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SPMS OBTÉM 
POUPANÇAS PARA A 
CAMPANHA DOS 30 
ANOS DO VIH

CIT ELETRÓNICO TEM NOVA 
APLICAÇÃO
A SPMS - Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, EPE já 
está a disponibilizar, desde do 
início de setembro, a nova versão 
informática destinada ao registo 
eletrónico dos Certificados de 
Incapacidade Temporária para o 
Trabalho (CIT), dando cumprimento 
à Portaria nº 220/2013 de
4 de julho.
Esta nova versão inclui diversas 
melhorias, que facilitam e 
melhoram a qualidade da inserção 
de dados.

PDS CHEGA AOS AÇORES
A PDS - Plataforma de Dados da 
Saúde está disponível, desde de 12 
de agosto, nos Açores. O Hospital 
da Horta é a primeira instituição 
a aceder à plataforma, estando 
previsto para breve o acesso 
generalizado a partir das nove 
ilhas. Já se encontra igualmente 
disponível o acesso à informação 
clínica registada nas instituições de 
saúde do arquipélago.

SERVIÇO DE PREVENÇÃO 24X7

910 094 340
CENTRO DE SUPORTE 08H - 20H

220 129 818

A redução de preços 
conseguida pela SPMS 
permite a aquisição de 
produtos por menos 
90 mil euros do valor 
inicialmente previsto. A 
SPMS, EPE, mandatada 
pela Direção-Geral da 
Saúde (DGS), concluiu 
em agosto os contratos 
de aprovisionamento 
destinados à aquisição do 
material...”.

VIH

NEWSLETTER

30 ANOS

DE VERÃO
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Encontra-se a decorrer a fase de apresentação de propostas no âmbito do procedimento lançado pela SPMS 
com vista à contratação de serviços de cuidados técnicos respiratórios domiciliários (CRD), nomeadamente, 
serviços de Oxigenoterapia de Longa Duração, Ventiloterapia e Aerossolterapia, com colocação e manutenção de 
diversos equipamentos de monitorização e apoio no local de residência dos doentes e suas famílias. A dinâmica 
de contratação, agora em curso, tem um novo formato que conjuga regras de tramitação do clássico modelo 
concursal, com pré-qualificação dos concorrentes com uma base de negociação das propostas.

Mantendo a matriz e mecanismos inerentes aos contratos públicos de aprovisionamento, este novo modelo de 
contratação, assente num primado negocial, introduz maior competitividade ao nível da formulação das propostas 
e um esquema simplificado de compra efetiva, que respeite a livre escolha dos utentes dos serviços de saúde. 
A intervenção e abordagem da SPMS no âmbito dos Cuidados Domiciliários Respiratórios não se esgota, porém, 
na definição dos procedimentos referentes ao ciclo da compra. 

Com efeito, foi também recentemente publicado, o Despacho n.º 9309/2013, proferido pelo Sr. Secretário de 
Estado da Saúde, nos termos do qual a prescrição de CRD será efetuada obrigatoriamente de forma electrónica a 
partir de 30 de novembro de 2013, através de aplicação informática disponibilizada pela SPMS. 

Nesta medida, esta Instituição cumpre a missão maior de contribuir para a implementação de um sistema efetivo 
e integrado de controlo na área dos CRD, desde o diagnóstico e prescrição à respetiva faturação, potenciando 
a utilização mais eficiente dos recursos públicos na gestão de todo o processo e contribuindo de forma efetiva 
sobre a racionalização da despesa pública.

Um processo de compra competitivo e a informatização plena de todos os circuitos permitirá, além das inerentes 
vantagens para o doente, uma poupança efetiva, tão urgente e necessária para efeitos de sustentabilidade do 
Serviço Nacional de Saúde. Claro que esta ambição tem levantado resistências. É atendível e natural.

No entanto, é preciso refletir, focar e escolher prioridades. Os Cuidados Respiratórios Domiciliários são a única 
alternativa eficiente aos internamentos hospitalares de longa duração. Num universo de 100 mil doentes, 
verifica-se nos últimos anos um aumento de 12% dos óbitos por doença do aparelho respiratório. A mesma que 
é responsável por mais de 20% dos internamentos hospitalares.

