
 
Língua Gestual  Portuguesa disponível  para cidadãos surdos através 
do SNS24 

 
Os c idadãos surdos vão passar  a  dispor  de uma plataforma de 
atendimento por  v ideochamada no Centro de Contacto do Serviço 
Nacional  de Saúde -  SNS24.  A  part ir  desta  terça - feira ,  21  de abr i l ,  esta 
l inha vai  dispor  de se is  intérpretes  de L íngua Gestual  Portuguesa,  que 
prestarão atendimento 24 horas  por  dia ,  sete  d ias  por  semana,  para 
assegurar  o esclarecimento destas pessoas.  

O s i te  do SNS24 vai  d ispor  de uma p lataforma que permite  es tabelecer 
o  contacto,  através de videochamada,  entre  o  c idadão surdo e  o 
intérprete  de Língua Gestual  Portuguesa.  Este  fará  depois  a  mediação 
com o enfermeiro  do Centro de Contacto do SNS,  através de uma 
p lataforma de atendimento de voz .  

De subl inhar  que o  Serviço  de Tr iagem, Acompanhamento e 
Encaminhamento segue parâmetros  iguais para  todos os  c idadãos,  
d iferindo apenas na forma de acesso,  para  melhor  responder  às 
necess idades de cada pessoa.  

Além de garant ir  o  acesso destes c idadãos a  esta l inha,  esta 
funcional idade poderá ainda ser  ut i l izada para assegurar  a 
comunicação entre  os  prof issionais  de saúde e  o  doente surdo durante 
o  internamento hospita lar ou interações no centro de saúde.  

Atualmente,   está  d isponível  um canal  de conversação no s ite  do 
SNS24,  que funciona através de uma caixa  de chat onl ine.  A 
v ideochamada será,  ass im,  um novo recurso ao d ispor  das  pessoas 
surdas.  

A  disponib i l ização d este  serviço  resulta  de uma parcer ia  entre o 
Inst ituto  Nacional  para  a  Reabi l itação,  I .  P . ,  a  Serviços  Part i lhados do 
Ministério da Saúde,  E.P.E e a  Federação Portuguesa das Associações 
de Surdos.  

O Governo tem vindo a  desenvolver  trabalho na inclusão das  pessoas 
surdas,  como é o  caso da l inha de emergência  112,  que f icou acessível  
a  estes cidadãos na anter ior legislatura.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sns24.gov.pt%2Fchat-dificuldades-auditivas-e-na-fala%2F&data=02%7C01%7Cdiogo.gomes%40spms.min-saude.pt%7C4d43565acb3546c7cf3c08d7e547b1bb%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637229968400179545&sdata=%2BI7tutPo70D0Rr1UO%2BxOYuckhdKaYWpaHMsPQEmjd0A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sns24.gov.pt%2Fchat-dificuldades-auditivas-e-na-fala%2F&data=02%7C01%7Cdiogo.gomes%40spms.min-saude.pt%7C4d43565acb3546c7cf3c08d7e547b1bb%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637229968400179545&sdata=%2BI7tutPo70D0Rr1UO%2BxOYuckhdKaYWpaHMsPQEmjd0A%3D&reserved=0


A Secretár ia  de Estado da Inclusão das Pessoas com Def ic iência ,  Ana 
Sofia  Antunes,  subl inha que esta  é  uma “in iciat iva  muito  importante  
para estas  pessoas,  que agora poderão aceder  de forma p lena a  este 
serviço.  O Governo cont inua empenhado em garantir  que os  c idadãos 
surdos disponham de acessib i l idade aos restantes serviços  públicos” .  

O Secretár io  de Estado da Saúde, António  Lacerda Sale s,  destaca a inda 
que “a  disponib i l ização desta nova ferramenta vem reforçar aquele 
que é  o  espír ito  do próprio  SNS:  prestar  um serviço  de qual idade e 
equidade,  acess ível  a  todos os  c idadãos,  que não deixa  n inguém para 
t rás” .  

Contacto acessível para cidadão surdo 

 

Este serviço permite às pessoas surdas acederem ao serviço de triagem, 
aconselhamento e encaminhamento do SNS 24, para obterem as orientações 
adequadas ao seu problema de saúde não emergente. Pode fazê-lo através de duas 
funcionalidades distintas: 

 

 

 Videochamada em língua gestual portuguesa – o intérprete de língua gestual 
portuguesa garante a comunicação entre os profissionais do SNS 24 e os 
cidadãos surdos em contexto de atendimento à distância. 

Resolva o reCAPTCHA para aceder à Videochamada 

 

 

  

 



  

 Chat –  a pessoa surda contacta os profissionais do SNS 24, através de texto 
escrito: 

o Se não está registado, preencha todos os campos, na página de registo 
o Se já estiver registado escreva o seu email e password nos campos 

abaixo 
o Se não se lembra da sua password, solicite a recuperação da 

mesma aqui 

 

 

https://www.sns24chat.pt/Registar.html
https://www.sns24chat.pt/ResetPassword.html

