Como o SNS 24
se transformou
em um
Contact Center
Responsivo do
dia para a noite

O SNS 24 é o contact center do Serviço Nacional de Saúde Português.
Ele atua como um processo de triagem remota para evitar visitas
desnecessárias aos prontos-socorros hospitalares e, mais recentemente,
foi usado também para a triagem do COVID-19.
O contact center funciona 24x7x365.
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ofereceu aos pais conselhos
WSFVIEWEÅHIHIWIYWǻPLSW
em situações problemáticas,
para que eles não se
apressassem para o hospital
com recém-nascidos e bebês

iniciou uma linha mais
genérica para informar,
ajudar e esclarecer
dúvidas dos portugueses
sobre questões de saúde
pública

atendia a todos
os cidadãos,
independentemente da
idade, e ajudava em todos
os problemas relacionados
à saúde.

Custos do processo de triagem
SNS24

HOSPITAL

6€

12o€

O SNS 24 possui 3 tipos de agentes

Farmacêuticos
Lidam com casos de
envenenamento e
cuidam de pessoas
que estão misturando
pílulas

Enfermeiros
Atendem e aconselham os pacientes
que ligam com dúvidas sobre como agir

• Mínimo de 3 anos de experiência e
devem trabalhar em um hospital
• Fazem esse trabalho em período

parcial, em complemento aos turnos
do hospital

• Os turnos típicos do SNS 24 são de
~ 40h por mês

Psicólogos
Aconselham os médicos
sobre uma série de questões
relacionadas ao trabalho
e também os cidadãos
traumatizados com a
pandemia do COVID-19

Disponível para mais de

10 milhões
de cidadãos portugueses
e todos os residentes estrangeiros,
esses últimos contando com agentes
de língua inglesa

Operação normal

90

~4500

enfermeiros

chamadas por dia

Temporada de gripe

150

6000

enfermeiros

chamadas por dia
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desenvolver um novo projeto, desde o início,
para o SNS 24:

Sistema completamente novo, baseado
em algoritmos desenvolvidos em Portugal
UYIVIǼIXIQEI\TIVM´RGMEIEVIEPMHEHI
portuguesas, para substituir o antigo
sistema que eles estavam usando com
base em outros dados de países europeus

2 meses após o início, a Altice e a Altitude Software
instalaram o novo SNS 24 em:
SOLUÇÃO
ALTICE & ALTITUDE

SISTEMA
ANTIGO
12 dias

Treinamento em
sala de aula

6 dias

5 dias

Treinamento
no trabalho

3 dias

18 meses

Curva de
aprendizado

6 meses

XIQI\TIVM´RGME
no uso do sistema

O melhor
enfermeiro

está focado na
avaliação clínica. A
interface do sistema é
apenas um detalhe

COMO FUNCIONA?
&WTIWWSEWX´QYQTVSFPIQEHIWEÅHISYSǻPLSGEMYRSTEVUYI
ou a avó está com uma febre alta persistente, ou um número
MRǻRMXSHISYXVEWWMXYE±ÀIW*QZI^HIGSVVIVIQTEVESLSWTMXEP
ligam para o número e conversam com um enfermeiro.

Ao invés das
pessoas correrem
para o hospital,
ligam para o SNS 24
e conversam com
um enfermeiro

O processo funciona assim:
4IRJIVQIMVSGSQI±EEJE^IVEWTIVKYRXEWHIXVMEKIQ
4ǼY\STVIGMWSHSUYIWXMSR«VMSTIVQMXIUYISIRJIVQIMVSWEMFE
se a pessoa precisa ser levada ao hospital o mais rápido possível
já na segunda pergunta
Se for esse o caso, o enfermeiro pressiona um botão no roteiro
para chamar a ambulância, a pessoa apenas espera que ela chegue.
Se a pessoa chegar à 4ª ou 5ª pergunta, ela realmente não tem
nada sério. O enfermeiro então sugere:
Ficar em casa
Tomar alguns medicamentos sem receita, se necessário
Agendar uma chamada de volta para acompanhar e
reavaliar a situação

