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Editorial 
Por Raúl Mascarenhas* 

Só no futuro (já muito próximo!) vamos perceber o impacto da transformação que está a decorrer no Serviço 
Nacional de Saúde ao nível dos sistemas de informação. A Plataforma de Dados da Saúde (PDS), a funcionar 
através dos seus dois portais destinados aos utentes e aos profissionais, é o motor desta mudança que estamos 
a operar.  

 
Esta nova ferramenta web representa uma mudança do paradigma que tem norteado, até hoje, a organização 
dos sistemas de informação dentro do Serviço Nacional de Saúde. Apostamos em reutilizar o que já temos, seja 
funcionalidade, tecnologia ou pessoas, reforçando a criatividade e produzindo melhores resultados. 

 
Tínhamos por vezes um sistema para dar resposta a cada situação isolada, sem prever a possibilidade de parti-
lhar a informação que estava a ser recolhida. Resultado? Atualmente no SNS existem cerca de 200 sistemas de 

informação diferentes a serem usados pelos hospitais, centros de saúde e outros organismos do Ministério da 
Saúde. Há uns anos seria impensável conseguir pôr todos estes sistemas a comunicar. O desafio é estabelecer 
a interoperabilidade e consolidar sistemas, diminuindo o custo de manutenção. A PDS representa um primeiro 
passo neste caminho, mostrando que é possível, e em tempo razoável, darmos mais com o que temos hoje. 
 
É óbvio que ainda temos vários problemas para resolver, como por exemplo a normalização semântica no nos-

so SNS, mas o caminho está traçado. Há que prosseguir firme e com ritmo equilibrado. 
 
Na cerimónia de lançamento da PDS, realizada no Porto no início de julho, ouvimos dizer a Francisco George, 

Diretor da Direção-Geral de Saúde, que a PDS iria ―salvar vidas‖. É evidente para todos que a partilha de infor-

mação clínica é um lema do serviço público, com efeitos benéficos no trabalho dos profissionais de saúde e con-

sequentemente na qualidade de vida dos cidadãos.  

*Presidente do Conselho de Administração da SPMS, EPE 

O Ministério da Saúde apresentou, no 

início do julho, a PDS—Plataforma de 
Dados da Saúde. A cerimónia serviu para 
demonstrar as potencialidades deste no-

vo serviço, que já integra dois portais 
em funcionamento: um destinado aos 
utentes e outro para os profissionais.  
 
A PDS, sistema central de registo e par-
tilha de informação clínica, é considerada 
pelo atual Ministro da Saúde como um 

instrumento necessário à racionalização 
do SNS, por forma a prestar mais e me-
lhores cuidados aos utentes. 
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A Direção-Geral da Saúde (DGS) 

emitiu, no início de julho, uma 

norma que obriga os médicos e 

enfermeiros a registar as alergias 

ou reações adversas observadas 

durante o internamento, consulta, 

emergência ou noutro episódio de 

prestação de cuidados de saúde. 

Este registo deve obedecer à tipo-

logia definida pelo Catálogo Por-

tuguês de Alergias e Reações Ad-

versas (CPARA) também divulga-

do no início do mesmo mês. A DGS estipula ainda que os profissionais do SNS registem todas as 

alergias e reações observadas em episódios anteriores e indica às instituições de saúde que deve-

rão ―dotar-se de aplicações informáticas que permitam a rastreabilidade do autor da informação, 

data e hora de registo‖. 

 

Estas aplicações devem ser adaptadas à parametrização definida no CPARA no prazo máximo de 6 

meses depois da publicação da norma da DGS emitida a 4 de julho. Caberá à DGS e à SPMS atua-

lizar o CPARA todos os anos. 

 

A DGS considera que as doenças de índole alérgica são ―cada vez mais frequentes e graves, po-

dendo implicar risco de vida‖. A elaboração do primeiro CPARA surge da necessidade em normali-

zar em termos semânticos os conceitos e registos ligados a alergias e reações adversas, de forma 

a criar uma linguagem comum a todos profissionais de saúde e aos sistemas de informação utiliza-

dos no sector da saúde. 

 

O CPARA foi elaborado pela CIC – Comissão para a Informatização Clínica em colaboração com a 

Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e inclui os contributos da First Solutions 

e da FMUP – Faculdade Medicina da Universidade do Porto. 

