,4%; ansiedade, necessidade de auxílio e aconselhamento 4,1%; 

problemas neurológicos (cefaleia, tonturas ) 3,1%; problemas nos olhos (conjuntivite) 2,9%; outras 

infecções 2,7%; problemas cardíacos (dores no peito) 2%; outros 4,7%. 
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Williams et al. (2012) concordam com Goodwin (2007) e Stacey et al. (2003) que, serviços de 

teletriagem vem ganhando difusão no mundo. Citam que pesquisas de diferentes países sugerem 

que a teletriagem reduz o uso de outros serviços de saúde sem comprometer a segurança do 

paciente. Reforçam, inclusive, redução de atendimento em serviços de emergência / urgência, 

atendimento médico após horas e visitas ao consultório, contribuindo, assim, para a redução dos 

custos totais com assistência em saúde. Colocam que serviço de aconselhamento de saúde por 

telefone (teletriagem) é um modelo para encorajar o acesso público ao nível mais apropriado de 

cuidados, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade dos usuários de se autocuidarem.  

 

Turner et al. (2002), ao retratarem a experiência australiana de implantação de serviços de 

teletriagem em seu país, confirmam a difusão deste tipo de serviço em alguns países como Estados 

Unidos e Inglaterra, e o interesse que mercados de call centers tem demonstrado na oferta de 

serviços e soluções de saúde. Confirmam que o surgimento deste modelo de teleatendimento em 

saúde tem início nos Estados Unidos, a partir da necessidade de redução da escalada dos custos de 

saúde. Colocam que, a partir dos anos 90, estas iniciativas generalizam-se como estratégias de 

gestão focadas em melhorar o conhecimento da saúde do consumidor e prevenir o uso 

desnecessário de recursos caros de saúde, como departamentos de emergência. Apontam que em 

países com sistemas amplamente públicos, como os do Canadá e Inglaterra, estratégias, como 

serviços de teletriagem, fortalecem e trazem benefícios indiretos aos serviços de atenção primária, 

que são, nestes sistemas nacionais de saúde, sua principal porta de entrada. Colocam que, citando o 

exemplo inglês, que tem o serviço de teletriagem de maior acessibilidade e difusão populacional, a 

teletriagem tornou-se uma iniciativa política popular e racional. Afirmam que, nos Estados Unidos, 

pelo menos até àquele ano estimava-se que 100 milhões de pessoas tinham acesso à triagem 

telefônica.  

 

Entrevistando amostra de 312 usuários de serviços de teletriagem que foram aconselhados para o 

autocuidado para verificarem se haviam seguido a conduta orientada pelos enfermeiros por 

telefone, Williams et al. (2012) concluíram que a maioria seguiu as orientações, que a interação 

enfermeiro-usuário ao telefone foi fator encorajador e central para que os pacientes seguissem as 

orientações. Observaram que aqueles usuários que demonstraram maior satisfação com o 

teleatendimento sentiram-se mais estimulados a seguirem as recomendações dos enfermeiros. A 
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pesquisa também revelou que 100% dos usuários revelaram-se satisfeitos com o serviço e que 

todos, mesmo por motivos diferentes, estavam dispostos e declararam que ligariam novamente 

para o serviço. Importante destacar que este trabalho de Williams et al. (2012)  traz a dimensão 

humana como fator diferenciador para o sucesso e alcance dos resultados, não bastando apenas o 

conhecimento técnico, a experiência profissional, o treinamento, a disciplina no seguimento dos 

scripts e protocolos, que são elementos basais essenciais para gerar percepção de robustez de 

valores técnico e qualitativo elevados. Para Williams et al. (2012) faz-se necessário, no 

teleatendimento, a presença de atitudes de prontidão, demonstração de interesse pelo problema do 

outro, empatia, simpatia, sorriso na voz, compreensão, compaixão por parte do profissional de 

enfermagem no momento da ligação. Por isso, a preocupação de Goodwin (2007) com a 

moderação de parametrizações de indicadores próprios do mercado de telemarketing que se não 

forem bem dosados, contribuiriam para um ambiente de stress, menos favorável ao 

desenvolvimento e aplicação de atributos que agreguem percepção de valor humano. 

 

A necessidade e importância de treinamento e capacitação contínua para profissionais que atuam 

em serviços de teletriagem, para que estejam melhor preparados para tomada de decisão, em 

situações onde situações de complexidade singular estejam presentes, é confirmada em estudo de 

Leprohon e Patel (2016), que avaliaram 50 diálogos de 34 enfermeiros em atendimentos de 

teletriagem em situações de emergência e registraram, através de roteiros, cada uma das 50 

explicações para as respectivas tomadas de decisão, que levou a constatação, pelos pesquisadores, 

de que, em situações alta urgência, as decisões foram tomadas com a utilização de regras 

heurísticas baseadas em sintomas e que as decisões foram na maior parte precisas, com explicações 

que demonstravam associação entre conhecimento e ação. Porém, concluiram que quanto maior se 

dava a complexidade, o volume de explicações causais para justificar a tomada de decisão também 

era maior, o que revelou decisões mais freqüentemente imprecisas, bem como suas respectivas 

explicações, demonstrando dissociação entre conhecimento e ação. Avaliaram que em situações de 

urgência moderada a baixa, onde o conhecimento contextual das situações podia ser explorado 

para identificar as necessidades dos clientes e negociar o melhor plano de ação para atender a essas 

necessidades, as decisões foram mais precisas. Este estudo, de Leprohon e Patel (2016), fortalece a 

necessidade de capacitação continua dos profissionais de teletriagem com treinamentos vivenciais, 

com modelos de simulação realística para utilização de exemplos baseados em experiências dos 
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atendimentos, com discussões de casos reais e adequação de protocolos, de forma a contribuir para 

a ampliação das experiências individuais e para elevação das precisões nas decisões tomadas em 

situações onde o contexto da emergência determina a redução de prazos de averiguação e 

contextualização do problema e em que a tomada de decisão tem que se dar em tempo mais 

reduzido. 

 

No Canadá, conforme demonstraram Williams et al. (2012),  Goodwin (2007) e Stacey et al. 

(2003), serviços de teletriagem foram determinantes na redução da utilização de serviços de 

urgência e emergência para casos que não havia necessidade de atendimento imediato, bem como 

ajudaram na utilização mais adequada dos recursos médicos ambulatoriais disponíveis gerando 

economia de recursos no sistema de saúde canadense.  

 

Hogenbirk et al. (2005) não apenas confirmam esses achados, bem como trazem uma outra 

perspectiva de conclusão: além de reduzir as consultas desnecessárias ao sistema de saúde, a 

teletriagem pode contribuir para a gestão da falta de acesso imediato a serviços médicos que 

residentes de áreas não urbanas enfrentam, como por exemplo, ¼ da população de Ontário. Assim, 

compararam os resultados da teletriagem em áreas urbanas e áreas não urbanas de Ontário e 

concluíram que foi maior os resultados de reversão da intenção dos clientes de dirigirem-se a 

serviços médicos mais imediatos nos residentes em áreas com maior dificuldade de acesso ou com 

pouco fluxo de trânsito, sugerindo que o fator acesso contribui para os resultados esperados mais 

fortemente obtidos pelos serviços de teletriagem. De fato, havendo ou não um serviço de 

teletriagem a falta de acessibilidade geográfica aos serviços de saúde, conforme atestam Cunha e 

Silva (2010) é fator determinante e desestimulador para a busca de atendimento de saúde.  

 

Para Stacey et al. (2003), a teletriagem contribui para melhorar o acesso quando reduz fluxo de 

pacientes que não necessitariam estar num determinado serviço e o orienta para o serviço mais 

adequado. Nas áreas onde a acessibilidade reduz naturalmente as portas de entrada, a teletriagem 

evita que idas desnecessárias gerem custos e ônus ao paciente e sua família, quando despenderia de 

um esforço maior de deslocamento para uma unidade longe de seu domicílio em busca de uma 

solução que por desconhecimento poderia ser obtida com economia de esforços em localidades 

mais próximas ou mesmo em seu território, além de gerar um custo desnecessário ao sistema de 



35 

 

saúde.  Como apontado por Stacey et al. (2003), serviços de teletriagem possibilitam ampliação de 

acessos a moradores de áreas distantes quando geram informações aos gestores públicos sobre 

necessidades não identificas ou não atendidas, identificação de demanda para criação de novos 

serviços e programas de saúde.    

 

Somoza (2006) revela necessidade que os clientes têm de obterem orientação e informação de 

saúde confiável ao comentar que os coordenadores de enfermagem do Instituto do Coração da 

Universidade de Ottawa (UOHI) recebem mais de 1.500 chamadas por ano de pacientes que 

solicitam ajuda e conselho para esclarecimento de questões de cardiologia e cirurgia cardíaca. 

Coloca, ainda, que à medida que o número de pacientes cardíacos canadenses aumenta, e a duração 

da internação diminui, as necessidades de cuidados e avaliação de especialistas permanecem, uma 

vez que os pacientes retornam mais precocemente do hospital para casa. Os serviços das agências 

de atendimento domiciliar, hospitais comunitários e médicos de família são inadequados para 

atender às necessidades de uma base crescente de pacientes, seja por acesso inadequado aos 

profissionais ou por oferta de profissionais inadequada à demanda, fazendo com que muitos 

pacientes tenham que aguardar por semanas antes de consultar seu médico de família após suas 

saídas do hospital. Ao desenvolver um dispositivo portátil com um sistema de apoio à decisão 

contendo protocolos para os diferentes problemas relatados pelos pacientes em suas consultas às 

enfermeiras por telefone, pode perceber que significativa melhora na qualidade da avaliação feita 

pelas enfermeiras com a utilização da ferramenta, a melhora de qualidade das recomendações e o 

número de perguntas feitas também foram medidos e os resultados demonstraram que com a 

utilização da ferramenta o número de perguntas é de 2,5 a 8 vezes maior do que sem a utilização 

do sistema e dos protocolos, e essas questões adicionais eram predominantemente classificáveis 

como essenciais ou benéficas para uma boa avaliação. No desenvolvimento do sistema algumas 

premissas estiveram em pauta: sistema com foco no usuário, usabilidade, flexibilidade, tanto para o 

registro das informações, quanto para avaliar a necessidade de interromper com o questionário 

eletrônico sempre que fosse necessário, cautela no uso de sistema binário de resposta em virtude da 

singularidade do atendimento, sistema deve estimular o seu uso, usuário deve-se sentir confortável 

na utilização do sistema.  
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Wheeler e Windt (2013, p. 3-5) destacam a importância da utilização de protocolos e de 

treinamentos para o aprimoramento e capacitação contínuos dos profissionais que atuam na 

teletriagem para o alcance dos resultados, colocam que o aprendizado informal baseado apenas na 

experiência e observação é insuficiente e inadequado para o trabalho em teletriagem, reforçam a 

necessidade de uma estrutura formal de treinamento para que os enfermeiros adquiram cada vez 

mais habilidades na utilização das ferramentas de trabalho, se familiarizem na utilização e de como 

conduzir ligações com a utilização de protocolos, como fazer os registros nos sistemas, como 

produzir  dados para estudos de casos e aprimoramento dos protocolos e sistemas, como e quando 

ter que interromper com um protocolo e utilizar outro, ou mesmo ser assertivo na interrupção de 

um protocolo e direcionar o atendimento demonstrando segurança e confiabilidade ao paciente. 

Colocam que num estudo de Strain e Miller (1971, apud WHEELER e WINDT, 2013, p. 5), 

realizado em um serviço de emergência, foi observado a atuação de grupo de profissionais de 

enfermagem que atuando sobre suas experiências pessoais anteriores e cujo treinamento de 

admissão se dava no setor de trabalho por intermédio do acompanhamento no dia a dia de outros 

profissionais que lhes iam passando a rotina de trabalho, foi verificado que esses profissionais no 

atendimento dos pacientes não conseguiam coletar informações básicas e completas dos quadros 

clínicos dos pacientes e que frequentemente forneciam orientações e condutas sem obter histórias 

clínicas adequadas. Em outros 2 estudos de Fischer e Smith (1979, apud WHEELER e WINDT, 

2013, p. 5) e de Katz et al. (1978,  apud WHEELER e WINDT, 2013, p. 5) foram comparados os 

resultados dos atendimentos de teletriagem realizados por profissionais que receberam 

treinamentos formais e outros que aprenderam a dinâmica do atendimento de teletriagem 

trabalhando com outros profissionais no dia a dia e foi observado que o grupo com treinamento 

formal e dedicado a redução das idas de pacientes sem necessidade imediata aos serviços médicos 

era de 30% e que no grupo com treinamento observacional e prático do dia a dia, seus resultados 

geraram redução de 6% nas idas dos pacientes que lhes fizeram contato anteriormente aos 

consultórios médicos, sugerindo então que com o treinamento formal em teletriagem os 

profissionais de enfermagem podem ser mais efetivos na resolução do problema do paciente 

através da própria chamada telefônica e reduzir a necessidade de tempo e recurso de outros 

serviços e profissionais de saúde.  
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Para Wheeler e Windt (2013, p. 13-48) um dos desafios para o enfermeiro de teletriagem é a 

mudança de paradigma para a qual a formação do enfermeiro se dá e que está no fato de que no 

teleatendimento de enfermagem são forçados a avaliar e aconselhar os pacientes sem realmente vê-

los. Assim, eles devem buscar confiar completamente na comunicação falada, pois os sinais e a 

própria comunicação não verbal normalmente presentes em uma avaliação pessoal não podem ser 

apreendidas pela observação do enfermeiro, alguns sinais clínicos o enfermeiro de teletriagem 

pode buscar obter através de orientação para que o interlocutor do outro lado da linha lhe traga, 

mas os sinais típicos de comunicação não verbal, o olhar, a postura, o jeito, as expressões visuais e 

faciais, estes são perdidos. Considerando que muitas das habilidades presentes nas consultas de 

enfermagem presenciais estejam impossibilitadas de serem transpostas para o atendimento 

telefônico, existe o risco para o surgimento de problemas de comunicação não presentes num 

atendimento pessoal, até porque a coleta de dados baseia-se exclusivamente em informações 

fornecidas pelo paciente e seu familiar que não é um especialista, que pode não saber o que é 

normal ou anormal e quais sintomas compartilhar por telefone com a enfermeira e ainda o estado 

de stress e de preocupação do paciente ou interlocutor pode prejudicar a clareza de sua 

comunicação. Por isso, consideram que os profissionais de teletriagem devam estar preparados e 

capacitados para fazerem perguntas corretas, no momento certo da interação, para investigar o 

máximo de informações, inclusive porque em algumas situações o paciente poderá estar num 

estado de criticidade que requererá intervenção médica imediata. Alertam, que mesmo nos Estados 