Não é uma emergência, mas ainda precisa consultar um médico
A pessoa é aconselhada a ir ao hospital
4WMWXIQERSXMǻGESLSWTMXEPHEGLIKEHEHSTEGMIRXIIWIYQSXMZS
Não há necessidade de processo de triagem, pois já foi feito por telefone
&TIWWSEZEMHMVIXSTEVEEǻPETEVEZIVSQ³HMGS
Quando o SNS 24IRZMESTEGMIRXITEVESTVSRXSWSGSVVSEXE\EHIWIVZM±S
hospitalar é dispensada

Acompanha os pacientes com
câncer para perguntar como eles
estão, se eles têm alguma dúvida,
preocupações entre tratamentos
ou consultas médicas.

Liga para todas as pessoas
idosas para perguntar como
estão, se estão tomando o
medicamento ou se precisam
de alguma ajuda.

Fornece uma linha telefônica com
psicólogos que podem ser usados
por enfermeiros, médicos e outros
TVSǻWWMSREMWHIWEÅHIWIIPIW
precisarem conversar com alguém.

APOIO À PANDEMIA DO COVID-19
Por volta do início de Março de 2020, quando a
pandemia piorou, o SNS 24 estava sobrecarregado pelo
número de ligações.

O serviço passou de

~4500

40000

chamadas

chamadas por dia

para enfrentar esse volume de chamadas,
nós adicionamos

1900
URAs

300
agentes

2200
linhas

em apenas 3 dias
8VEFEPLERHSGSQI\GIP´RGMEHIWHISTVMQIMVSHME

O QUE MUDOU NO PROCESSO
NORMAL DE TRIAGEM?
O COVID-19 assumiu a maior parte,
mas as pessoas ainda tinham outros
problemas de saúde
A Altice e Altitude Software projetaram um
novo sistema de triagem que incluía:

URAs
Bots
Enfermeiros
Médicos
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os enfermeiros do SNS 24 trabalhavam remotamente em suas
casas, conectando-se ao contact center por meio de VPN.
As operações continuaram sem nenhuma interrupção.
Os casos de COVID-19 cresceram exponencialmente e o
Departamento de Saúde decidiu que pacientes com sintomas
leves deveriam permanecer e se recuperar em casa.

Necessidade
Problema

Requer 300-500 médicos
atendendo a essas chamadas.

Somente médicos podem
diagnosticar sintomas leves
ou graves.

Impossível alcançar esse objetivo,
devido ao caos e à escassez de
médicos nos hospitais.
Não havia como 300 médicos
estarem disponíveis no contact
center do SNS 24 24x7.

Como funciona?
Solução

Os enfermeiros transferem
chamadas para os médicos.
Os médicos recebem em seus
celulares, juntamente com a
ligação, todas as informações
coletadas pelo chatbot e pelo
enfermeiro.

A tecnologia não
suportava aplicativos
móveis, mas nós
trabalhamos juntos
e depois de

Aplicativo móvel
Os médicos podem assumir a
triagem dos enfermeiros em seus
telefones celulares a qualquer hora
e em qualquer lugar.

36h

os médicos estava
recebendo chamadas
em seus celulares

O SNS 24 É UM CONTACT
CENTER INCLUSIVO
A pandemia do COVID-19 evidenciou ainda mais o fato de a
linha de atendimento ainda apresentar falhas, principalmente
RSUYIHM^VIWTIMXSªEGIWWMFMPMHEHIHIXSHSWSWGMHEHSW

O surdomudo não
podia se
FIRIǻGMEV
do SNS 24
devido a:

restrições e
distanciamento
social

nenhum intérprete ou
qualquer outra pessoa para
falar por eles e com eles

Agora eles
podem!

O SNS 24 suporta
videochamadas
através do site

Intérpretes de linguagem
KIWXYEPJE^IQETSRXIHI
comunicação com o enfermeiro

A interação ocorre exatamente como as interações
de voz usadas pelo restante da população, com as
mesmas perguntas de triagem, histórico de interação e
procedimentos a serem seguidos.