Catálogo Português de Alergias e Reações Adversas 

 

Primeiro Catálogo Português de Alergias e Reações Adversas  

já está  disponível 

http://www.spms.pt
http://www.spms.pt/wp-content/uploads/2012/07/NORMA_DGS_CPARA.pdf
http://www.spms.pt/wp-content/uploads/2012/07/CPARA_04_07_2012.pdf
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O Portal do Profissional, que entrou em funcionamento 

no início de julho, já está disponível para os profissionais 

que integram as Administrações Regionais de Saúde 

(ARS) do Norte, do Alentejo e do Algarve. Este portal, 

que juntamente com o Portal do Utente compõe atual-

mente a PDS – Plataforma de Dados da Saúde desenvolvida pela Comissão para a Informatização 

Clínica (CIC) e pela SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, esteve durante a primeira 

quinzena de julho apenas disponível para as unidades de saúde da ARS Norte, registando nesse 

período mais de 2500 acessos, na sua grande maioria realizados por médicos em ambiente de 

consulta.  

 

O Portal do Profissional, que teve 

apresentação oficial a 6 de julho 

na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto com a pre-

sença do Ministro da Saúde, per-

mite a consulta do histórico elec-

trónico das instituições do SNS 

onde o utente tenha sido atendi-

do, assim como o histórico do seu 

receituário, tratamentos realizados 

em viaturas do INEM e a dados 

sobre a sua saúde oral. Recorde-

se que a consulta de dados através deste serviço só é possível nos casos em que os utentes per-

mitam previamente que a sua informação seja partilhada. 

 

A ferramenta web dedicada aos profissionais do SNS surge depois do Portal do Utente (com mais 

de 500 mil utilizadores) e antecede o lançamento do Portal Internacional previsto para 2013. De-

senvolvido também no âmbito da PDS, o novo portal tornará possível a um médico de outro país 

da União Europeia consultar um sumário de dados de saúde português, desde que, mais uma vez, 

o utente o autorize.  

 

Portal do Profissional no Norte, no Alentejo e no Algarve 

Foto Manuel Fontes 

http://www.spms.pt
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A utilização do Catálogo de Apro-

visionamento Público da Saúde (CAPS), du-

rante o último trimestre de 2011 e primeiro 

semestre de 2012, levou as instituições do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) a consegui-

rem uma poupança estimada em 15 milhões 

de euros. O valor, revelado num primeiro ba-

lanço deste ano sobre a atividade do CAPS, 

refere-se a um total de 45 Concursos Públicos 

da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério 

da Saúde, EPE destinados à aquisição de me-

dicamentos, dispositivos médicos, serviços e 

gases medicinais. O Ministério da Saúde, através do Secretário de Estado Manuel Teixeira, já ma-

nifestou junto do conselho de administração da SPMS a satisfação pelos resultados previstos. 

 

Das economias possíveis destacam-se as obtidas através dos concursos públicos para os Correti-

vos de Volémia e para o Foro Oncológico II, que representam 82% do total da poupança. 

 

O Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde é um dos instrumentos usados pela ―Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde‖ que garante maior facilidade de aquisição às instituições e ser-

viços integrados do Serviço Nacional de Saúde (SNS), disponibilizando os medicamentos e disposi-

tivos médicos aos melhores preços conseguidos junto dos fornecedores concorrentes. Durante o 1º 

semestre de 2012, a SPMS recebeu 361 aditamentos por redução de preço, que totalizaram uma 

poupança potencial de 6 milhões de euros. 

 

Além de ser um facilitador de compras no SNS, o CAPS permite a desburocratização dos procedi-

mentos de aquisição, garante a transparência nas compras das instituições e serviços integrados 

no Serviço Nacional de Saúde, estimula a efetiva concorrência entre os fornecedores e garante 

uma maior eficácia na gestão e controlo dos aprovisionamentos. 

 

O primeiro balanço de 2012 revela ainda que o tempo médio entre a abertura de um concurso pú-

blico e a sua adjudicação é de 89 dias úteis.  

Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde gera  

poupança de 15 milhões de euros 

Press-Release 

http://www.spms.pt
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Próximos Concursos Públicos de Aprovisionamento 

(em fase de preparação das listas) 

www.catalogo.min-saude.pt | catalogo@spms.min-saude.pt 

 

Despachos de obrigatoriedade 
 
Aditamentos de Redução de Preço em destaque 
 

Concurso nº Descrição 

2012/8 Antissépticos, desinfetantes e outros 

2012/21 Penso tradicional ou clássico 

2012/23 Luvas para uso médico 

2012/35 Diálise Peritoneal 

2012/42 Material disposable de bloco operatório—parte 2 

2012/43 Material disposable de bloco operatório—parte 3 

Aditamentos de Redução de Preço em destaque  

Medicamentos  % 

CP 2010/18 - Medicamentos Diversos 45,28 

Despachos de Obrigatoriedade 
 

Despacho n.º 9166/2012. D.R. n.º 130, Série II de 2012-07-06   

Condições de fornecimento de Corretivos da Volémia e Outras Soluções Estéreis. 

Despacho n.º 9444/2012. D.R. n.º 134, Série II de 2012-07-12 

Condições de fornecimento de medicamentos antipsicóticos. 

Despacho n.º 9633/2012. D.R. n.º 137, Série II de 2012-07-17 

Condições de fornecimento de material de incontinência, proteção cutânea e alívio de pressão 

Despacho n.º 9634/2012. D.R. n.º 137, Série II de 2012-07-17 

Condições de fornecimento de Medicamentos do Foro Oncológico II 

Próximos CPA’s (em fase de preparação de 
listas) 
Concursos para celebração de CPA 
Próximos concursos a serem lançados no  

mercado 

http://www.spms.pt
http://diario-republica-eletronico.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=130.2012&iddip=2012036789
http://diario-republica-eletronico.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=134.2012&iddip=2012037528
http://diario-republica-eletronico.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=137.2012&iddip=2012038086
http://diario-republica-eletronico.pt/util/getpdf.asp?s=udrd&serie=2&iddr=137.2012&iddip=2012038087
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Concursos para celebração de CPA  
 

www.catalogo.min-saude.pt | catalogo@spms.min-saude.pt 

Concurso 

nº 

Descrição Data da publicação Observações 

2011/7 Hormonas e outros medicamentos usados 
no tratamento de doenças endócrinas 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 212 de 

04/11/2012 

Contratado em 28/03/2012 

 2012/2 Medicamentos do Sistemas Nervoso  
Cerebro Espinal 

(exceto anestésicos, relaxantes muscula-
res, analgésicos, antipiréticos, antidepres-

sores e anti-psicóticos) 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 109 de 

05/06/2012 

Em fase de  
apresentação de  

propostas 

2012/3 Correctivos da Volémia e outras soluções 
estéreis 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 12 de 

17/01/2012 

Contratado em 14/06/2012 

2012/4 Nutrição parentérica Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 98 de 

21/15/2012 

Em fase de  
apresentação de  

documentos de habilitação 

2012/5 Medicamentos  anti-infecciosos  
(exceto antivíricos e antifúngicos) 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 948 de 

15/05/2012 

Em fase de  
avaliação de  
propostas 

2012/6 Medicamentos do foro oncológico II Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 229 de 

29/11/2011 

Contratado em 03/05/2012 

2012/11 Estimulantes da eritropoiese Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 109 de 

05/06/2012 

Em fase de  
avaliação de  
propostas 

2012/12 Medicamentos de Consumo Geral—
Aparelho respiratório 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 119 de 

21/06/2012 

Em fase de apresentação de 
propostas 

2012/16 Factores recombinantes da coagulação Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 227 de 

25/11/2011 

Contratado em 23/03/2012 

2012/19 Medicamentos anti-psicóticos  Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 238 de 

14/12/2011 

Contratado em 23/06/2012 

2012/22 Seringas, agulhas e contentores Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 83 de 

27/04/2012 

Em fase de  
avaliação de  
propostas 

2012/24 Material disposable bloco operatório—Parte 
I 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 89 de 

08/05/2012 

Em fase de  
apresentação de  

propostas 

http://www.spms.pt
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Concursos para celebração de CPA (cont.) 