Falamos de números, mas estes representam pessoas a quem cumpre suprir necessidades maioritariamente 
resultantes de condições respiratórias crónicas, com incapacidade permanente ou doença terminal. Falamos de 
doentes que podem melhorar a sua qualidade de vida com o sucesso das iniciativas em curso. E é neles, nos 
doentes e famílias, que devemos concentrar a nossa atenção! 

EDITORIAL

FICHA TÉCNICA
DIRETOR: Henrique Martins (Pres. do Conselho de Administração da SPMS, EPE)
CONTEÚDOS E COMPOSIÇÃO GRÁFICA:
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Av. João Crisóstomo, 9 - 3º Piso | 1049-062 Lisboa
secretariado@spms.min-saude.pt | www.spms.pt
Tel : 211 545 600 | Fax: 211 545 649
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CIT eletrónico 
tem nova versão 
informática

Esta nova versão inclui diversas melhorias, 
que facilitam e melhoram a qualidade da 
inserção de dados. Por exemplo, caso o 
utente possua duas entidades responsáveis 
válidas, o médico poderá escolher a 
entidade (Segurança Social ou Entidade 
Pública) pela qual vai ser emitida a baixa 
ou, no caso de baixa por “Assistência a 
familiares”, tem disponível a identificação 
automática do familiar doente ou a 
possibilidade de pesquisar o familiar no 
RNU, mantendo-se a opção de inserção 
manual. 
A Portaria nº220/2013 prevê novas 
classificações de doença, relacionadas 
com o impedimento para o trabalho das 
beneficiárias grávidas, contempladas 
também nesta nova versão eletrónica 
através das opções “Gravidez de risco 
clínico” e “Cód. Trabalho – Art.º 38” 
(interrupção de gravidez). Foi também 
incluída a opção “Cirurgia Ambulatório” para 
justificação do impedimento.
Atualmente a aplicação desenvolvida pela 
SPMS já se encontra disponível em 45% 
dos hospitais, com graus de utilização 
satisfatórios. Em destaque surge o Centro 
Hospitalar de Lisboa Central que, nos 
primeiros 8 meses do ano, emitiu mais 
de 14000 certificados de incapacidade 
temporária eletrónicos. Nos Cuidados de 
Saúde Primários de todo o país a emissão 
de CIT’s Eletrónicos atinge os 98%.
Entretanto, a SPMS está a garantir o apoio 
técnico necessário às instituições para 
instalação da aplicação central e para 
proceder às integrações e adaptações 
necessárias dos diferentes softwares 
hospitalares, para que os mesmos acedam 
ao sistema de registo central.

A utilização do novo modelo do CIT é 
obrigatória desde 1 de setembro. 

A SPMS - Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde, EPE já está a 
disponibilizar, desde do início de 
setembro, a nova versão informática 
destinada ao registo eletrónico 
dos Certificados de Incapacidade 
Temporária para o Trabalho (CIT), 
dando cumprimento à Portaria nº 
220/2013 de 4 de julho.
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OpenNCP com 
nova versão para 
o epSOS

Através destes novos serviços, o epSOS prevê 
disponibilizar o acesso do utente ao seu Resumo 
Clínico de forma generalizada, onde quer que se 
encontre e independentemente da presença ou 
não do profissional de saúde. Através do Acesso 
do utente ao seu Resumo Clínico (PAC), o utente 
poderá obter os dados do seu Resumo Clínico 
traduzidos no idioma que escolher (disponível 
nos idiomas dos países que participam no piloto 
epSOS). Através do Relatório dos cuidados de 
saúde prestados (HCER), o país de afiliação do 
utente é informado sobre o resultado da prestação 
de cuidados de saúde ocorrida no estrangeiro.
Recorde-se que o epSOS integra ainda o 
Resumo Clínico (Patient Summary - PS) e a 
Prescrição Eletrónica, composta pela Prescrição 
(ePrescription-eP) e Dispensa de medicamentos 
(eDispensation-eD). Portugal está neste momento 
a ultimar a preparação para a fase de operação do 
piloto epSOS-PT.
O projeto OpenNCP constitui-se como uma 
alternativa opensource às soluções proprietárias, 
contribuindo desta forma para a sustentabilidade 
futura dos serviços epSOS.