Unidos, os enfermeiros não têm permissão para fazerem diagnósticos por telefone e, ao invés 

disso, suas missões são apenas identificar os sinais e sintomas dos pacientes e classificá-los de 

acordo com a severidade, e portanto, devem absterem-se de tentar determinar o que causou os 

sintomas, e alerta que o cuidado na comunicação é fundamental para que os pacientes não 

interpretem equivocadamente o atendimento e tenham a impressão de terem recebido um 

diagnóstico por telefone. Reforçam para a importância dos registros dos teleatendimentos, pois há 

o risco e os enfermeiros de teletriagem estarem sujeitos a potenciais problemas de 

responsabilidade. Colocam que a documentação insuficiente do teleatendimento pode gerar 

possíveis imprevistos médico-legais, principalmente se for vaga, incompleta ou a adesão aos 

protocolos não estiver bem demonstrada e a orientação não ter sido clara. 
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Outras experiências - Austrália 

Turner et al. (2002) colocam que a partir das experiências internacionais, principalmente dos 

Estados Unidos e Inglaterra, a partir de 1996 o Departamento de Saúde da Austrália Ocidental 

(DoHWA) iniciou negociações que culminaram com o lançamento oficial de seu HealthDirect em 

maio de 1999. O modelo adotado foi de contratação de um serviço privado especialista na 

prestação de serviços de call center de saúde. Para a disponibilização inicial do serviço 24 horas 

por dia e 7 dias por semana, como já funcionavam em outros países, foram contratados 33 

profissionais operacionais e 48 enfermeiros. No planejamento do serviço foram estabelecidos 

critérios e indicadores de desempenho: 

 Operação 24 horas por dia, sete dias por semana 

 Acesso para pessoas com deficiência auditiva e de pessoas que não falam o idioma 

 Registro de todas as chamadas em sistema próprio 

 Orientação dos enfermeiros sustentada por um sistema de apoio à decisão clínica 

(protocolos) 

 Garantia da confidencialidade do paciente 

 Relatórios de atividades e desempenho 

 Capacidade de ligação com outros serviços e transferência de chamadas 

 80% das chamadas atendidas nos primeiros 20 segundos 

 Taxa de abandono das chamadas de 5% ou menos 

 TMA (tempo de conversação e tempo de trabalho pós-chamada) 550 segundos (9 minutos e 

10seg) 

 1% das chamadas monitoradas para garantia de qualidade 

 100% das chamadas gratuitas para os clientes55 

 

Esta experiência australiana reforça a importância de investimento em capacitação e treinamento, 

descrevendo que foram necessárias semanas para que os enfermeiros pudessem dar início as 

atividades e os autores concluíram que são necessários de 3 a 6 meses para que os enfermeiros 

adquiram habilidades necessárias para o alcance das metas e desempenhos esperados compatíveis 

com os critérios estabelecidos. O sistema de apoio à decisão foi adquirido de um fornecedor 

americano, um grupo de médicos australianos avaliaram os protocolos adaptando-os à linguagem e 

à prática médica local, após o sistema foi alimentado com definição de gradientes de respostas. Na 
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estruturação operacional do serviço, tal qual recomenda Wheeler e Windt (2013), os enfermeiros 

tinham autonomia para redirecionar uma orientação vinda do sistema com base em seu julgamento 

clínico. Os desempenhos dos enfermeiros eram avaliados com base em critérios que possam 

garantir a segurança do paciente:  

 controle da conversação e situação;  

 registro das chamadas; 

 escuta atenta;  

 obtenção de dados relevantes; 

 precisão no registro dos dados; 

 uso de informações e orientações aprovados (adesão aos protocolos); 

 empatia e compreensão; 

 avaliação primária; 

 identificação da necessidade apresentada; 

 escolha do direcionamento; 

 necessidade de substituição de encaminhamento e fechamento; 

 gerenciamento de chamadas difíceis. 

 

Turner et al. (2002) relatam que o serviço implantado fora supervisionado por 3 médicos e 1 

enfermeira do DoHWA, além de mais 3 enfermeiros, um dedicado à capacitação e educação 

continuada da equipe de teletriagem e 2 responsáveis pela gestão e garantia da qualidade. Como 

prática de treinamento e capacitação, as ligações gravadas eram ouvidas pelos próprios 

enfermeiros, cada um a sua, como forma de discutirem os casos e aprimorarem seus atendimentos.  

Turner et al. (2002) descrevem os resultados de performance de 24 meses de funcionamento do 

serviço australiano que, de um total de 315.784 chamadas, concluíram que a taxa de abandono no 

período foi de 6,8%, que 75% das chamadas foram atendidas em até 20 segundos, TMA de 9 

minutos e 47 segundos. Sobre o comportamento de entrada das chamadas relatam que o pico 

iniciava-se a partir das 06h00 elevando-se mais rapidamente a partir das 08h00, atingindo o 

máximo da manhã às 10:00h e das 17:00h às 21:00h o maior pico do dia. Sobre os custos 

concluíram que o serviço representa 0,2% do orçamento em saúde governamental, e que as 

chamadas tinham um custo unitário de US$ 20.  
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Em relação aos resultados de severidades identificadas e os respectivos encaminhamentos, 

diferentemente de outros estudos, Turner et al. (2002) apresentam resultados com percentual 

elevado de encaminhamentos para atendimento imediato seja com médico específico seja numa 

emergência, como demonstrado no quadro 3, abaixo. Os 3 primeiros tipos de severidade do quadro 

3, no Brasil, são classificados como emergência, devido ao imediatismo recomendado para 

atendimento médico. Turner et al. (2002) relatam que no período estudado houve um surto 

enteroviral que elevou o número de chamadas. Apesar dos autores não fazerem essa relação, esse 

fato pode ter contribuído tanto para taxas de abandono mais elevadas que o previsto, bem como 

para o percentual elevado de encaminhamentos para atendimento imediato.  

 

Quadro 3 – Resultados das severidades identificadas e respectivos encaminhamentos  

Severidade identificada Direcionamento realizado Adultos Crianças 

Emergência / ambulância 
Casos que necessitavam ser 
transportados imediatamente para o 
hospital 

9,10% 2,70% 

Emergência 
Casos que necessitavam de atendimento 
numa emergência imediatamente 

14,70% 11,80% 

Urgência elevada 
Casos que necessitavam de atendimento 
médico imediato 

12,60% 4,90% 

Urgência Moderada 
Casos que necessitavam de atendimento 
em até 4 horas 

16,60% 17,50% 

Pouca Urgência Marcação de consulta para o mesmo dia 18,40% 17,50% 

Não Urgentes 
Marcação de consulta no prazo de 1 
semana 

19% 42,60% 

Fonte: Turner et al. (2002)  

 

O quadro 4 traz os 10 problemas mais frequentemente relatados nos atendimentos e uso de 

respectivos protocolos no estudo de Turner et al. (2002). 

 

Quadro 4 – 10 problemas mais frequentemente relatados e respectivos protocolos utilizados na 

teletriagem do Oeste da Austrália 

Adulto Crianças 

Dor Abdominal Febre 

Cefaléia Vômitos 

Dor no Peito Diarréia 

Vômitos Rush Cutâneo generalizados 
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Déficit Neurológico Tosse 

Dor Lombar Trauma craniano 

Rush Cutâneo Dor Abdominal 

Desmaios Resfriados 

Lacerações na pele Rush Cutâneo localizados 

Diarréia Cefaléia 
Fonte: Turner et al. (2002) 

 

Turner et al. (2002) apresentam os resultados da curva média de distribuição das chamadas nas 24 

horas de serviço, destacamos a curva dos dias úteis de semana. 

 

Figura 1 – Distribuição das entradas de chamadas por 24 horas no serviço de teletriagem do Oeste 

Australiano. 

 

Elaborado pelo próprio autor. Fonte: Turner et al. (2002) 

 

Austrália e Nova Zelândia 

George et al. (2008) explicam a particularidade dos resultados da teletriagem obtidos na Austrália 

e Nova Zelândia, afirmando que algumas variações nas disposições de triagem podem ser 

atribuídas a diferenças de software em algumas regiões, a relativa novidade do serviço para 

algumas populações e diferenças nas expectativas. Colocam que nesses países a triagem telefônica 

é um serviço de atenção primária bem utilizado nos horários de não funcionamento das unidades 

de saúde responsáveis pela atenção primária. Confirmam ampla aceitação de seu valor como 

recurso de cuidados de saúde e ótima aceitação por parte da população dos 2 países. Colocam que 

aproximadamente 70% das ligações são de pacientes com alguma queixa ou problema de saúde 
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para os quais foi realizada triagem, aproximadamente 20% das ligações referiam-se orientação e 

educação em saúde, neste estudo os resultados de encaminhamentos para emergência aproximam-

se das referências internacionais ficando abaixo de 5% em 5 centros de teletriagem, os casos de 

urgência em 20% na maioria dos centros, os encaminhamentos para agendamento de consulta 

variando entre 40% a 60% e orientações para o auto-cuidado variando entre 25% a 35%, sendo que 

os problemas mais frequentes em adultos foram náuseas e vômitos, cefaleia, dor no peito, dor 

abdominal e problemas pós-operatórios e em crianças foram rush cutâneo (erupções e 

vermelhidões), diarreias, tosse, trauma craniano e resfriados. 

 

Suécia 

Kaminsky et al. (2017) relatam que o serviço de teletriagem sueco, o Swedish Healthcare Direct 

(SHD), foi lançado em 2003 inspirado no serviço similar inglês. Desde 2013 tem alcance nacional, 

funcionando 24hs/dia, sete dias/semana, recebendo 5,5 milhões de ligações por ano, tendo o 

objetivo de alcançar 9,6 milhões de habitantes. Na Suécia, todas as ligações são recebidas por 

enfermeiras, que semelhantemente aos serviços do Reino Unido, Canadá e Austrália, atuam com 

um sistema eletrônico informatizado de apoio à decisão, com protocolos específicos de teletriagem 

e recebem treinamento contínuo. Para Kaminsky et al. (2017) o primeiro contato dos cidadãos com 

o sistema de saúde se dá através de seu serviço de teletriagem. As enfermeiras de teletriagem 

suecas tem como metas atender de seis a oito chamadas por hora. A implantação, bem como sua 

permanência, do serviço teve como desafio melhorar o desempenho do serviço público de saúde. 

As autoras colocam que o serviço tem ótima aceitação pelo público atendido e elencaram os 

fatores relatados pelos usuários que determinaram sua satisfação e adesão às orientações e ao 

serviço: empatia, respeito, sentimento de apoio e envolvimento das enfermeiras. As autoras 

apontam, que na experiência sueca, os profissionais mais adequados para conduzirem 

atendimentos de teletriagem são os profissionais de enfermagem, desde que sejam selecionadas de 

acordo com perfil adequado, ou seja, profissionais experientes; que mesmo experientes recebam 

treinamento e capacitação contínua no uso das ferramentas de trabalho, como o sistema, os 

protocolos, uso da voz, audição, postura acolhedora. Consideram que as enfermeiras apoiadas num 

sistema de apoio à decisão apresentam resultados melhores e mais seguros do que médicos sem 

uso de nenhum sistema ou apoiados apenas em suas respectivas experiências clínicas. Reforçam 
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também que profissionais que não sejam da área da saúde, não oferecem segurança mesmo que 

apoiados em sistemas, protocolos, e treinamentos de como usar as ferramentas tecnológicas. 

