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R E S U M O  

Em 2006 foi iniciada em Portugal uma profunda reforma dos Cuidados de Saúde Primários(CSP). A 

reforma incluiu a criação de um modelo distinto de unidade funcional de CSP, denominado Unidade 

de Saúde Familiar(USF), em alternativa ao modelo tradicional, as Unidades de Cuidados de Saúde 

Personalizados (UCSP). Um dos principais símbolos da reforma consistiu na alteração dos 

mecanismos de financiamento implementada a partir de 2009. Dez anos após a reforma, uma 

avaliação de custos e consequências revela-se indispensável.  

Para tal, será realizado um projeto de investigação cujo objetivo consiste em identificar custos e 

consequências para avaliar o impacto da reforma nas suas diferentes vertentes. Uma das 

consequências alvo de avaliação no âmbito deste projeto corresponde aos episódios de urgência, por 

serem um indicador da qualidade do seguimento dos doentes nos CSP.  

O estudo a que se refere este protocolo irá caracterizar a evolução temporal dos episódios de 

urgência e comparar os resultados entre utentes inscritos em USF e UCSP. 

Os dados necessários para este estudo serão obtidos com recurso a duas fontes de dados distintas: a 

base de dados das urgências hospitalares dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a base 
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de dados do Registo Nacional de Utentes. Serão obtidos dados relativos a todos os episódios de 

urgência hospitalar ocorridos em hospitais do SNS, severidade do episódio (triagem de Manchester), 

idade, sexo, tipo de unidade funcional dos CSP em que o utente está registado, número de consultas 

e atribuição de médico de família.  

Tendo em conta o viés de seleção potencialmente presente na criação das USF, já que a sua criação é 

de base voluntária, será utilizada uma metodologia do tipo diferença-das-diferenças. Esta técnica 

permite comparar a variação média ao longo do tempo na variável de interesse entre o grupo alvo de 

intervenção e um grupo controlo, assumindo que a tendência temporal antes da intervenção era 

semelhante em ambos os grupos, e manter-se-ia dessa forma caso não tivesse ocorrido a 

intervenção. Na prática, permite calcular o impacto da reforma, através da diferença entre o ganho 

conseguido pela USF e o ganho conseguido pelas UCSP durante o mesmo período, supostamente não 

explicado pela reforma.  

Com este estudo espera-se contribuir para a avaliação do impacto da reforma dos CSP na saúde dos 

portugueses. Será o primeiro estudo a comparar globalmente os dois modelos de CSP vigentes 

atualmente em Portugal em termos de episódios de urgência. 


