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PAULO MACEDO 
REFORÇA A 
IMPORTÂNCIA 
DOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO NO 
BOM DESEMPENHO 
DO SNS

SPMS INTEGRA NOVA 
COMISSÃO PARA A 
INFORMATIZAÇÃO CLÍNICA
O Ministério da Saúde anunciou no 
dia 24 julho, através da publicação 
do Despacho nº 9725/2013, a 
criação da nova comissão para 
a informatização clínica, que 
fica sob responsabilidade da 
SPMS, EPE. A CAIC - Comissão 
de Acompanhamento para a 
Informatização Clínica substitui 
a antiga CIC - Comissão de 
Informatização Clínica, a funcionar 
na dependência do Gabinete do 
Secretário de Estado da Saúde. 

SPMS
OPEN DAY TO UNIVERSITY
A SPMS, EPE vai realizar no 
próximo dia 24 setembro de 2013, 
nas suas instalações do Porto, 
um dia aberto às Universidades. 
A iniciativa tem como objetivo dar 
a conhecer os projetos da área 
dos Sistemas de Tecnologias de 
Informação e de Comunicação
que estão a ser desenvolvidos 
pelas comunidades
académicas.

SERVIÇO DE PREVENÇÃO 24X7

910 094 340
CENTRO DE SUPORTE 08H - 20H

220 129 818

O Ministro da Saúde 
voltou a sublinhar a 
importância dos sistemas 
de informação para a 
eficiência e qualidade do 
Serviço Nacional de
Saúde (SNS). 

TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

NEWSLETTER



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2013
Nº19

SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EPE

02

Os sistemas de informação são fundamentais 
para melhorar a qualidade e eficiência do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). Esta mensagem tem 
sido repetida exaustivamente nos últimos tempos, 
não só pela SPMS, mas por todo o Ministério da 
Saúde, nomeadamente pelo Ministro Dr. Paulo 
Macedo e pelo secretário de Estado da Saúde Dr. 
Manuel Teixeira. E deverá continuar a ser repetida, 
tantas quantas as vezes necessárias para que 
todos tomem consciência que é necessário que 
os sistemas evoluam. E só poderão evoluir se 
pudermos contar com a colaboração de todos os 
profissionais de saúde. Só assim conseguiremos 
dar a melhor resposta a quem precisa - aos 
utentes.

Este foi o objetivo da realização de mais uma 
iniciativa da SPMS, que juntou no mesmo espaço, 
no passado dia 11 de julho, vários responsáveis 
da área informática dos hospitais e dos Cuidados 
de Saúde Primários. Foi com satisfação que 
demos a conhecer, a quase meia centena de 
projetos informáticos que temos em marcha, 
muitos deles a concluir até ao final deste ano. 

E para que os novos sistemas (ou os antigos 
melhorados) obtenham sucesso e ajudem o SNS, 
é fundamental que se lhes aponte os defeitos, 
e já agora as virtudes (são muitas) de forma a 
conseguirmos, todos juntos, ultrapassar as falhas, 
melhorar as performances e garantir que o nosso 
SNS venha a tornar-se detentor dos melhores 
sistemas de informação do mundo. 

Alguns poderão considerar a minha ambição como 
uma utopia, mas a verdade é que, nesta altura, já 
integramos o grupo dos melhores!

Professor Doutor Henrique Martins
Presidente do Conselho de Administração
da SPMS, EPE
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Paulo Macedo 
reforça a 
importância dos 
sistemas de 
informação no 
bom desempenho 
do SNS

O ministro reforçou ainda a relevância da adoção 
de políticas eficazes de segurança de dados nos 
sistemas, de forma a garantir-lhes credibilidade 
para que os cidadãos confiem no trabalho que 
está a ser desenvolvido.
O encontro, que contou com a presença de 
representantes da ACSS, DGS e de diversos 
conselhos de administração, assim como dos 
departamentos de informática, das instituições 
de todo o país, teve como objetivo debater e 
apresentar a evolução dos projetos TIC e salientar 
o papel importante dos responsáveis pelos 
sistemas de informação como promotores efetivos 
da estratégia de informatização na saúde. O 
uso das tecnologias de informação foi apontado 
como um dos instrumentos fundamentais para 
a promoção da eficácia no acesso à informação 
clínica dos utentes.
Atualmente a SPMS é responsável por quase 
meia centena de projetos na área dos sistemas de 
informação da saúde, a serem desenvolvidos para 
a área dos Cuidados Primários de Saúde e para os 
Cuidados Hospitalares.
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O Ministro da Saúde voltou a 
sublinhar a importância dos sistemas 
de informação para a eficiência 
e qualidade do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). Paulo Macedo 
encerrou a Reunião de Trabalho 
sobre Tecnologias de Informação e 
comunicação (TIC), promovida pela 
SPMS, EPE no passado dia 11 de 
julho, no auditório da Escola Superior 
de Tecnologias da Saúde.