 

 

Japão 

Não foi identificado serviços de teletriagem nos moldes dos instalados no Canadá, Estados Unidos, 

Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia no Japão. Hara et al. (2015) relatam os benefícios de um 

serviço de teletriagem para pacientes com traumatismo nos dedos através de um estudo de um 

projeto piloto realizado na cidade de Nogoya. O que difere este serviço dos demais é que no caso 

japonês o serviço é destinado aos profissionais médicos, mais especificadamente aos profissionais 

dos serviços de remoção de paciente, ou seja, não é o paciente que liga para o serviço de 

teletriagem, quem liga são os profissionais médicos da ambulância. A motivação se deu porque 

traumas graves em mãos, particularmente dedos, são de muita criticidade do ponto de vista da 

recuperação dos movimentos, quanto maior for o tempo de socorro médico especializado, maior 

são os riscos de sequelas ou recuperação mais longa, o que gera prejuízos tanto ao sistema de 

saúde quanto à economia, considerando a perda de produtividade gerada no paciente, considerando 

que serviços médicos para tratamento cirúrgico de lesões severas nos dedos exigem elevado grau 

de especialização e recursos técnicos a centralização em unidades especializadas torna-se 

fundamental para ganho de escala, experiência e elevação da expertise. No caso do estudo, clientes 

com traumas nos dedos eram levados para os hospitais mais próximos ao local do acidente porém, 

muitas vezes esses pacientes após avaliações nestes locais eram reencaminhados para hospitais 

especializados. A criação do serviço de teletriagem se deu de forma que os médicos dos serviços 

de remoção antes de levarem o paciente para algum hospital tiravam fotos da região afetada e 

transmitiam via celular para a central de teletriagem que a passava para especialistas e traumatismo 

e cirurgia de dedos, que orientavam o que fazer até a chegada ao serviço e que hospital 

encaminhar. Assim, concluiram que a teletriagem reduziu o tempo do paciente em ambulâncias e o 

tempo para receber o tratamento mais especializado, reduziu o tempo e recursos de hospitais que 

não resolviam o problema dos pacientes à exceção de reencaminhá-los, e reduziu o tempo médio 

de transporte das ambulâncias de 22,3 min para 18,1 min. concluindo que serviços de teletriagem 

tem potencial para aliviar problemas de transporte médico de emergência. 
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2.2 Telessaúde e Telemedicina no Brasil 

 

No Brasil, não há serviços de teletriagem estruturados como os existentes na Europa, América do 

Norte e Oceania. Algumas poucas experiências isoladas se dão através de organizações privadas 

ofertando serviços de monitoramento de pacientes crônicos. No final dos anos 90 e na primeira 

década dos anos 2000, o Hospital Israelita Albert Einstein montou um serviço nos moldes das 

experiências canadenses e australianas, com utilização de softwares e protocolos de teletriagem 

americanos específicos traduzidos e validados, que consistia no teleatendimento de clientes com 

queixas e problemas de saúde que ligavam em busca de atendimento médico, e que após a 

teletriagem eram direcionados para os serviços disponíveis no hospital ou para os consultórios dos 

médicos indicados pela organização. A experiência do Einstein provavelmente seja a mais bem 

estruturada e organizada quando se refere conceitualmente a teletriagem. Outras experiências, 

como as já citadas de organizações de planos e seguradoras de saúde, tem sido experimentadas e 

precisam ser melhor estudadas para avaliar seus efeitos e os benefícios que podem trazer para os 

sistemas de saúde e também para seus usuários. Na década de 80 a Golden Cross teve o Golden 

Fone, um serviço de orientação por telefone constituído por médicos e enfermeiros. Em 2014, a 

cooperativa médica Unimed Londrina disponibilizou serviço “Alô Doutor” que era operado por 

médicos e ofertado aos pacientes gratuitamente para que ligassem sempre que tivessem a intenção 

de dirigir-se a unidades de pronto atendimento, prontos socorros ou emergências, os médicos 

faziam a teletriagem aos cooperados e muitas vezes direcionavam os clientes para os consultórios 

dos médicos da rede, cita-se na página da cooperativa médica que houve casos solucionados sem a 

necessidade de consulta presencial. Em sua página no site a Unimed Londrina (2015) considera 

que o serviço fora de boa qualidade e que “provavelmente será retomado futuramente com maior e 

melhor estrutura”. A Unimed BH (Belo Horizonte) entre 2010 a 2015 disponibilizou serviço Alô 

Saúde, nos mesmos moldes da Unimed Londrina. Serviço operado por médicos clínicos e 

pediatras, e que, segundo seu site Unimed Belo Horizonte (2010), funcionava 24 horas por dia 7 

dias por semana. Informações de dados da cooperativa disponibilizadas no site dão conta que 60% 

dos pacientes que ligaram tinham intenção de irem a um pronto atendimento ou pronto socorro, e 

que após contato com o médico do serviço, 44% destes foram direcionados para um agendamento 

de consulta com o médico de referência, uma reversão superior aos registrados e divulgados nos 

serviços de teletriagem europeus, autralianos e canadenses. A Unimed Maringá por 2 anos 
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disponibilizou serviço de Alô Saúde entre 2013 a 2015, com objetivo, conforme portal Unimed 

Brasil (2013), de reduzir a automedicação. O serviço também estava disponível 24 horas por dia, 7 

dias na semana. Notícias publicadas no portal, afirmam que 50% dos pacientes que ligavam tinham 

seus problemas solucionados sem necessidade de deslocar-se de suas redidências. 

 

Wen (2008) discorre sobre os 3 grandes marcos da telemedicina no Brasil voltada para o Sistema 

Único de Saúde: o primeiro, a partir de um edital do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de 2005 e aprovação do Projeto de Telemedicina 

“Estação Digital Médica” (EDM-Milênio) formou-se um consórcio com 9 instituições públicas e 

que proporcionou o desenvolvimento de ambientes de tutoria eletrônica e ambulatórios virtuais; o 

segundo marco se deu com a consolidação do Programa Nacional de Telessaúde  a partir da 

Portaria nº 35/2007 para dar prosseguimento com as linhas de pesquisa que levariam ao 

aprimoramento e à expansão da Telemedicina por solicitação do Ministério da Saúde e elaboração 

do Projeto de Telemática e Telemedicina para dar apoio à Atenção Primária no Brasil através da 

melhor qualificação dos profissionais de saúde que atuavam na atenção básica, e assim poder 

proporcionar ganhos de qualidade nos serviços prestados à população, com utilização de recursos 

de Tele-educação Interativa, de Segunda Opinião Especializada Formativa, recursos educacionais 

modernos e de uma Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); o terceiro marco se deu a partir do projeto 

da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) para possibilitar infraestrutura tecnológica de 

videoconferência nos hospitais universitários e assim poder ampliar as atividades de ensino e 

aprendizagem em saúde. As atividades da Telemedicina no Brasil está ancorada em 3 grandes 

áreas: tele-educação interativa e rede de aprendizagem colaborativa para suporte educacional aos 

profissionais de saúde e ensino, treinamento e capacitação à distância; teleassistência 

compreendida na regulação e vigilância epidemiológica para fornecimento de segunda opinião; e 

teleciência ou ciência em rede para promoção de pesquisas multicêntricas e colaborativas. 

 

2.3 Universalidade e sistemas de saúde 

 

Para Travassos e Martins (2004, p. 190) “utilização dos serviços de saúde representa o centro do 

funcionamento dos sistemas de saúde”. Um dos legados da Segunda Grande Guerra, como aponta 

Noronha (2013, p. 847) foi “a criação da ONU, da OMS e a Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos [que] representaram sinais importantes de uma vontade coletiva de renúncia à barbárie e 

a busca de padrões de convivência e coesão social” que influenciou a definição de políticas de 

saúde. Noronha (2013) distingue acesso aos serviços de saúde de cobertura universal: 

 

No caso dos cuidados de saúde, ao se dizer que uma determinada unidade “cobre” um 

determinado número de indivíduos não significa que aquele número de indivíduos esteja 

utilizando os serviços da unidade ou será capaz de usá-los quando necessitar. Cobertura, 

portanto, difere de acesso e utilização. [...] Há muitas barreiras ao acesso, seja do lado da 

demanda, seja do lado da oferta. Certamente a “barreira financeira” constitui uma barreira 

significativa do lado da demanda [...]. (NORONHA, 2013, p. 848) 

 

 

Dain e Janowitzer (2006, p. 17) em relação à universalização e redução dos custos colocam que o 

“problema central das soluções de mercado aplicadas à saúde é que os perdedores, nesse mercado, 

sofrem sanções provavelmente piores do que em qualquer outro, pois o livre mercado nega acesso 

à cobertura do seguro aos mais vulneráveis, mais doentes e mais pobres [...]” (DAIN e 

JANOWITZER, 2006, p. 17). Assim, consideram que sistemas universais que não estejam 

pautados na condição de pagamento do usuário, é o mais redistributivo e capaz de gerar o bem 

estar social.  

 

Médici e Barros (2006, p. 76-77) sobre a universalidade de acesso colocam: 

 

[...] tem funcionado nos países desenvolvidos onde as condições socioeconômicas 

permitem afiançar direitos universais à saúde No entanto, as condições socioeconômicas e 

os níveis de desigualdade da maioria dos países em desenvolvimento não permitem 

implementar a universalidade como garantia de todas as prestações de saúde para todos, 

gerando três tipos de dilemas de eqüidade: a) o das filas, dadas as restrições institucionais 

e orçamentárias, quem chega primeiro consome o serviço; b) o da informação privilegiada, 

quem sabe aonde e como chegar aos serviços o consome e; c) o da indisponibilidade, nas 

regiões menos privilegiadas e mais distantes dos centros urbanos não existe possibilidade 

de consumo porque os serviços, ou não existem ou existem de forma restringida. 

(MÉDICI e BARROS, 2006, p. 76-77) 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (2010, p. xiii) estima-se que no volume de recursos 

destinados à saúde há desperdício entre 20 a 40%, e que estes recursos poderiam ser utilizados na 

promoção de serviços que elevassem a cobertura. Coloca também que “países em que toda a 

população tem acesso a uma gama de serviços têm geralmente elevados níveis de fundos comuns – 

na ordem dos 5-6% do PIB” (OMS, 2010, p. xvii). Considera que reduzir os custos e desperdícios 

é uma das 3 dimensões para promoção da universalização da cobertura, as outras são a expansão a 
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inclusão de novos serviços e elevação do acesso a quem não os possui. (OMS, 2010, p. xviii). A 

teletriagem pode ser um instrumento de atuação nestas 3 dimensões. Complementa ainda que 

“nenhum país foi ainda capaz de garantir a todos o acesso imediato à totalidade de serviços que 

possam manter ou melhorar a sua saúde. Todos eles enfrentam restrições de recursos de um tipo ou 

de outro, embora essas restrições sejam mais críticas nos países de baixo rendimento.” (OMS, 

2010, p. 20). 

 

O sistema de saúde brasileiro sempre se caracterizou historicamente por um sistema fragmentado 

de assistência constituído por organizações públicas e privadas. (PAIM et al., 2011, p. 14-18). 

Segundo ainda Paim et al. (2011) atualmente o sistema de saúde brasileiro se constitui: 

 

O sistema de saúde brasileiro é formado por uma rede complexa de prestadores e 

compradores de serviços que competem entre si, gerando uma combinação público-

privada financiada sobretudo por recursos privados. O sistema de saúde tem três 

subsetores: o subsetor público, no qual os serviços são financiados e providos pelo Estado 

nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo os serviços de saúde militares; o 

subsetor privado (com fins lucrativos ou não), no qual os serviços são financiados de 

diversas maneiras com recursos públicos ou privados; e, por último, o subsetor de saúde 

suplementar, com diferentes tipos de planos privados de saúde e de apólices de seguro, 

além de subsídios fiscais. (PAIM et al., 2011, p.19) 

 

Complementa ainda Paim et al. (2011) o subsetor público é constituído pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), que “tem como função realizar ações de promoção de saúde, vigilância em saúde, 

controle de vetores e educação sanitária, além de assegurar a continuidade do cuidado nos níveis 

primário, ambulatorial especializado e hospitalar.” (PAIM et al., 2011, p. 20). 

 

Estas ações estão estruturadas em 3 níveis de atenção, conforme Paim et al. (2011): primária, 

secundária e terciária/hospitalar. Sobre a atenção primária complementam: 

 

O desenvolvimento da atenção primária – ou atenção básica, como é chamada no Brasil – 

tem recebido muito destaque no SUS. Impulsionada pelo processo de descentralização e 

apoiada por programas inovadores, a atenção básica tem o objetivo de oferecer acesso 

universal e serviços abrangentes, coordenar e expandir a cobertura para níveis mais 

complexos de cuidado (p. ex., assistência especializada e hospitalar), bem como 

implementar ações intersetoriais de promoção de saúde e prevenção de doenças. Para isso, 

têm sido utilizadas diversas estratégias de repasse de recursos [...] e organizacionais, em 

particular o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde da 

Família (PSF). Esses dois programas fizeram parte de uma estratégia governamental para 

reestruturar o sistema e o modelo assistencial do SUS (PAIM et al., 2011, p. 21). 
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A atenção secundária é onde estão estruturados os procedimentos diagnósticos e atendimentos 

mais especializados, as unidades de pronto atendimento, serviços de remoção. Para Paim et al. 

(2011, p. 24):  

 

[...] a prestação de serviços especializados no SUS é problemática, pois a oferta é limitada 

e o setor privado contratado muitas vezes dá preferência aos portadores de planos de saúde 

privados. A atenção secundária é pouco regulamentada e os procedimentos de média 

complexidade frequentemente são preteridos em favor dos procedimentos de alto custo. O 

SUS é altamente dependente de contratos com o setor privado, sobretudo no caso de 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico [...]. (PAIM et al., 2011, p.24) 

 

Sobre a atenção terciária Paim et al, (2011) contribuem: 

 

A atenção terciária no SUS inclui alguns procedimentos de alto custo, realizados 

predominantemente por prestadores privados contratados e hospitais públicos de ensino, 

pagos com recursos públicos a preços próximos ao valor de mercado. Como ocorre em 

vários outros sistemas de saúde em todo o mundo, os desafios da assistência hospitalar no 

Brasil incluem o controle de custos, o aumento da eficiência, a garantia da qualidade da 

atenção e da segurança do paciente, a provisão de acesso a cuidados abrangentes, a 

coordenação com a atenção básica e a inclusão de médicos na resolução de problemas. O 

sistema de saúde brasileiro não é organizado como uma rede regionalizada de serviços e 

não existem mecanismos eficazes de regulação e de referência e contrarreferência [...]. 

(PAIM et al., 2011, p.25) 

 

Para reestruturar a rede visando o fortalecimento da atenção primária através da Estratégia da 

Saúde da Família (ESF), Paim et al. (2011) colocam que o Ministério da Saúde implantou o 

programa TEIAS, Territórios Integrados de Atenção à Saúde, que como apresenta Casanova et al. 

(2014, p. 4418) trata-se de “um novo modo de organização da gestão em Atenção Primária à Saúde 

(APS)”, que tem como “pilares a gestão participativa e sistema de corresponsabilização”. 

Constitui-se num modelo de gestão em rede e promoção de serviços estruturados em rede, com 

participação ativa dos usuários na definição de serviços, na gestão local, e controle social, como 

forma de “de superar a fragmentação das ações e serviços de atenção em saúde com vistas a 

instituir sistemas integrados e capazes de garantir acesso, integralidade e continuidade da atenção.” 