Para mais informações consulte:
www.epsos.eu/portugal.html
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O projeto OpenNCP tem, desde do 
dia 12 de agosto, uma nova versão 
(2.0.1) que permite a consolidação 
dos serviços epSOS (European 
Patients Smart Open Services) 
Geração 2: Acesso do utente ao seu 
Resumo Clínico (Patient Access to 
PatientSummary – PAC) e Relatório 
dos cuidados de saúde prestados 
(HealthcareEncounter Report – 
HCER). O OpenNCP é uma iniciativa 
comunitária de opensource, liderada 
pela equipa portuguesa composta 
pela SPMS,EPE e iUZ Technologies, 
que permite interligar os sistemas 
de saúde dos diferentes países que 
integram o consórcio desta rede 
europeia.

http://www.epsos.eu/portugal.html
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SPMS obtém poupanças para a 
campanha dos 30 anos do VIH

A SPMS, EPE, mandatada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), concluiu em agosto os contratos de 
aprovisionamento destinados à aquisição do material destinado à campanha sobre os 30 anos de VIH. 
O material, que irá ser distribuído no âmbito de iniciativas a realizar pela DGS, inclui preservativos e gel 
lubrificante destinados à prevenção da doença. A poupança entre o valor de investimento estimado e o 
total a adquirir é superior a 90 mil euros. 
A maior redução de preço foi obtida para a aquisição do gel lubrificante, com 24%. Destaque também 
para os kits (preservativo masculino extra + gel) que regista uma poupança superior a 14%.
Os 30 anos depois da publicação dos estudos que levaram à identificação do VIH no Instituto Pasteur, 
pela equipa do virologista francês Luc Mantagnier (Nobel da Medicina 2008), são assinalados este 
ano. O nome de uma portuguesa fica também ligado a esta história, por ter conseguido a fotografia do 
primeiro vírus da SIDA do tipo 2. Por isso, e também por todo o trabalho desenvolvido à frente da ex-
Comissão Nacional da Luta contra a SIDA, Odette Ferreira foi galardoada este ano, pelo Ministério da 
Saúde, com o Prémio Nacional de Saúde 2012.  
A participação da SPMS neste processo de aquisição de material destinado à campanha da DGS, 
cujo lançamento está previsto para outubro, surge no âmbito das suas competências como Central de 
Compras para o setor da saúde. Nesta área, a SPMS tem por missão centralizar, otimizar e racionalizar 
a aquisição de bens e serviços, seja em matéria de estratégia de compras ou para a elaboração de 
procedimentos pré-contratuais, negociação, contratação pública, etc.
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A redução de preços conseguida pela SPMS permite a aquisição de produtos por 
menos 90 mil euros do valor inicialmente previsto.
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PDS chega aos Açores

A ligação da PDS no arquipélago foi assinalada oficialmente pelo Secretário Regional da Saúde, durante 
uma visita realizada ao Hospital da Horta. Segundo Luís Cabral, “a instalação da PDS nas nove ilhas vai 
melhorar e reforçar a partilha de informação clínica entre as diferentes instituições de saúde açorianas, 
tornando possível também o acesso aos mesmos dados a todas as instituições nacionais utilizadoras 
da plataforma”. O Secretário Regional sublinha ainda que “o acesso agora oficializado com o Ministério 
da Saúde acaba com alguns constrangimentos registados no passado quando cidadãos dos Açores 
recorreram a unidades de saúde do continente”.
A disponibilização da PDS no arquipélago vai melhorar e reforçar a partilha de informação clínica entre 
as diferentes instituições de saúde açorianas, tornando igualmente possível o acesso às instituições do 
continente e vice-versa. 
Recorde-se que os profissionais podem aceder à PDS através do Portal do Profissional (PDS-PP) e 
consultar os dados de saúde do utente – historial clínico, prescrições, alergias, etc. -, conseguindo, 
desta forma, obter um diagnóstico/terapêutica mais adequado e rápido para o doente.
A PDS é um sistema central de saúde que permite o registo e partilha de informação clínica, acessível 
aos utentes, profissionais e entidades prestadoras de serviços de saúde. 
No continente, o PDS-PP regista todos os dias, a entrada de perto de uma centena de profissionais, 
sendo a consulta externa o episódio com maior número de acessos (58%). 