RESUMO DA INFORMAÇÃO

Apresentação do resumo de informação para os 
Hospitais e sobre Cuidados de Saúde Primários 
(página seguinte).
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PRESCRIÇÃO
. A PEM substituirá a prescrição no SAM até final de 
agosto de 2013
. A PEM será implementada nos hospitais sem SAM nos 
meses de setembro e outubro de 2013

SICO
. O Rollout do SICO terminará em novembro de 2013

WebRNU
. O Rollout do WebRNU nos hospitais estará concluído no 
final de agosto de 2013
. Nos Hospitais com maternidade estará também 
disponível o NascerUtente

SONHO
. O SONHO será uma plataforma administrativa comum 
aos Hospitais e Cuidados de Saúde Primários

SIDC
. Será o software agregador da contabilidade

RHV
. Centralização concluída em todos os Hospitais até final 
de Novembro de 2013

SIGLIC e CTH 
. Estão a ser tomadas as ações necessárias para 
implementar as melhorias/correções indispensáveis e 
para proceder à internalização destes sistemas

PDS 
. É importante a divulgação interna da PDS de modo a 
incentivar a sua utilização
Está em curso a sua implementação nas regiões 
autónomas

SEGURANÇA
. Foram apresentados os resultados preliminares do 
survey nacional
. Está em curso a criação de uma nova política de 
segurança

INFRAESTRUTURAS
. Está em curso o assessment para a implementação do 
SONHO
. Está a decorrer o diálogo concorrencial para a Rede 
Informática da Saúde 

CENTRO DE SUPORTE
. PEM e SICO terão suporte 24h
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SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE DOENTES 
NÃO URGENTES
. Processo central de aquisição para os hospitais da 
Aplicação de Gestão Integrada de Transportes (AGIT)

SIVIDA
. Importante garantir o preenchimento dos dados e 
acompanhamento da situação

HARDWARE
. Aquisição centralizada.
. Investimento responsável

RESUMO DA INFORMAÇÃO

PRESCRIÇÃO
. PEM - Atualização dos postos de trabalho durante os 
meses de setembro e outubro

CENTRO DE SUPORTE
. PEM e SICO terão suporte 24h

WebRNU
. ARS Norte - está em conclusão

SONHO
. O SONHO será uma plataforma administrativa comum 
aos Hospitais e Cuidados de Saúde Primários

SIDC
. ARS Norte será a primeira região onde será feito o 
piloto do upgrade - SIDCv2

PDS
. É importante incentivar a utilização do Portal do Utente

SEGURANÇA
. Foram apresentados os resultados preliminares do 
survey nacional
. Está em curso a criação de uma nova política de 
segurança

PARA OS HOSPITAIS

SOBRE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
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SPMS integra nova comissão para a 
Informatização Clínica

O Presidente do Conselho de Administração 
da SPMS, Prof. Henrique Martins, assume a 
coordenação desta nova comissão, mantendo-se 
responsável pela continuidade do trabalho que 
já tinha desenvolvido no âmbito da CIC, de que 
se destaca o lançamento há um ano da PDS - 
Plataforma de Dados da Saúde.
A CAIC tem como funções principais a 
colaboração e acompanhamento do plano 
estratégico de informatização clínica do Serviço 
Nacional de Saúde, assegurando a participação 
e articulação necessárias entre as diversas 
entidades intervenientes no processo de 
informatização a desenvolver. 

A nova comissão mantém na sua dependência 
o funcionamento dos grupos de trabalho sobre 
telemedicina, informatização da urgência 
hospitalar, informatização em medicina 
intensiva, informática para o utente, segurança 
de dados clínicos, registos de enfermagem e 
interoperabilidade semântica.

O Ministério da Saúde anunciou no dia 24 julho, através da publicação do Despacho 
nº 9725/2013, a criação da nova comissão para a informatização clínica, que fica 
sob responsabilidade da SPMS, EPE. A CAIC - Comissão de Acompanhamento para a 
Informatização Clínica substitui a antiga CIC - Comissão de Informatização Clínica, a 
funcionar na dependência do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. 
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SPMS Open Day 
to University

A iniciativa tem com o objetivo conhecer os 
projetos da área dos Sistemas de Tecnologias 
de Informação e de Comunicação que estão 
a ser desenvolvidos pelas comunidades 
académicas. Desta forma, pretende-se fomentar 
a aproximação entre competências académicas 
e profissionais e a partilha de experiências.
Os interessados em participar deverão preencher 
o formulário disponível em www.spms.pt. 
As candidaturas devem ser enviadas até 9 de 
agosto.