(CASANOVA et al., 2014, p. 4419). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de estudo 

 

Apoiando-se na abordagem de Vergara (2014) e em sua proposta de classificação de pesquisa, este 

estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, que quanto aos seus fins caracteriza-se como estudo 

exploratório, pois será realizado em área na qual há pouco conhecimento acumulado no Brasil: 

Telessaúde, teletriagem e tele-enfermagem. Buscará sondar conhecimentos produzidos no mundo a 

fim de construir a descrição deste serviço e responder ao objetivo proposto e certificar, com base 

nas experiências internacionais, se poderia atender e responder às questões apresentadas neste 

estudo.  

 

Ainda, tendo por base as definições de critérios de Vergara (2014), quantos aos meios este estudo 

se define como uma investigação bibliográfica, pois será desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, monografias, dissertações, teses e redes eletrônicas, segundo 

entendimento de Marconi e Lakatos (2010). Para Manzo (1971, apud Marconi; Lakatos, 2010) 

pesquisas bibliográficas possibilitam explorar novas áreas, onde os problemas ainda não 

encontram-se cristalizados. A área da telessaúde, na qual encontra-se a teletriagem, objeto deste 

estudo, compatibiliza-se com este entendimento de Manzo, pois trata-se de uma área ainda em fase 

de exploração e busca de conhecimento, principalmente no Brasil. 

 

Complementam Cervo et al. (2006) que a pesquisa bibliográfica pode ser realizada 

independentemente e a partir de referências teóricas publicadas em artigos de jornais e revistas 

acadêmicas, livros, dissertações e teses busca explicar um problema, e assim, caracteriza-se como 

um trabalho acadêmico. 

 

Este trabalho pretende comparar resultados de serviços de teletriagem existentes em países da 

Europa, Oceania e América do Norte descritos na literatura coletada, e assim verificar as 

diferenças e semelhanças entre os resultados obtidos e as relações com seus respectivos públicos. 
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Marconi e Lakatos (2010) consideram que o método comparativo permite o estudo das 

semelhanças e diferenças entre diversos grupos, sociedades e povos, além de comparações entre 

fatos existentes no passado, no presente, entre os do presente com os do passado e também entre 

sociedades iguais ou de diferentes níveis de desenvolvimento.  

 

3.2 Coleta de Dados 

 

Para dar início dos estudos procedeu-se com a busca de referencial teórico em estudos de pesquisas 

e bibliografia internacionais, priorizando países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e 

Austrália, de forma a obter informações de parâmetros para comparação de desempenho e 

resultados.  

 

As bases de dados utilizadas para pesquisa foram PUBMED.GOV;  Scielo.org; BVS Brasil.  

De uma base de 1020 artigos internacionais sobre teletriagem, aplicando-se os filtros 

complementares foram selecionados 7 artigos para o estudo. 
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Nos dados coletados das pesquisas, buscou-se identificar os benefícios para os usuários dos 

serviços de teletriagem e os benefícios gerados para os sistemas de saúde onde estes serviços de 

teletriagem foram criados. 

 

As fontes de dados desta pesquisa enquadram-se nas do tipo “Publicações” conforme definição de 

Marconi e Lakatos (2010), no qual enquadram-se os livros, as teses, monografias, publicações 

avulsas, jornais e revistas acadêmicas, etc. 

 

Conforme descrito por Cervo et al. (2006) a fim de identificar os dados contidos nas fontes 

bibliográficas e, assim, conseguir responder as questões da pesquisa, foi elaborado formulário que 

possibilitou apresentar o dados, para posteriormente serem analisados. 

 

Baseado em Wheeler e Windt (2013), Williams et al. (2012), Goodwin (2007), Stacey et al. 

(2003), e Turner et al. (2002) foi elaborado o formulário que encontra-se detalhado no Apêndice 1 

para sistematizar a coleta de informações contidas nas fontes bibliográficas pesquisadas. Conforme 

descrito por Cervo et al. (2006) formulários possibilitam responder questões de pesquisa assistindo 

o investigador para lhe dar garantias de “uniformidade na interpretação dos dados e dos critérios” 

que utilizará para analisá-los. O formulário apresenta as seguintes questões que se pretende obter 

nas fontes pesquisadas: 

 

 Problemas de gestão da área da saúde a serem tratados. 

 Público alvo (usuários do serviço) 

 Rede de referência para direcionamento das chamadas 

 Perfil dos profissionais de teletriagem 

 Capacitação e treinamento formal 

 Infraestruturas física, tecnológica e técnica dividida em: 

o Infraestrutura física (espaço físico, mobiliário, equipamentos, headsets) 

o Infraestrutura tecnológica (sistemas de teleatendimento, CRMs, softwares) 

o Infraestrutura técnica (protocolos de teletriagem) 

 Definição de dias e horários de funcionamento 

 Fluxos de entradas das ligações 
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 Divulgação do serviço 

 Indicadores 

o Indicadores de performance 

o Indicadores de desempenho (específicos de teletriagem) 

o Indicadores de satisfação dos usuários 

 

a. Indicadores de performance – constituídos por indicadores próprios de serviços 

de teleatendimento, tais como volume de chamadas, Nível de Serviço, Tempo 

Médio de Atendimento (TMA), Taxa de Abandono, Curva de distribuição de 

chamadas. 

b. Indicadores de desempenho – referem-se a: motivo das ligações (problemas 

relatados), grau de severidade dos casos, orientação/direcionamento. 

c. Indicadores de satisfação dos usuários – como avalia o atendimento, qual 

conduta tomada se voltaria a ligar novamente e se considerou útil a informação 

fornecida. 

 

 Resultados obtidos (benefícios) 

 

3.3 Análise 

 

O primeiro produto da análise dos dados buscou elencar os elementos estruturantes que 

caracterizam e definem um serviço de teletriagem, ou seja, que estruturas fundamentais são 

necessárias para a criação e montagem de um serviço de teletriagem com base nos resultados 

analisados da literatura pesquisada. 

 

Após descrever os elementos estruturantes de um serviço de teletriagem, partiu-se para análise dos 

dados buscando identificar que elementos de valor esses serviços trouxeram para: 

1) os usuários dos sistemas de saúde; e para 

2) os sistemas de saúde propriamente ditos. 
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Para analisar os benefícios dos serviços de teletriagem implantados no Canadá, Suécia, Inglaterra e 

Austrália, este estudo baseou-se na teoria de Kim e Mauborgne (2005), e assim, testou-se a 

aderência dos casos estudados a esta teoria. 

 

Para tal, utilizou-se as ferramentas de análises descritas por Kim e Mauborgne (2005). A opção por 

estas ferramentas se deu por considerar que os serviços de teletriagem guardam características de 

estratégias de diferenciação e ao mesmo tempo de redução de custos, conforme apontaram Kim e 

Mauborgne (2005). Estes autores, ao apresentarem elementos de distinção de organizações e 

serviços promovedores de “inovação de valor” destacaram a importância do alinhamento da 

inovação aos fatores de utilidade, preço e ganhos de custo. Estes elementos estão presentes nos 

serviços de teletriagem estudados, em que a utilidade poderá ser percebida nas pesquisas de 

satisfação dos usuários, o preço entendido como o custo para os sistemas de saúde e os ganhos de 

custo, como os benefícios para os usuários e para os sistemas de saúde. 

 

A primeira ferramenta a ser utilizada para análise é o esquema da pedra angular esquematizada na 

Figura 2, que demonstrará os elementos determinantes de custos para os usuários e para os 

sistemas de saúde que se buscou reduzir simultaneamente com os benefícios que foram possíveis 

trazer com a teletriagem identificando os elementos que se constituíram em diferenciais para os 

sistemas de saúde e seus usuários, como inovação de valor. Nos textos estudados, serão 

identificados os elementos de custos que se buscou reduzir ou eliminar e também os elementos 

considerados como benefícios que se buscou trazer ou incrementar com os serviços de teletriagem 

implantados. 

 

Figura 2 – Inovação de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

Custos 

Benefícios 

Inovação de Valor 
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A segunda ferramenta de análise utilizada foi o modelo de quatro ações, na qual apresenta-se os 

atributos a serem trabalhados para criação dos serviços de teletriagem baseados nas ações: 

1) ELIMINAR – que atributos considerados indispensáveis foram eliminados, ou buscou-se 

eliminação. 

2) REDUZIR – que atributos foram reduzidos ou buscou-se redução com a criação do novo 

serviço. 

3) CRIAR – que atributos nunca antes oferecidos foram criados com o novo serviço. 

4) ELEVAR – que atributos foram elevados ou buscou-se elevar com a criação do novo 

serviço. 

 

Por fim, esta ferramenta será esquematizada e ficará demonstrada na matriz de avaliação de valor, 

pela qual observará os atributos descritos abaixo e seu comportamento na curva considerando a 

existência e a inexistência de serviços de teletriagem. Os atributos a serem avaliados são: 

 

Custo;  

Garantia de acesso 

Satisfação do usuário 

Tempo para acessar o tratamento adequado. 

Segurança e orientação para o auto-cuidado. 

Prioridade da atenção primária como porta de entrada para o sistema. 

Informação e educação para a saúde. 

Segurança do Paciente. 

 

3.4 Limitações 

 

Os referenciais bibliográficos reportam-se apenas a experiências internacionais, de países com grau 

de desenvolvimento avançado, com políticas sociais bastante sólidas, com patamar educacional 

diferenciado da população em relação aos de países latino-americanos. Não se tem conhecimento 

de experiências de teletriagem em países de economias emergentes. 
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4     ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1 Com base na literatura pesquisada, quais foram os problemas de gestão identificados, 

que motivaram a criação dos serviços de teletriagem?  

 

Quadro 5 – Objetivos identificados para criação de serviços de teletriagem 

Países Objetivos identificados Referências 

Canadá 

 Reduzir uso dos serviços de emergência 

 Otimizar os recursos médicos disponíveis 

 Reduzir os custos para o sistema de saúde 

 Reduzir os custos com saúde para os 

indivíduos 

 Regular o acesso aos serviços de saúde 

 Promover educação para a saúde para o auto-

cuidado. 

 Fortalecer a atenção primária como prioridade 

para atendimento e acesso ao sistema de 

saúde. 

 Identificar necessidades não mapeadas para 

criação de novos serviços de saúde 

 Melhorar a satisfação dos usuários dos 

sistemas de saúde. 

 Aumentar o intervalo de reinternações e 

reduzir o tempo de internação pela gestão de 

crônicos. 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

Hogenbirk et al. 

(2005) 

Somoza (2006) 

Inglaterra 
 Reduzir uso dos serviços de emergência 

 Otimizar os recursos médicos disponíveis 

Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália e 

Nova Zelândia 

 Otimizar os recursos médicos disponíveis 

 Reduzir os custos para o sistema de saúde 

Turner et al. (2002) 
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Países Objetivos identificados Referências 

 Regular o acesso aos serviços de saúde 

 Promover educação para a saúde para o auto-

cuidado. 

 Fortalecer a atenção primária como prioridade 

para atendimento e acesso ao sistema de 

saúde. 

 Complementar os serviços de atenção 

primária nos horários de seu não 

funcionamento (noite e madrugada) para 

fornecimento de orientação em saúde e 

esclarecimento de dúvidas. 

George et al. 

(2008) 

Suécia 

 Melhorar o desempenho dos serviços públicos 

de saúde 

 Melhorar o acesso ao sistema de saúde 

Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão 

 Regular o acesso aos serviços de saúde 

 Reduzir o tempo para acesso ao serviço mais 

adequado de urgência e emergência; 

 Reduzir tempo de inatividade da pessoa 

acidentada 

 Otimizar os recursos médicos disponíveis 

 Reduzir reavaliações e retransferências entre 

serviços de emergência. 

 Reduzir o tempo gasto em retransferências de 

pacientes entre hospitais.  

Hara et al. (2015) 

 

Discussão: Analisando o conteúdo organizado no quadro 5, quanto ao objetivos para criação 

dos serviços de teletriagem, o relacionado com otimização de recursos médicos disponíveis 

esteve presente nas experiências relatadas do Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e 
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Japão. O texto sueco é único que apresentou diretamente a melhora de acesso sistema de saúde 

como objetivo de criação do serviço de teletriagem.   

 

 

4.2 Público alvo dos serviços implantados 

 

Quadro 6 – Público alvo dos serviços de teletriagem pesquisados 

Países Público alvo Referências 

Canadá Usuários do sistema público de saúde 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

Hogenbirk et al. 

(2005) 

Somoza (2006) 

Inglaterra Usuários do sistema público de saúde 
Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália e 

Nova Zelândia 
Usuários do sistema público de saúde 

Turner et al. (2002) 

 

George et al. 

(2008) 

Suécia Usuários do sistema público de saúde 
Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão 

Médicos e profissionais dos serviços de ambulância 

que fazem os resgates de pacientes em situação de 

emergência. 

Hara et al. (2015) 

 

Discussão: em todos os serviços, exceto na experiência japonesa, o público alvo foram os 

usuários dos sistemas públicos de saúde dos países que implantaram o serviço de teletriagem 

pesquisados. No serviço de teletriagem japonês, os usuários são os profissionais dos serviços 

de resgates. 
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4.3 Rede de referência para direcionamento e encaminhamento dos pacientes/usuários. 

 

Os sistemas de saúde de cada experiência relatada possuíam suas respectivas redes de 

atendimento. Na criação dos serviços de teletriagem foram estabelecidas as regras para 

direcionamento e encaminhamento dos usuários que faziam contato, diferindo-se apenas: 

 

Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia – rede comportando serviços de urgência, 

emergência, ambulatórios, hospitais, serviços diagnósticos e atenção primária, com priorização 

para os serviços de atenção primária. 

 

Japão – rede de hospitais de 5 níveis de atendimento de urgência. 