A PDS - Plataforma de Dados da Saúde está disponível, desde de 12 de agosto, nos 
Açores. O Hospital da Horta é a primeira instituição a aceder à plataforma, estando 
previsto para breve o acesso generalizado a partir das nove ilhas. Já se encontra 
igualmente disponível o acesso à informação clínica registada nas instituições de 
saúde do arquipélago.
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Nesta edição da Newsletter SPMS 
iniciamos uma nova rubrica, a 
InSPMS, dedicada à apresentação 
dos projetos que a SPMS, EPE está a 
desenvolver na área das Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC). De entre as mais de quatro 
dezenas de projetos em progresso, 
escolhemos a PEM - Prescrição 
Eletrónica Médica para a primeira 
apresentação.

InSPMS
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PEM - Prescrição 
Eletrónica Médica
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A PEM é uma aplicação informática 
desenvolvida pela SPMS destinada à 
prescrição eletrónica de medicamentos, 
meios complementares de diagnóstico 
e tratamento e cuidados respiratórios 
domiciliários.Esta ferramenta, disponível 
tanto nas instituições de cuidados de 
saúde primários como em ambiente 
hospitalar, possibilita o envio de dados 
para o sistema central.

InSPMS

A PEM permite:
- Uma nova abordagem à prescrição de 
medicamentos: por DCI, por via eletrónica e 
sustentada por normas de orientação clínica.
- Prescrição de medicamentos sujeitos a receita 
médica, incluíndo medicamentos de autocontrolo 
da Diabetes Mellitus, medicamentos alergénios, 
manipulados, dietéticos, medicamentos que 
contêm estupefacientes ou substâncias 
psicotrópicas e outros produtos, podendo no 
entanto ser utilizado para todos os medicamentos 
não comparticipados ou de preço livre.
- Desmaterialização total da receita permitindo a 
dispensa da mesma em farmácia de oficina em 
formato paper free.
- Acesso às normas de orientação clínica (NOC).
- Utilização de autenticação forte para o acesso.

PEM Team
Coordenadora da Linha de Serviço Prescrições: Raquel Deveza; Gestora de projeto: Ana Sofia Marques  
Formação PEM: Carla Caldeira; Equipa de desenvolvimento: Bruno Santos, Paulo Ferreira, Alexandra Gomes, Nilton Nascimento, 
Wilson Oliveira, Carla Gregório, Bruno Duarte e Ricardo Vicent; Design: Eugénia Simões; Comunicação: Olga Silva.

Estatística:
A prescrição de medicamentos através da PEM 
está a ser monitorizada em três locais de ensaio: 
Ponte de Lima, Setúbal e Figueira da Foz. Em 
agosto registou-se uma evolução positiva, com 
registo de um total superior a 112 mil prescrições 
através da aplicação PEM.
A utilização da aplicação para CRD’s, que será 
integrada na PEM em novembro, foi alargada a 
23 hospitais, verificando-se um aumento superior 
a 60% de prescrições entre março e junho deste 
ano.

Objetivos:
A aplicação PEM  destina-se à prescrição 
eletrónica de medicamentos e integra 
a prescrição de cuidados respiratórios 
domiciliários (a partir de novembro) e de meios 
complementares de diagnóstico (a definir).

1ª semana
de AGOSTO

7337

2ª semana
de AGOSTO

19399

3ª semana
de AGOSTO

18107

4ª semana
de AGOSTO

28315

5ª semana
de AGOSTO

47701

6ª semana
de AGOSTO

112426
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INFORMAÇÕES CATÁLOGO
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Novidades:

1- Já está disponível o serviço de subscrição de “feed”, na página inicial do site do
www.catalogo.min-saude.pt para :
 .  Procedimentos em Aberto 
 .  Destaques 
 .  Documentos Publicados 

Este Serviço é adicionado à Lista de Feeds Comum. As informações atualizadas do feed são 
automaticamente transferidas para o computador e podem ser visualizadas no Internet Explorer e 
noutros programas.

2. Estão disponíveis, no detalhe dos artigos, as fichas técnicas dos Dispositivos Médicos, à semelhança 
do que acontece com os RCM dos medicamentos, entrando no detalhe do artigo.

ALERTA

Tendo sido detetadas diversas situações de rutura de medicamentos e dispositivos médicos que não 
são comunicadas à SPMS por parte dos fornecedores, solicita-se a colaboração das instituições de 
saúde. Sempre que constatem ruturas de fornecimento que não estão devidamente assinaladas no site 
do Catálogo, que deverão de imediato comunicar o facto à SPMS, EPE através do email 
catalogo@spms.min-saude.pt . No assunto do email deverão colocar “RUTURA”.

http://www.catalogo.min-saude.pt
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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