A SPMS, EPE vai realizar no próximo 
dia 24 setembro de 2013, nas suas 
instalações do Porto, um dia aberto às 
Universidades.
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PDS comemora 
um ano com mais 
de 711 mil utentes

Desde a sua entrada em funcionamento, em 
2012, mais de 711 mil utentes já se registaram 
no Portal do Utente e mais de 27 mil profissionais 
acederam ao Portal do Profissional.
Lançada em 2012 pela Comissão para a 
Informatização Clínica (CIC) e pela SPMS 
-Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 
EPE (SPMS), com a apresentação oficial da fase I 
do projeto no Porto, a PDS é um sistema central 
da saúde, que permite o registo e partilha de 
informação clínica, acessível aos utentes, aos 
profissionais e às entidades prestadoras de 
serviços de saúde.

A criação da PDS enquadra-se na estratégia 
definida pelo Ministério da Saúde em dezembro 
de 2011, dando resposta à necessidade de 
fazer face às exigências do Memorando de 
Entendimento, assinado entre o Governo, Fundo 
Monetário Internacional (FMI), o Banco Central 
Europeu e a União Europeia.

A PDS - Plataforma de Dados da Saúde 
celebrou, no passado dia 6 de julho, um 
ano de funcionamento.

http://www.spms.pt
https://servicos.min-saude.pt/utente/portal/paginas/default.aspx
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epSOS simulado com sucesso no 
Hospital Prof. Doutor Fernando 
Fonseca

Tendo como utentes os representantes 
de França, Itália, Malta e Suíça foram 
estabelecidas as ligações com os respetivos 
países e obtidos com sucesso os Resumos 
Clínicos (Patient Summary, PS) e cumpridas 
as consultas aos “doentes”.
O encontro epSOS teve como objetivo a 
partilha de experiências e ideias no sentido 
de aumentar a utilização dos serviços. Depois 
duma abordagem mais generalista centrada 
nos grupos alvo, Cidadãos, Utentes e 
Profissionais de saúde, houve também espaço 
para os diversos intervenientes partilharem 
informação bilateralmente, com vista a 
identificar soluções e ações que promovam 
uma maior utilização destes serviços.
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No âmbito do encontro de coordenadores nacionais do piloto epSOS (NEPC), que 
decorreu nos dias 27 e 28 de junho, nas instalações da SPMS, EPE e da ACSS, I.P., foi 
efetuada uma visita ao Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Amadora/Sintra) na 
tarde do dia 28, que integrou a simulação de consultas a utentes epSOS no serviço de 
urgência daquela unidade hospitalar.
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GTT comemora um ano com Plano de 
Implementação para a Telemedicina

A evolução do sistema para esta nova 
ferramenta de telemedicina será concretizada 
através de desenvolvimentos na aplicação 
informática CTH (Consulta a Tempo e Horas). 
O grupo liderado por Luís Gonçalves, também 
coordenador do Programa de Telemedicina 
do Alentejo, defende que o telerrastreio 
dermatológico permitirá reduzir a lista de 
espera de doentes em 50%.
O plano de implementação do Programa 
Nacional de Telemedicina (Despacho nº 
3571/2013) prevê, até ao final do ano, o 
desenvolvimento de ações em três serviços: 
telemonitorização, teleconsultas em tempo real 
e rastreio dermatológico:
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Telerrastreios Dermatológicos serão realidade até ao final de 2013
O Grupo de Trabalho de Telemedicina (GTT), a funcionar agora no âmbito da CAIC, 
comemorou um ano de funcionamento, no passado dia 25 de julho, com um almoço e 
mais uma reunião de trabalho, onde foi decidida a implementação de um sistema de 
rastreio à distância, sobretudo na área da dermatologia.

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
NACIONAL

Telemonitorização
Na fase piloto (até final de 2013) vão ser 
equipados com material de telemonitorização 
para DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crónica), cinco hospitais (ULS Alto Minho, 
CHUC, CH Cova da Beira, ULS Norte Alentejano, 
Hospital de Faro). Cada serviço selecionará 15 
doentes para monitorização. 
Prevê-se que esta medida, que evita os custos 
de internamento de um doente, cubra o 
investimento efetuado por utente, sendo que ao 
segundo internamento evitado, já haja ganhos 
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económicos para o SNS. 
Quanto à telemonitorização de doentes em diálise peritoneal, serão escolhidos 20 a 30 doentes do 
CHUC, no Hospital de Évora e no Hospital de Castelo Branco, que passarão a ser monitorizados a partir 
do serviço de nefrologia. 