 

4.4 Perfil dos profissionais dos serviços de teletriagem 

 

Quadro 7 – Perfil dos profissionais de teletriagem dos serviços pesquisados 

Países Profissionais responsáveis pela teletriagem Referências 

Canadá 
Enfermeiros 

Alguns serviços com médicos para suporte. 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

Hogenbirk et al. 

(2005) 

Somoza (2006) 

Inglaterra 

Enfermeiros (em maior volume, não há 

especificação do percentual). Há participação 

de outros profissionais de saúde. 

Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália  

60% Enfermeiros 

40% outros profissionais (operacionais) 

Supervisão médica e de enfermagem 

Turner et al. (2002) 

Suécia 100% enfermeiros 
Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão 100% médicos com apoio de operacionais. Hara et al. (2015) 
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Discussão: Os serviços de teletriagem pesquisados dos países  Inglaterra, Canadá e Suécia são 

conduzidos por enfermeiros. A experiência australiana detalha o percentual de profissionais 

operacionais do serviço, porém não descreve suas atividades. Kaminsky et al. (2017) destacam, 

baseados na literatura internacional, que serviços conduzidos por enfermeiros obtém melhores 

resultados e oferecem melhor segurança para os pacientes, sugerindo ser este o profissional 

mais adequado para este tipo de serviço. O modelo de teletriagem japonês, difere, pois não se 

trata de um serviço destinado ao atendimento dos usuários do sistema de saúde, mas de um 

serviço para dar suporte e atendimento aos médicos. 

 

4.5 Capacitação e treinamento 

 

Um dos fatores críticos de sucesso de um serviço de teletriagem é a capacitação e treinamento 

contínuos dos profissionais de teleatendimento como destacam Wheeler; Windt (2013). 

Analisando os casos relatados na literatura, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Quadro 8 – Recursos utilizados para capacitação dos profissionais dos serviços de teletriagem 

pesquisados 

Países 
Recursos utilizados para capacitação dos 

profissionais responsáveis pela teletriagem 
Referências 

Canadá 

Capacitação formal específica, compreendendo 

técnicas de teleatendimento, ferramentas do sistema 

operacional, protocolos de teletriagem, registro de 

chamadas e comportamentais, perfazendo entre 40 a 

196 horas de treinamento. 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

 

Inglaterra Não descrito 
Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália  
Capacitação formal e específica totalizando 6 

meses de treinamento. 
Turner et al. (2002) 

Suécia 
Capacitação formal e específica sem 

detalhamento. 

Kaminsky et al. 

(2017) 
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Países 
Recursos utilizados para capacitação dos 

profissionais responsáveis pela teletriagem 
Referências 

Japão Expertise e experiência dos profissionais Hara et al. (2015) 

 

 

 

4.6 Infraestruturas física, tecnológica e técnica 

 

Quadro 9 – Infraestruturas disponibilizadas para os serviços de teletriagem pesquisados 

Países 
Infraestruturas para funcionamento dos serviços 

de teletriagem 
Referências 

Canadá 

Infraestrutura Física – maioria dos serviços optou por 

centrais telefônicas públicas com recursos específicos 

para atendimento telefônico (headsets, computadores, 

mobiliário, etc). 1 serviço relatado por Somoza 

(2006), os atendimentos ocorriam no ambiente 

hospitalar, e os recursos se davam por aplicativos 

móveis. 

Infraestrutura tecnológica – houve serviços que 

optaram por desenvolver sistemas próprios de 

teleatendimento, Somoza (2006). E outros que 

optaram por adquirir sistemas desenvolvidos em 

outros países, adaptando-os à realidade canadense. 

Infraestrutura técnica – Protocolos. Houve serviços 

que optaram por desenvolver seus próprios 

protocolos e outros que optaram por adquirir 

protocolos de outros países, adaptá-los e validá-los 

de acordo com a realidade local. 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

 

Inglaterra 
Infraestrutura Física – centrais telefônicas próprias 

específicas. 

Gallagher et al. 

(1998) 
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Países 
Infraestruturas para funcionamento dos serviços 

de teletriagem 
Referências 

Infraestrutura tecnológica – utilização de sistemas e 

softwares específicos para atendimentos de triagem 

telefônica. 

Infraestrutura técnica – Protocolos específicos de 

teletriagem. 

Austrália  

Infraestrutura Física – contratação de serviços em 

centrais telefônicas específicas de saúde, para 

disponibilização dos recursos necessários ao 

atendimento telefônico, inclusive com acesso a 

pessoas com deficiência auditiva. 

Infraestrutura tecnológica – utilização de sistemas e 

softwares específicos para atendimentos de triagem 

telefônica inspirados nos modelos britânicos. 

Infraestrutura técnica – Protocolos de teletriagem 

adquiridos de experiências inglesas e americanas 

validados e adaptados à realiade local. 

Turner et al. (2002) 

Suécia 

Infraestrutura Física – centrais telefônicas próprias 

específicas. 

Infraestrutura tecnológica – utilização de sistemas e 

softwares específicos para atendimentos de triagem 

telefônica. 

Infraestrutura técnica – Protocolos específicos de 

teletriagem. 

Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão 

Infraestrutura Física – Central de regulação de vagas, 

não houve a criação de uma central de teletriagem 

Infraestrutura tecnológica – não houve a criação de 

sistemas específicos, utilizou-se processos de 

transmissão de imagem e comunicação por aparelhos 

celulares. 

Hara et al. (2015) 
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Países 
Infraestruturas para funcionamento dos serviços 

de teletriagem 
Referências 

Infraestrutura técnica – As imagens eram 

transmitidas para hospitais especializados onde 

especialistas avaliavam e orientavam a conduta a ser 

tomada. 

 

Discussão: à exceção da experiência de teletriagem japonesa, todos os serviços de teletriagem 

relatados disponibilizaram infraestrutura diferenciada e específica para proporcionar triagem 

telefônica com recursos físicos para recepção e gravação das chamadas, registros dos usuários 

e teleatendimentos, recursos técnicos baseados em protocolos e treinamentos específicos e 

softwares de atendimento. O exemplo japonês teve como principal característica o 

investimento na revisão e remodelagem de processos. 

 

 

4.7 Definição de dias e horários de funcionamento 

 

Todos as experiências relatadas são de serviços que foram planejados e estruturados para 

funcionamento inicial foi definido para atender a população nas 24 horas/dia nos 7 dias da 

semana. 

 

 

4.8 Fluxos de entrada de ligações 

 

Quadro 10 – Entrada de ligações 

Países Entrada de Ligações Referências 

Canadá 

Ligações gratuitas para usuários, exceto 1 

serviço. 

Número específico. 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

Hogenbirk et al. 
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Países Entrada de Ligações Referências 

Contato direto com serviço. (2005) 

Somoza (2006) 

Inglaterra 
Número específico. 

Contato direto com serviço. 

Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália  

Ligações gratuitas para usuários. 

Número específico. 

Contato direto com serviço, porém com 

redirecionamento de ligações para 

informações gerais (não relacionadas a 

orientação em saúde) aos atendentes 

operacionais (não enfermeiros). 

Turner et al. (2002) 

Suécia 

Ligações gratuitas para usuários. 

Número específico. 

Contato direto com serviço. 

Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão 

Ligação para central de regulação. 

Ligação redirecionada a hospitais 

especializados. 

Hara et al. (2015) 

 

 

4.9 Divulgação do Serviço 

 

Quadro 11 – Divulgação do serviço de teletriagem  

Países Divulgação do Serviço Referências 

Canadá 

Não houve campanha de estímulo para 

utilização do serviço. Usuários do sistema de 

saúde à medida que entravam em contato com 

serviços de saúde, fosse presencialmente, 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

Hogenbirk et al. 

(2005) 
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Países Divulgação do Serviço Referências 

fosse por telefone, eram direcionados ou 

orientados a fazer contato com o novo 

serviço. 

Somoza (2006) 

Inglaterra 
Demanda estimulada, com campanha para 

estímulo para utilização do serviço. 

Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália  
Houve campanha para estimular a população 

a utilizar o serviço. 
Turner et al. (2002) 

Suécia Demanda estimulada.  
Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão 

Demanda natural. A partir da definição do 

novo processo de encaminhamento e resgate, 

profissionais receberam treinamento e 

orientação. 

Hara et al. (2015) 

 

Discussão: em relação à criação de demandas para os novos serviços criados, a estratégia 

canadense diferiu-se das experiências inglesas, australianas e sueca. Na canadense, optou-se 

por uma posição mais conservadora, na qual a demanda cresceria paulatinamente com o 

amadurecimento do serviço, a partir da utilização dos serviços já existentes, ou seja, a medida 

que os usuários do sistema de saúde procurassem os serviços tradicionais seriam orientados e 

tomariam conhecimento do novo serviço, sendo então orientados a utilizá-los. Nos outros 

casos, houve campanhas específicas para estimular os usuários a ligarem para os novos 

serviços. O Japão não há uma preocupação para gerar demanda ao novo serviço, considerando 

que a demanda já existia, precisava ser atendida a partir de um novo processo que pudesse 

identificar as necessidades de atendimento específicas antes dos pacientes serem encaminhados 

pelos serviços de resgate aos hospitais especializados. 
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4.10 Indicadores 

 

Quadro 12 – Indicadores dos serviços de teletriagem 

Países Indicadores Referências 

Canadá 

Indicares de performance – foram estabelecidos 

indicadores de performance como TMA, taxas de 

abandono, taxas de ocupação, que eram 

acompanhados.  

Indicares de desempenho – os indicadores mais 

presentes foram os relacionados a identificação dos 

graus de severidade e de encaminhamento. 90% dos 

direcionamentos foram considerados adequados. 

Indicadores de satisfação dos usuários – Desde o 

inicio da implantação do serviço parâmetros de 

satisfação com o serviço e de sua utilidade para o 

usuário foram destaques nas pesquisas de satisfação. 

Grau de satisfação dos usuários esteve entre 55% a 

90%. Houve serviços com grau de satisfação entre 

86% a 99%. 80% dos usuários estavam dispostos a 

reutilizar o serviço em caso de necessidade. 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

Hogenbirk et al. 

(2005) 

Somoza (2006) 

Inglaterra 

Indicares de performance – não revelados. 

Indicares de desempenho – presentes. Indicadores 

relacionados a grau de severidade, direcionamento e 

queixas/problemas. 

Indicadores de satisfação dos usuários – Presentes. 

88% de satisfação.  

Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália  

Indicares de performance – TMA, taxas de abandono, 

nível de serviço, taxa de ocupação e outros. TMA de 

aproximadamente 9min46seg e taxa de abandono de 

6,8%.  

Turner et al. (2002) 
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Países Indicadores Referências 

Indicares de desempenho – presentes. Indicadores 

relacionados a grau de severidade, direcionamento e 

queixas/problemas relatados. Além desses, 

parâmetros como registro das chamadas, controle das 

chamadas, adesão aos protocolos foram avaliados. 

36,4% dos adultos foram direcionados para 

atendimentos imediatos, 35% para consultas no 

mesmo dia e 19% para consultas no prazo de 1 

semana. 19,4% dos teleatendimentos para crianças 

foram direcionados para atendimentos imediatos, 

35% para consultas ambulatoriais para o mesmo dia e 

42,6%  para consultas no prazo de 1 semana. 

Indicadores de satisfação dos usuários – Presentes. 

Suécia 

Indicares de performance – presentes, relacionados à 

produtividade. 

Indicares de desempenho – não descritos. 

Indicadores de satisfação dos usuários – Presentes. 

Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão Não descritos. Hara et al. (2015) 

 

Discussão: O estabelecimento de indicadores em serviços de teletriagem são fundamentais para 

avaliação futura destes serviços. A literatura tem relatado e apresentado mais frequentemente 3 

grupamentos de indicadores: indicadores de performance, nos quais são estabelecidos 

parâmetros típicos de serviços de teleatendimento, como por exemplo: tempo médio de 

atendimento, taxas de abandono, taxas de ocupação, etc; indicadores de desempenho, nos quais 

parâmetros relacionados a identificação de chamadas, identificação de grau de severidade, 

direcionamento, queixas principais, são medidos, monitorados e avaliados; indicadores de 

satisfação de usuários, nos quais verifica-se a aceitação dos serviços pelos usuários e sua 

essencialidade. Não encontrado na literatura indicadores de efetividade, apesar de trazer 
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resultados decorrentes da implantação de serviços de teletriagem para os usuários e para os 

sistemas de saúde. 

 

4.11 Resultados obtidos 

 

Quadro 13 – Resultados obtidos 

Países Resultados obtidos Referências 

Canadá 

Para os usuários – segurança do paciente mantida. 

Informação qualificada e aumento da capacidade dos 

pacientes para o autocuidado. Redução de riscos 

relacionados a exposição a procedimentos médicos e 

ambientes de atendimentos desnecessários. Melhora 

do acesso aos serviços especializados aos residentes 

de regiões distantes. Segurança para a busca e 

utilização mais adequada dos recursos ambulatoriais 

de saúde para residentes de áreas distantes. Redução 

de custos e ônus aos pacientes por idas 

desnecessárias aos serviços de saúde. 

 

Para o sistema de saúde – redução da utilização dos 

departamentos de emergência para atendimentos 

ambulatoriais, sem gravidades entre 8 a 32%. 

Redução das consultas médicas consideradas 

desnecessárias. Redução de custos médicos. 

Integração dos diversos serviços de saúde (rede de 

serviços mais organizada e integrada). Priorização da 

população para atendimentos nos serviços da 

Atenção Primária de Saúde, onde os custos são mais 

reduzidos. 

Identificação de necessidades de criação de novos 

Goodwin (2007) 

Stacey et al. (2003) 

Hogenbirk et al. 

(2005) 

Somoza (2006) 
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Países Resultados obtidos Referências 

serviços. 

Inglaterra 

Para os usuários – segurança do paciente mantida. 