Próximos concursos a serem lançados no mercado 

www.catalogo.min-saude.pt | catalogo@spms.min-saude.pt 

Concurso 

nº 

Descrição Data da publicação Observações 

2012/25 Material de incontinência, proteção cutâ-
nea e alívio de pressão 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 238 de 

14/12/2011 

Contratado em 03/05/2012 

2012/26 Cateteres Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 22 de 

31/01/2012 

Em fase de  
apresentação de  

documentos de habilitação 

 2012/27 Material de Ostomia de eliminação Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 32 de 

14/02/2012 

Em fase de avaliação de  
propostas 

2012/29 Fornecimento de bombas de perfusão sub-
cutânea contínua de insulina (CSII) e res-

petivos consumíveis 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 228 de 

28/11/2011 

Contratado em 11/05/2012 

2012/31 Material de prevenção e detecção HIV Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 110 de 

06/06/2012 

Em fase de  
avaliação de  
propostas 

2012/40 Medicamentos  anti-infecciosos:  
anti-retrovirais 

 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 104 de 

29/05/2012 

Em fase de  
apresentação de  

propostas 

2012/41 Medicamentos anti-infecciosos: 
Antiíricos e antifúngicos 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 94 de 

15/05/2012 

Em fase de  
avaliação de  
propostas 

2012/44 Medicamentos analgésicos, antipiréticos e 
antidepressores 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 104 de 

29/05/2012 

Em fase de  
apresentação de  

propostas 

2012/45 Medicamentos anestésicos e relaxantes 
musculares 

Aviso de abertura do concurso  
publicado no DR nº 104 de 

29/05/2012 

Em fase de  
avaliação de  
propostas 

Concurso nº Descrição Observações 

2012/1 Aparelho cardiovascular A lançar em setembro 

2012/10 Material de penso de efeito terapêutico A lançar em setembro 

http://www.spms.pt
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Ficha Técnica 
Diretor  
Raul Mascarenhas  
(Presidente do Conselho de Administração da SPMS, EPE) 
 
 
Conteúdos e Composição gráfica 
SPMS—Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE 
 
 

Publicação online 

Nova versão SAPE dá acesso à PDS 

 

O SAPE (Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem) tem nova 

versão, que permite aos profissionais de saúde aceder direta-

mente ao Portal do Profissional (que integra a Plataforma de Da-

dos da Saúde). Uma vez que é prioridade do Ministério da Saúde 

permitir que todos os profissionais, médicos e enfermeiros, pos-

sam prestar em igualdade de circunstâncias os cuidados necessá-

rios à saúde do utente, é necessário que as instituições de cuida-

dos de saúde procedam à instalação da versão 4.0 do SAPE, de 

forma a disponibilizar esse acesso. 

 

A PDS é uma plataforma electrónica criada com o objetivo de facilitar a partilha de informação do 

utente entre os profissionais de saúde, independentemente do local onde esta foi registada. A pla-

taforma integra o Portal do Utente e o Portal do Profissional. Nesta fase de lançamento, o portal 

destinado aos profissionais do SNS permite o acesso, caso o utente autorize, à informação clínica 

registada em todas as instituições que prestaram cuidados de saúde ao cidadão em causa. No fu-

turo o Portal do Profissional irá disponibilizar o ―Resumo Clínico do Utente‖ e a ―Timeline‖ (que in-

clui informação específica sobre cada episódio registado no portal). 

 

A SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE está a desenvolver a atuali-

zação do SAPE em diversas instituições do SNS, tornando-se urgente que as que ainda 

não o tenham solicitado o façam o mais rápido possível. Para instalar a versão 4.0 do 

SAPE os interessados deverão contactar os serviços da SPMS.  

 

Toda a informação disponível em www.spms.pt 

 

Serviço de prevenção 24x7  
 

Número de apo io:  910 094 340  
 

 

Centro de Suporte  
http://www.spms.pt/wp-content/uploads/2012/06/CS-Encaminhamento-de-pedidos-de-suporte-SPMS-20120605.pdf

http://www.spms.pt
http://www.spms.pt/
http://www.spms.pt/
http://www.spms.pt/wp-content/uploads/2012/06/CS-Encaminhamento-de-pedidos-de-suporte-SPMS-20120605.pdf