Telemedicina em tempo real
Numa primeira fase serão intensificadas ações de sensibilização e divulgação, para a utilização de 
webcams nos computadores existentes nos cuidados de saúde primários (CSP) e hospitais.  
Nesta fase inicial, as webcams serão distribuídas pelo hospital de Beja e em alguns centros de saúde do 
Alentejo, Hospital de Santa Marta, e, na ARS Centro, CHUC, USF Condeixa, UCSP/SUB de Arganil, e mais 
duas unidades de CSP e dois hospitais a definir, para prestarem serviços em, pelo menos, cardiologia, 
cardiologia pediátrica, neurologia, dermatologia e pediatria.

“Rastreio dermatológico”
Mediante a dotação de câmaras fotográficas normais nas unidades de saúde de CSP, poderão ser 
efetuadas fotografias das lesões cutâneas e enviadas, via CTH, para o serviço de dermatologia de 
referência que fará o diagnóstico e recomendação terapêutica de imediato e sem presença do utente 
(entre 50 a 80% dos casos) ou decidirá pela realização de uma teleconsulta em tempo real ou envio 
presencial do utente. 
Entrarão nesta fase piloto de rastreio dermatológico, para além das unidades de saúde de CSP 
escolhidas em cada região, os serviços de dermatologia dos CHUC, Alto Minho, Nordeste Transmontano, 
Matosinhos, Gaia, Santo António, São João, Évora, Portimão e Faro.

Grupo de Trabalho de Telemedicina 
Departamento de Comunicação e Imagem da SPMS, EPE
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CRD´s passam a ser sujeitos a 
prescrição eletrónica

A nova aplicação de prescrição eletrónica de 
CRD’s implementa as normas de orientação 
clínica de prescrição de Oxigenoterapia, de 
Aerossolterapia por Sistemas de Nebulização 
e de Ventiloterapia e outros Equipamentos, 
publicadas recentemente pela Direção Geral 
da Saúde. O novo processo de prescrição, 
semelhante ao que está a decorrer na 
área dos medicamentos e MCDT’s (Meios 
Complementares de Diagnóstico), garante maior 
rigor e segurança, nomeadamente através da 
identificação autenticada do prescritor.
Até que a nova aplicação esteja disponível, as 
instituições do SNS deverão recorrer à aplicação 
central de prescrição eletrónica de CRD, já 
disponibilizada pela SPMS, e que pode ser 
acedida através do SAM (Sistema de Apoio ao 
Médico) e do Portal do Profissional que integra a 
PDS - Plataforma de Dados da Saúde.
Os Cuidados Respiratórios Domiciliários 
têm-se evidenciado como a única alternativa 
eficiente aos internamentos hospitalares de 
longa duração, assegurando ao doente maior 
autonomia e consequente qualidade nos seus 
tratamentos, garantindo ao mesmo tempo maior 
eficiência para o SNS.
O universo de doentes afetados em Portugal 
supera atualmente os 100 mil, registando-se nos 
últimos anos um aumento de óbitos (12%) por 
Doença do Aparelho Respiratório. As doenças 
respiratórias crónicas graves são responsáveis 
por 20% dos internamentos hospitalares, 
números que só serão ser contrariados pela 
implementação sustentada dos CRD’s.

SPMS disponibiliza nova aplicação até novembro.
O Ministério da Saúde publicou no dia 16 de julho, o Despacho nº 9309/2013 que 
vincula as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a utilizar a nova aplicação 
de prescrição eletrónica de Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD). Esta 
ferramenta informática, ainda a ser desenvolvida pelas equipas da SPMS - Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, será disponibilizada a partir de novembro.
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CAPS – CATÁLOGO DE APROVISIONAMENTO PÚBLICO DA SAÚDE
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CAPS – CATÁLOGO DE APROVISIONAMENTO PÚBLICO DA SAÚDE (cont.)
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ADITAMENTOS DE REDUÇÃO DE PREÇO EM DESTAQUE
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SER - SAÚDE EM REDE
A comunidade da saúde
Ver: https://ser.min-saude.pt

SERVIÇO DE PREVENÇÃO 24X7

910 094 340
CENTRO DE SUPORTE 08H - 20H

220 129 818