 

Para o sistema de saúde – redução em 25%  da 

utilização dos departamentos de emergência para 

atendimentos ambulatoriais, sem gravidades.  

Redução em 54% das consultas de urgência nos 

ambulatórios especializados de 1 serviço estudado. 

Redução de 26%  das consultas médicas de 

ambulatórios especializados de 1 serviço estudado.  

Gallagher et al. 

(1998) 

Austrália  

Para os usuários – Segurança do paciente mantida. 

 

Para o sistema de saúde – custos do serviço 

representa 0,2% do orçamento da saúde. Não há 

descrição de resultados de redução de custos para o 

sistema de saúde. 

Turner et al. (2002) 

Suécia 

Para o sistema de saúde – reorientação da porta de 

entrada do sistema. Primeiro contato com sistema de 

saúde se dá pelo serviço de teletriagem com 

prioridade para atenção primária de saúde. 

Kaminsky et al. 

(2017) 

Japão 

Para os usuários – Redução do tempo para 

recebimento de atendimento especializado nos casos 

de maior gravidade de intervenção cirúrgica.  

 

Para o sistema de saúde – redução do tempo médio 

de transporte das ambulâncias de 22,3 min para 18,1 

min. Redução dos custos com retransferências de 

pacientes e com uso de serviços de emergência que 

não finalizam o atendimento dos pacientes, ou seja, 

Hara et al. (2015) 
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Países Resultados obtidos Referências 

com a utilização de serviços inadequados para os 

casos mais graves. 

 

Discussão: As experiências inglesas e canadenses de teletriagem relatam redução de custos para o 

sistema de saúde a partir da implantação de serviços de teletriagem, devido a redução da utilização 

de serviços de emergência para atendimentos de casos sem gravidade. Serviços de teletriagem 

trazem benefícios para os usuários ao lhes proporcionar orientação para o autocuidado, informação 

confiável de saúde, e direcionamento ao serviço médico mais adequado, como relatado nos casos 

ingleses, canadenses e japonês, apesar deste último não destinar-se ao atendimento direto aos 

usuários dos sistemas de saúde. Nas referências de serviços da Austrália e da Suécia, apesar dos 

autores afirmarem que os serviços destinam-se à redução de custos globais de saúde, não houve 

demonstração de resultados que comprovassem este objetivo. 
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5 ANÁLISE 

 

Das experiências relatadas por Goodwin (2007), Stacey et al. (2003), Hogenbirk et al. (2005), 

Somoza (2006), Gallagher et al. (1998), Turner et al. (2002), Kaminsky et al. (2017) e Hara et al. 

(2015), a japonesa é a que mais diferencia-se das demais.  

 

A experiência japonesa relatada por Hara et al. (2015) apesar de guardar características funcionais 

e de atuação de triagem à distância, difere dos modelos de teletriagem mais difundidos na Europa, 

América do Norte e Oceania. A teletriagem japonesa se aproxima de alguns modelos de 

telemedicina praticados no Brasil, nos quais o interlocutor e acionador da chamada é um 

profissional de saúde, o médico assistente de um paciente, e que faz contato com outro médico, 

com objetivo de obtenção de uma segunda opinião especializada, diagnóstico à distância, troca de 

informação clínica, discussões de casos on line. O caso citado por Hara et al. (2015) é comparável 

às atividades de telemedicina citadas por Wen (2008) ao descrevê-la elencando a regulação como 

uma das 3 áreas da telemedicina brasileira. O caso de Nogoya, preserva elementos próprios de 

teletriagem, quando um profissional, mesmo à distância, com auxilio de imagens transmitidas por 

smartphones são avaliadas por um especialista, que orienta o outro profissional e o direciona ao 

hospital mais adequado, neste momento assemelha às centrais de regulação existentes no Brasil. 

Semelhante ao caso japonês, a telemedicina no Brasil conforme vem desenvolvendo-se na Rede 

RUTE, destina-se a ser uma alternativa de dar suporte de informação e técnico aos médicos que 

assistem pacientes em localidades distantes, e não para atender diretamente os pacientes, como 

algumas experiências tentadas em organizações privadas no Brasil. Os resultados  relatados por 

Hara et al. (2015) demonstram que houve efetividade, e que a experiência contribuiu em benefício 

para os usuários e para o sistema de saúde, com redução de custos e maior efetividade e qualidade 

de serviços aos usuários do sistema de saúde. 

 

O serviço da experiência citada por Hara et al. (2015), apesar de ter sido positiva, mas por não ter 

como público alvo os usuários do sistema como acionadores diretos das chamadas telefônicas, este 

caso não será considerado nas análises seguintes, pois optou-se pelo conceito de teletriagem 

descritos pelos autores dos casos canadenses, ingleses, australianos, neozelandês e suecos, além 
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dos autores americanos, em que entende-se serviço de teletriagem como aquele no qual o usuário, 

paciente ou familiar, demanda diretamente o atendimento telefônico. 

 

5.1  Caracterização dos serviços de teletriagem 

 

Com base nos resultados deste trabalho, considerando os dados apresentados por Goodwin (2007), 

Stacey et al. (2003), Hogenbirk et al. (2005), Somoza (2006), Gallagher et al. (1998), Turner et al. 

(2002) e Kaminsky et al. (2017) e também sustentado por Wheeler; Windt (2013) podemos elencar  

as características que definem um serviço de teletriagem, que estão escritas no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Características de um serviço de teletriagem 

1) Ser um serviço de informação e orientação de saúde à distância utilizando-se de 

tecnologias de comunicação e informática; 

2) Ser um serviço destinado ao usuário do sistema de saúde 

3) Ter como objetivo a otimização dos recursos de saúde, ou seja, orientar o usuário para a 

utilização adequada dos recursos disponíveis, garantindo acesso, promovendo a 

universalidade, equidade e sustentabilidade. 

4) Ter protocolos de teletriagem validados 

5) Ter um sistema próprio para registro e gravação das chamadas 

6) Ter recursos de teleatendimento (headsets, posição de atendimento, acústica, CPU, etc) 

7) Ter profissionais de saúde para operação das teletriagens 

8) Capacitação e treinamentos contínuos para uso dos sistemas e protocolos e novos 

paradigmas 

9) Definição dos dias e horários de atendimento 

10)  Definição dos fluxos entradas de chamadas 

11)  Definição do número de profissionais para atendimento 

12) Ter definidos indicadores específicos de performance de teletriagem (TMA, Taxa de 

abandono, taxa de ocupação, etc) 

13)  Ter indicadores específicos de desempenho de teletriagem (adesão aos protocolos, 

queixas, encaminhamentos, etc) 

14) Ter indicadores de satisfação de usuários e pesquisas de satisfação com usuários. 
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15)  Indicadores de efetividade (resultados) para os sistemas de saúde e para seus usuários. 

16)  Definição da rede de referência para encaminhamentos 

17) Definição de estratégia de divulgação e campanhas contínuas de divulgação do serviço. 

18) Relatórios 

 

 

 

5.2   Análise dos benefícios para os sistemas de saúde estudados e seus usuários 

 

5.2.1 Benefícios da teletriagem para os sistemas de saúde pela análise de inovação valor 

 

A análise de inovação de valor para os sistemas de saúde estudados, Figura 3, demonstra que há 

benefícios conforme relatados por Goodwin (2007), Stacey et al. (2003), Hogenbirk et al. (2005), 

Somoza (2006), Gallagher et al. (1998), Turner et al. (2002) e Kaminsky et al. (2017). A 

implantação dos serviços de teletriagem trouxeram benefícios aos seus sistemas de saúde, por 

contribuir para a redução de custos com saúde do sistema. Para os autores acima, os custos para os 

sistemas de saúde, que a teletriagem contribui para redução, se constituíam pelo uso inadequado 

dos serviços de urgência e emergência, pelo desperdício de recursos, por procedimentos realizados 

em unidades de pronto atendimento que poderiam ser realizados em ambulatórios, pelo excessivo 

número de exames com resultados normais, pela tecnologia médica disponível mal empregada e 

subutilizada, pelos riscos mais elevados de infecção e à segurança do paciente e elevada 

hospitalização. À medida que estes elementos diminuem, os gastos a eles associados diminuem e 

os custos globais para os sistemas de saúde reduzem. A Figura 3 também demonstra os benefícios 

que crescem com a teletriagem para os sistemas de saúde quando possibilita a sustentabilidade 

financeira do sistema, o que impacta toda a coletividade (saúde coletiva), quando prioriza-se a 

atenção primária que tem elevado grau de resolutividade a custos operacionais menores, 

possibilitando aumentar a universalidade, equidade, economia, viabilidade econômica e perene do 

sistema, otimiza recursos disponíveis, além de possibilitar identificação de outras necessidades e 

criação de novos serviços, ampliando a satisfação dos usuários. Sob esses 2 aspectos de análise, 

quando se tem redução de vários elementos constituintes de custos para os sistemas de saúde e 
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elevação de benefícios, conclui-se que a teletriagem é uma proposta de inovação de valor para os 

sistemas de saúde. 
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Figura 3 – Teletriagem como inovação de valor para os sistemas de saúde do Canadá, 

Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. 
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5.2.2 Inovação da teletriagem para os sistemas de saúde pela análise do modelo das 4 Ações 

e pela Matriz de Avaliação de Valor de Kim e Mauborgne 

 

Figura 4 – Inovação da teletriagem para os sistemas de saúde inglês, canadense, australiano e 

neozelandês  aplicando o Modelo das 4 Ações. 
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Figura 5 – Matriz de Avaliação de Valor  para os sistemas  de saúde da Inglaterra, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia comparando o sistema anterior e com a inclusão da teletriagem.  
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O modelo das 4 ações de de Kim e Mauborgne (2005)  demonstra na Figura 4 os benefícios que a 

teletriagem trouxe para os sistemas de saúde estudados. A matriz de avaliação de valor, Figura 5, 

deixa claro o diferencial de valor que se criou nas experiências de teletriagem estudadas: a 

prioridade aos Programas de Atenção Primária de Saúde. Os casos estudados apontaram que a 

teletriagem não afeta “Segurança do Paciente”, levando a sugerir que este item manteve-se estável. 

 

5.2.3 Benefícios da teletriagem para os usuários pela análise de inovação valor 

 

A figura 6 demonstra que a análise dos custos e benefícios para os usuários dos sistemas de saúde, 

que os serviços de teletriagem implantados em outros países proporcionaram. Reforça que a 

teletriagem pode ser caracterizada como inovação de valor também para os indivíduos. A 

teletriagem proporciona redução de custos para os usuários, pois indiretamente reduz 

medicalização desnecessária, reduz os gastos com deslocamentos desnecessários, reduz as 

possibilidades de perda de produtividade, como por exemplo causadas pelos elevados tempos de 

espera em unidades de pronto atendimento e por idas a serviços que não resolverão o problema do 

usuário, mas apenas o transferirá a outro serviço.  A crença de que o hospital é o local mais 

adequado ao tratamento de saúde, traz impactos negativos nos sistemas de saúde, mas também nos 

indivíduos, pois os custos decorrentes de receitas médicas são arcados pelos pacientes e seus 

familiares. Há também, situações de exames diagnósticos quando não cobertos pelos sistemas de 

saúde, sejam públicos ou privados, são arcados pelos próprios pacientes. Quanto mais eficiente e 

eficaz for o sistema de saúde, menor será a necessidade do usuário buscar outras alternativas a 

custos mais elevados. Na análise dos benefícios, a teletriagem amplia os canais de comunicação do 

usuário com seu sistema de saúde, aumenta as possibilidades de garantia de acesso, de 

universalidade, aumenta as possibilidades de educação para a saúde, qualifica a informação de 

saúde recebida pelo paciente, aumenta a priorização para Atenção Primária, e os resultados 

estudados demonstraram que contribui para aumento da satisfação do usuário. Porém, ficou 

demonstrado que o benefício inovador trazido pela teletriagem aos pacientes foi a segurança de se 

auto-cuidar. Os resultados relatados pela literatura pesquisada das experiências canadenses, 

inglesas, australianas demonstram reversão da intenção de buscar atendimento em unidades de 

saúde optando-se pelo auto-cuidado, sem registro de riscos e danos à segurança do paciente. 



78 

 

Figura 6 – Análise de Inovação de Valor da teletriagem para os usuários dos sistemas de saúde 

do Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. 
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5.2.4 Inovação da teletriagem para os usuários pela análise do modelo das 4 Ações e pela 

Matriz de Avaliação de Valor de Kim e Mauborgne 

 

Figura 7 – Inovação da Teletriagem para os usuários dos sistemas de saúde do Canadá, 

Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia aplicando o Modelo das 4 Ações de Kim e  Mauborgne. 
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Figura 8 – Matriz de Avaliação de Valor  de Kim e Mauborgne  da teletriagem para os usuários 

dos sistemas de saúde do  Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia comparando o sistema 

anterior com a inclusão posterior da teletriagem. 
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O modelo das 4 ações de de Kim e Mauborgne (2005)  demonstra na Figura 7 os benefícios que a 

teletriagem trouxe para os usuários dos sistemas de saúde estudados. A matriz de avaliação de 

valor, Figura 8, demonstra que a teletriagem gera segurança nos usuários para se auto-cuidarem ao 

obterem maior volume de informação e orientação de saúde de profissionais qualificados que lhe 

transmitem confiança para seguir as recomendações. 

 

Nos casos estudados a teletriagem foi capaz de trazer benefícios para os respectivos sistemas de 

saúde e também para os usuários individualmente. Atendeu aos objetivos de sua implementação 

pelos sistemas de saúde tanto da Inglaterra, quanto Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que eram 

reduzir custos dos sistemas de saúde pela diminuição da utilização pelos usuários dos 

departamentos de urgência e emergência, e que estes passassem a dar prioridade de utilização aos 

serviços de atenção primária, como principal porta de entrada para o sistema. A teletriagem foi 

uma das estratégias utilizadas para alcance destes objetivos. Os resultados relatados nos estudos 

pesquisados demonstram que os serviços de teletriagem implantados nestes países conseguiram 

gerar maior segurança no usuário quanto a se auto-cuidarem, e também, de priorizar as atividades e 

programas de atenção primária, reduzindo a busca por atendimentos hospitalares e de urgência e 

emergência.  

 

 

5.3   Prospecção de Benefícios para o Sistema Único de Saúde 

 

Após analisar e concluir que a teletriagem nos países europeus, norte-americanos e da Oceania tem 

trazido benefícios para os sistemas de saúde destes países e para os usuários destes sistemas, a 

questão dirige-se para o Sistema Único de Saúde. Os casos de teletriagem estudados, canadenses, 

australiano, sueco e inglês, assemelham-se entre si e ao Sistema Único de Saúde por sua forte 

característica de universalidade e por serem sistemas públicos de saúde. Se a teletriagem foi, entre 

outras, uma estratégia buscada por sistemas públicos desses países para fortalecer a atenção 

primária e reduzir custos da área da saúde pela redução da utilização desnecessária dos serviços de 

urgência e emergência com resultados positivos, utilizando-se do modelo das 4 ações de  Kim e 

Mauborgne e da Matriz de Avaliação de Valor aplicados ao sistema público brasileiro será feita 
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análise, a seguir, sobre os benefícios que poderia trazer, a implantação de serviços de teletriagem, 

aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. 
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Figura 9 – Benefícios que a teletriagem pode trazer para os usuários do Sistema Único de 

Saúde aplicando-se Modelo das 4 Ações. 
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Figura 10 – Matriz de Avaliação de Valor dos benefícios potenciais da teletriagem para os 

usuários do SUS. 
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Os potenciais benefícios que serviços de teletriagem poderia trazer aos usuários do SUS 

assemalham-se aos de outros países e relacionam-se ao acesso aos serviços de saúde e à garantia de 

acesso. Mendes et al. (2012) confirmam que as questões relacionadas ao acesso aos serviços de 

saúde estão entre os principais problemas do sistema de saúde apontados pela literatura, não 

apenas sob o aspecto físico-geográfico, que pressupõe a existência ou não de unidades de saúde ao 

alcance dos usuários, mas também a impedimentos organizacionais próprios dos serviços de saúde, 

como por exemplo, horários de funcionamento, disponibilidade de profissionais e de determinadas 

especialidade, e é, portanto, um dos atributos que mais contribui para a insatisfação dos usuários 

com o sistema de saúde e que leva muitos destes a buscar planos privados de saúde como 

alternativa. Mendes et al. (2012) reforçam que a constituição do SUS na história da saúde pública 

brasileira a partir de 1988 tem como perspectiva o rompimento com o modelo de saúde até então 

desenvolvido voltado para ações curativas e centrado, portanto, em instituições hospitalares. A 

mudança trazida pelo SUS se dá a partir da inversão da lógica hospitalocêntrica para ações de 

prevenção e promoção da saúde que caracterizam a Atenção Primária da Saúde e que tem a 

Estratégia de Saúde da Família como seu principal caminho e diretriz. A lógica de modelos de 

atenção com priorização da atenção primária introduzida pelo SUS coincide com modelos de 

atenção adotados 2 décadas anteriores em países como Inglaterra, Canadá, Suécia, Australia e 

Nova Zelândia.  

 

A lógica focada nos hospitais fez desenvolver na população a crença de que é nestes 

estabelecimentos que ela encontraria a solução para os seus problemas, e acentua ainda mais as 

questões relacionadas com acesso tão amplamente divulgadas na imprensa.  Schmidt (2016), revela 

mortes de pacientes à espera de atendimento e cirurgia em 6 hospitais federais do Rio de Janeiro, 

além de dramas de pacientes sem atendimento e medicamento em filas de espera em prontos-

socorros por mais de 18 horas, Vasconcelos (2006) em estudo desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) relata 15 horas de espera para atendimento de parturientes 

em hospitais públicos do país, G1 RIO (2016), relata 72 horas de uma usuária em busca de vacina 

antirrábica em UPAs na cidade do  Rio de Janeiro e outros casos em que pacientes esperam horas 

por atendimento nestas unidades, Rodrigues (2017) relata esperas de 6 a 10 horas em uma UPA na 

capital do Estado do Mato Grosso do Sul.  
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Assim, tal qual foi em outros países, que também destinam à Atenção Primária como modelo 

prioritário de atendimento para as ações públicas de saúde, o serviço de teletriagem pode-se 

prospectar como um serviço complementar capaz de trazer aos usuários do SUS os benefícios 

elencados nas Figuras 9 e 10, que isoladamente não deverá ser a principal estratégia, mas que 

poderá contribuir, como contribuiu em outros países, para o fortalecimento da Atenção Primária 

como principal porta de entrada para o sistema de saúde, e também como instrumento de educação 

e comunicação do sistema público com a população disponível 24 horas por dia, que reforça o auto 

cuidado e orienta o cidadão quanto aos recursos disponíveis, ao tempo correto de acesso e 

priorização, dando a certeza do atendimento, reduzindo as idas desnecessárias a serviços onde 

muitas vezes sequer o usuário é atendido. Holt et al. (2016) relatam crescimento da demanda de 

serviços de atenção primária no Reino Unido e que a teletriagem permanece como um serviço e 

instrumento, numa concepção de modelo flexível, cada vez mais utilizado para gerenciar a 

demanda, não apenas para se evitar ou reduzir a utilização de serviços de urgência e emergência, 

mas também para enfrentar os desafios das dificuldades de acesso, insatisfação dos usuários por 

dificuldades de acesso, e para dar suporte aos programas de atenção primária. A crescente busca 

por serviços de atenção primária no Reino Unido como aponta estudo de Holt et al. (2016), pode 

nos fazer sugerir que as estratégias implementadas no passado de redução da população para dar 

prioridade à atenção primária deram resultados. Se foi positiva no Reino Unido, podem ser em 

outros países que tem sistemas públicos e universais de saúde. 

 

Dados do DATASUS (2017) apontam como demonstrado no Quadro 1 que o custo médio de um 

atendimento de Urgência e Emergência para o SUS é de R$ 237,67, ao passo que a atenção 

primária, segundo a mesma fonte tem um custo anual por pessoa de R$ 109,20.  Considerando que 

em 2016 foram realizados 17.416.175 urgência e emergência pelo SUS e que aproximadamente 

75% destes atendimentos poderiam ter sido atendidos em unidades ambulatoriais, de Atenção 

Primária, a um custo infinitamente menor, mesmo que o custo médio de um atendimento na 

Atenção Primária consumisse R$ 109,20, se houvesse  investimento para construir estratégias que 

fossem capaz de atrair parte dos 75% dos usuários das urgências e emergências para atendimentos 

ambulatoriais, haveria vantajosidade suficiente. Stacey et al. (2003) e Wheeler e Windt (2013) 

relatam reduções que variam entre 8%, 25%, 30% e 32% dos atendimentos considerados 
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ambulatoriais das unidades de urgência e emergência com a utilização e implantação de serviços 

de teletriagem no Canadá, Inglaterra e Estados Unidos.. 

 

O Quadro 15 apresenta uma estimativa de economia caso houvesse redução dos 75% (13.062.131) 

dos atendimentos de urgência e emergência do SUS para unidades de atenção primária. 

 

Quadro 15 – Estimativa de economia caso parte dos 13.062.131 atendimentos de urgência e 

emergência realizados pelo SUS em 2016 fossem atendidos na atenção primária. 

Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D Coluna E

Estimativa de redução Redução de 100% Redução de 32%  Redução de 25%  Redução de 16%  Redução de 8%

Atendimentos Urgencia e 

Emergência que poderiam 

ser realizados em unidades 

de atenção primária (2016)

13.062.131 4.179.882 3.265.533 2.089.941 1.044.970

Custo médio do 

atendimento de Urgência e 

Emergência do SUS (2017)

R$ 237,67 R$ 237,67 R$ 237,67 R$ 237,67 R$ 237,67

Custo total para o SUS dos 

atendimentos de urgência e 

emergência que poderiam 

ser realizados na atenção 

primaria.

R$ 3.104.476.674,77 R$ 993.432.535,93 R$ 776.119.168,69 R$ 496.716.267,96 R$ 248.358.133,98

Estimativa de custo de 

atendimentos de urgência e 

emergência realizados em 

2016 caso fossem realizados 

em unidades de APS a um 

custo unitário de R$ 109,20

R$ 1.426.384.705,20 R$ 456.443.105,66 R$ 356.596.176,30 R$ 228.221.552,83 R$ 114.110.776,42

Estimativa de economia 

total obtida caso houvesse 

redução de atendimentos 

de urgência e emergência 

para unidades de APS  a um 

custo unitário de R$ 109,20

R$ 1.678.091.969,57 R$ 536.989.430,26 R$ 419.522.992,39 R$ 268.494.715,13 R$ 134.247.357,57

Estimativa de custo de 

atendimentos de urgência e 

emergência realizados em 

2016 caso fossem realizados 

em unidades de APS a um 

custo médio unitário de R$ 

54,70

R$ 713.192.352,60 R$ 228.221.552,83 R$ 178.298.088,15 R$ 114.110.776,42 R$ 57.055.388,21

Estimativa de economia 

total obtida caso houvesse 

redução de atendimentos 

de urgência e emergência 

para unidades de APS  a um 

custo médio unitário de R$ 

54,70

R$ 2.391.284.322,17 R$ 765.210.983,09 R$ 597.821.080,54 R$ 382.605.491,55 R$ 191.302.745,77
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O quadro 15 demonstra que estimativas de economias que poderiam ser obtidas pelo SUS, caso 

parte dos 75% dos atendimentos de urgência e emergência fossem realizados em unidades de 

atenção primária. A coluna A apresenta estimativa caso 100% dos 75% fossem redirecionados para 

unidades de atenção primária, a coluna B apresenta estimativa caso houvesse redução de 32% dos 

13.062.131 das unidades de urgência e emergência do SUS para as unidades de atenção básica. A 

coluna C caso houvesse redução de 25%, a D caso houvesse redução de 16% e a E caso houvesse 

redução de 8%. Assim, haveria: 

   

a) Economia de R$ 536.989.430,26 caso conseguisse reduzir 32% dos atendimentos 

desnecessários das unidades de urgência e emergência do SUS para as unidades de atenção 

básica a um custo por atendimento de R$ 109,20. Se o custo médio de um atendimento 

ambulatorial em uma unidade básica for 50% menor, a economia é o dobro do descrito. 

b) Economia de R$ 419.522.992,39 caso conseguisse reduzir 25% dos atendimentos 

desnecessários das unidades de urgência e emergência do SUS para as unidades de atenção 

básica a um custo por atendimento de R$ 109,20. 

c) Economia de R$ 268.494.715,10 caso conseguisse reduzir 16% dos atendimentos 

desnecessários das unidades de urgência e emergência para as unidades de atenção básica a um 

custo por atendimento de R$ 109,20. 

d) Economia de R$ 134.247.357,60 caso conseguisse reduzir 8% dos atendimentos desnecessários 

das unidades de urgência e emergência para as unidades de atenção básica a um custo por 

atendimento de R$ 109,20. 

 

Conclui-se que o investimento em estratégias de teletriagem tem potencial para proporcionar ao 

SUS benefícios similares de redução de custos que os verificados nas experiências internacionais. 

Há que se considerar, que na estimativa do quadro 15, projetou-se que os casos não atendidos nas 

unidades de urgência e emergência seriam atendidos nas unidades de atenção primária. Nos casos 

estudados por George et al. (2009) referem que de 25 a 35% dos atendimentos de teletriagem 

realizados na Austrália e Nova Zelândia finalizaram-se com orientação para o auto-cuidado, sem 

que os pacientes fossem orientados para alguma unidade assistencial; na Inglaterra um estudo de 

Gallagher et al. (1998) apontou percentual de 26% de casos onde a orientação para o auto-cuidado 
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foi suficiente e reduziu a necessidade de busca de atendimento de urgência ou de rotina em uma 

unidade de saúde. 

 

Porém, os desafios de implantação de serviços de teletriagem no Brasil devem considerar o que 

Sanderson et al. (2008) apontou como obstáculos à comunicação relacionados ao nível 

sociocultural dos usuários, como por exemplo, usuários analfabetos, dialetos, língua estrangeira, 

dificuldade de compreensão, dificuldade de comunicação afetada pelos regionalismos. Mesmo 

entendendo haver diferenças educacionais da população brasileira em relação à europeia, 

canadense, americana e australiana, que poderiam dificultar a implantação de serviços de 

teletriagem, verifica-se que este patamar educacional e cultural do povo brasileiro não foi 

obstáculo para que tecnologias de comunicação à distância de difundisse em nosso território. Não 

obstante a escolaridade da maioria da população brasileira, os seus regionalismos e diversidades 

culturais, as tecnologias de comunicação tem se difundido em todo o território nacional, sejam 

internet, telefonia celular, aplicativos de tecnologia móvel e redes sociais, e nossa população, tem-

se usufruído destes recursos. Assim, pode-se concluir que, com os avanços tecnológicos 

atualmente existentes e os que ainda estão por vir, seja possível possibilitar também aos usuários 

do SUS acesso a recursos de teleassistência, em saúde, como a teletriagem. Através de protocolos 

bem testados e validados e de uma estrutura com supervisão e apoio técnicos para dar suporte 

científico, técnico e regulatório feitos  pelas Escolas de Medicina, Enfermagem, conselhos de 

classe, organizações técnico científicas de saúde pública, como por exemplo, a FIOCRUZ, é 

possível testar soluções de telessaúde que possam ser ofertadas aos usuários do SUS com aporte 

das tecnologias de comunicação e informação, e assim, aprimorar os mecanismos não apenas de 

regulação da assistência, mas de oferta de informação e educação em saúde diretamente ao usuário, 

orientação em saúde, fidelização aos programas e políticas de atenção primária em saúde, 

reduzindo a “desassistência” em saúde. 

 

Há que se refletir, entretanto, quanto a maturidade do sistema de saúde para absorção e 

disponibilização de mais um tipo de serviço. Nos casos estudados, pode-se perceber a existência de 

uma estrutura e redes de serviço que estavam esgotando-se pelos crescentes custos operacionais, 

mas não se percebeu esgotamento por excesso de demanda, mas que poderia haver, caso houvesse 

comprometimento da sustentabilidade financeira do sistema. Desta forma, considera-se que antes 
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de sugerir implantação de sistemas de teletriagem a quaisquer sistemas de saúde, faz-se necessário 

que se estabeleça primeiramente uma estrutura de rede de atendimento e de atendimento em rede 

que dê suporte para que os usuários tenham o seu direito à saúde garantido, para que não venha 

significar apenas mais uma estrutura de custo para um esgotado sistema com dificuldade de 

financiamento com intenção de servir apenas de limitador e regulador de atendimentos aos 

cidadãos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A teletriagem foi uma das estratégias implementadas por sistemas de saúde da Inglaterra, Canadá, 

Austrália, Nova Zelândia e também Suécia para reorientar os usuários na utilização dos serviços de 

saúde, objetivando a redução dos custos que se elevavam à medida que as tecnologias médicas 

disponibilizadas em seus respectivos sistemas de saúde eram atualizadas e ao mesmo tempo 

geravam crescentes demandas. Atualizar e disponibilizar melhores recursos de assistência médica 

aos cidadãos permanecia uma necessidade, mas surgia uma outra: controle dos custos dos gastos 

em saúde para que pudesse dar ao sistema de saúde sustentabilidade perene para se manter 

moderno e universal. Estes países optaram em incrementar e dar prioridade a programas de atenção 

primária, para promoção e prevenção de saúde, reduzindo os custos com os gastos hospitalares e 

assistência curativa.  

 

Os casos estudados neste trabalho demonstraram que a Teletriagem, nestes países, apresentaram 

resultados positivos para os usuários. Estes casos também confirmaram os benefícios que serviços 

de teletriagem trazem para os sistemas de saúde, demonstrando ter conseguido responder 

positivamente aos objetivos de suas implantações, ou seja, redução da utilização de serviços 

médicos de urgência e emergência e ampliação da adesão dos usuários aos programas e atividades 

de atenção primária e, desta forma, conseguiram ser determinantes na redução de custos em saúde 

para os respectivos sistemas. Estes estudos conseguiram demonstrar que os usuários quando 

questionados quanto à sua satisfação e avaliação para o novo serviço respondiam positivamente 

inclusive em relação à utilidade do serviço e predisposição para reutilizá-lo. Desta forma, permite-

se concluir que o objetivo geral e os dois primeiros específicos traçados inicialmente para este 

estudo foram alcançados. 

 

As análises baseadas nas teorias de Kim e Mauborgne (2005) sobre os dados obtidos do estudo, 

permitiram destacar os fatores da teletriagem que se constituem como benefícios para os usuários, 

bem como os fatores determinantes que se tornam favoráveis aos sistemas de saúde. Concluiu-se 

que o elemento de inovação de valor para os usuários, segundo os casos estudados foi a segurança 

para o autocuidado, fator que contribui para maior aceitabilidade das orientações fornecidas pelos 

profissionais aos usuários e maior adesão, por estes, aos programas e serviços da atenção primária 
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de saúde. Este estudo conseguiu demonstrar que a literatura revela que serviços de teletriagem 

implantados em sistemas universais de saúde são eficazes para determinar que programas de 

atenção primária sejam priorizados pela população na busca de atendimento de saúde em relação 

aos tradicionais atendimentos emergenciais e hospitalares, sendo este o elemento de inovação de 

valor da teletriagem para os sistemas de saúde. Assim, pode-se também concluir que o terceiro 

objetivo específico deste estudo também foi alcançado. 

 

O estudo não conseguiu trazer dados mais consistentes que pudessem de maneira avassaladora 

testar a hipótese proposta. Houve limitação de tempo para testes laboratoriais e experimentais, não 

houve recursos suficientes para desenvolvimento de projetos pilotos que pudessem ser aplicados e 

testados numa pesquisa de campo. A própria literatura, não trouxe dados mais contundentes e 

suficientemente claros, com trabalhos estatísticos que pudessem fazer uma conclusão mais 

definitiva. Os estudos que serviram de base para este trabalho, apesar de se definirem como 

estudos descritivos de casos, não se apresentavam sob uma mesma estrutura acadêmica e 

metodológica. Também não houve tempo hábil e recursos para encontrar os atores das poucas 

experiências nacionais de teletriagem experimentados no Brasil, como os da Unimed, Golden 

Cross, Hospital Albert Einstein, para possíveis entrevistas, autorizações e fornecimento de dados e 

informações que pudessem enriquecer este trabalho. Porém, recomenda-se que outros estudos o 

possam fazer. 

 

Ainda assim, os testes de hipótese realizados nos permitiram perceber, com segurança, que há 

indícios nos resultados desta pesquisa para refutar a hipótese e concluir que a teletriagem traz 

benefícios que incrementam, fortelecem e priorizam a atenção primária como principal porta de 

entrada para os sistemas de saúde. A teletriagem, nos países estudados foi um serviço bem aceito e 

bem avaliado pelos usuários, trouxe benefícios para os usuários e contribuiu para que os 

respectivos sistemas de saúde alcançassem seus objetivos de redução da utilização dos serviços de 

urgência e emergências e de outros serviços ambulatoriais ofertados pelos sistemas de saúde e com 

isso contribuir para a redução de custos em saúde. 

 

Pelos resultados obtidos, apesar das limitações do estudo, recomenda-se que este seja aprofundado 

com testes e pesquisas de campo, com experimentos e simulações realísticas, de forma que possa 
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contribuir para os estudos e as discussões da aplicação e ampliação dos serviços de telessaúde no 

Brasil, e assim, se possa, de forma mais definitiva, avaliar e concluir se a teletriagem, tal qual se 

deu em outros sistemas universais de saúde de outros países, é um serviço útil para gerar educação 

em saúde para os usuários, garantir-lhes acesso aos serviços necessários às suas necessidades com 

racionalidade de uso aos recursos médicos disponíveis e orientação para o autocuidado e ser um 

serviço complementar ao SUS com foco na Atenção Primária de Saúde. 
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GLOSSÁRIO 

 

Acesso – também por Ibañez (2006), constitui-se na efetivação do atendimento à saúde 

considerando as dimensões territoriais (proximidade), tempo, provisão (recursos) e mobilidade. 

 

Atenção Básica de Saúde – conjunto de ações de saúde desenvolvidas no âmbito individual e 

coletivo caracterizadas por promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde e redução de danos. Constitui-se na principal porta de entrada para o sistema 

de saúde. É onde se dá o primeiro nível de assistência em saúde. 

 

Atenção Primária à Saúde – também denominada de Atenção Primária de Saúde, “é 

a assistência sanitária essencial baseada em métodos e tecnologias práticas, cientificamente 

fundados e socialmente aceitáveis, postos ao alcance de todos os indivíduos e famílias da 

comunidade mediante a sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

suportar, em todas e cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade 

e autodeterminação.” Conforme Declaração de Alma-Ata, OPAS (2003). 

 

Efetividade – relação entre os impactos alcançados e os esperados. 

 

Eficácia – relação entre o que foi executado e o que foi planejado. 

 

Eficiência – relação entre os resultados e os insumos consumidos, ou seja, produtividade, 

rendimento. Relação do melhor resultado com menor custo. 

 

Emergência – situação de elevada criticidade, com risco eminente de morte que exige atendimento 

imediato para evitar a morte. 

 

Gerenciamento de crônicos – expressão da área da saúde que significa um conjunto de ações e 

atividades gerenciadas para acompanhamento, monitoramento, apoio, diagnóstico e tratamento de 

pacientes com doenças crônicas com objetivo de reduzir riscos de agravamento do quadro, outras 

doenças, reinternações e incapacidades. 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Assist%EAncia
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=M%E9todos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Crescimento%20e%20Desenvolvimento
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Declara%E7%F5es
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Organiza%E7%E3o%20Pan-Americana%20da%20Sa%FAde
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Hora logada – tempo em que o atendente fica disponível para atendimento de uma chamada. 

 

Nível de Serviço – indicador de performance de teleatendimento que mede o percentual de 

ligações atendidas num determinado espaço temporal. 

 

Porta de entrada – conforme Ibañez (2006), refere-se ao acesso do indivíduo ao sistema de saúde 

a cada busca de atendimento e necessidade manifestada. 

 

Pronto Atendimento – serviço que presta atendimento nos horários estabelecidos pela unidade 

prestadora, não necessariamente em 24 horas, segundo definição do Ministério da Saúde, Brasil 

(2002). 

 

Pronto Socorro – serviço de atendimento 24 horas do dia que dispõe de leitos de observação. 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento – unidade intermediária entre Unidade Básica de Saúde  e 

centros ou unidades hospitalares, que funciona 24 horas por dia, e destina-se a atendimentos de 

média complexidade, composta minimamente de médicos das especialidades de clinica médica e 

pediatria, serviço de radiologia (raio X), eletrocardiografia, exames laboratoriais, leitos de 

observação com permanência máxima de 24 horas, segundo Brasil (2002). 

 

Taxa de abandono – indicador que reflete o número de ligações recebidas que aguardavam por 

atendimento mas, foram abandonadas sobre o total de ligações recebidas (atendidas e 

abandonadas). 

 

Taxa de ocupação – indicador de produtividade em telemarketing que reflete o percentual de 

tempo que o atendente fica em atendimento em seu turno de trabalho [(tempo em 

atendimento/tempo de duração do turno de trabalho)x100]. 

 

Teletriagem – operação de triagem realizada por profissional de saúde por telefone ou outro meio 

eletrônico à distância para reconhecimento da necessidade do usuário do serviço de saúde, 
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classificação de prioridade desta necessidade e orientação de que serviço procurar e em que tempo. 

Também chamada de triagem telefônica. Stacey (2003); Goodwin (2007). 

 

Tempo médio de atendimento – TMA. Indicador de duração de chamadas telefônicas. 

 

Unidade Básica de Saúde – unidade assistencial, local físico onde se desenvolve as ações de 

abrangência individual e coletiva de Atenção Básica de Saúde. 

 

Unidade de Atendimento de Emergência – serviço para atendimento às urgências e emergências 

de saúde 24 horas por dia, realizando o primeiro atendimento e medidas de estabilização do quadro 

agudo do paciente para, após, encaminhá-lo para os centros de especialidades, segundo Brasil 

(2002). 

 

Urgência – situação crítica de saúde que exige atendimento médico rápido para evitar agravar para 

situação emergencial. 
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APÊNDICE A 

 

Formulário para coleta de dados: 

 

Nível da 

ação 

Elementos de caracterização de um serviço de 

teletriagem 
Locais Referências 

E
st

ra
té

g
ic

a
 

Há problemas de gestão de sistemas de saúde 

para solução? 

 Otimização de custos 

 Otimização dos recursos médicos 

disponíveis 

 Melhora da acessibilidade ao sistema de 

saúde. 

  

Público alvo são: 

 Usuários do sistema de saúde? 

 Instituições/profissionais de saúde? 

  

 
Houve definição da rede de referencia para 

encaminhamento dos teleatendimentos? 

  

P
la

n
ej

a
m

en
to

 

 Unidades de Emergências 

 Unidades móveis 

 Hospitais 

 Ambulatórios/consultórios 

 Unidades básicas 

 Serviços especializados de saúde 

Houve definição do perfil de profissionais para 

atuarem no serviço de teletriagem? 

 Perfil técnico 

 Habilidades 

 Conhecimentos 

 Atitudes necessárias 
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Nível da 

ação 

Elementos de caracterização de um serviço de 

teletriagem 
Locais Referências 

Programada capacitação formal para atuar em 

serviço de teletriagem? 

 Técnicas de teleatendimento 

 Uso do sistema 

 Protocolos de teletriagem 

 Registro dos atendimentos 

 Capacitação comportamental 

  

In
fr

a
es

tr
u

tu
ra

 

Há definição da estrutura física para o serviço de 

teletriagem? 

 Espaço físico 

 Mobiliário 

 equipamentos (headsets, CPUs, etc) 

  

Há estruturas tecnológicas adequadas? 

 Softwares 

 CRMs  

 Sistemas para condução dos atendimentos 

  

Há protocolos específicos para atendimentos de 

teletriagem? 

 Protocolos próprios 

 Protocolos validados 

  

O
p

er
a
ci

o
n

a
l 

Definidos os horários de atendimento? 

 24h x 7 dias/sem 

 12h x 7 dias/sem 

 8h x 5 dias/sem 

  

Definidos os fluxos de entrada das chamadas? 

 Número específico 

 URA 

 Sistemas de gravação de chamadas 
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Nível da 

ação 

Elementos de caracterização de um serviço de 

teletriagem 
Locais Referências 

Houve divulgação do serviço? 

 Mailing 

 Campanhas de mídia 

 

  

C
o
n

tr
o
le

 e
 M

o
n

it
o
ra

m
e
n

to
 

Há indicadores de performance específicos? 

 Volume de chamadas recebidas 

 Nível de serviço 

 TMA 

 Taxa de abandono 

  

Há indicadores de desempenho específicos? 

 Grau de Severidade 

 Direcionamento/encaminhamento 

 Queixas/problemas relatados 

  

Há indicadores de satisfação dos usuários? 

 Satisfação com o serviço de teletriagem 

 Conduta tomada 

 Propensão a reutilizar o serviço 

  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

Quais foram os resultados obtidos? 

 Para os usuários 

 Para os sistemas de saúde 

 

  

 


