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OS EVENTOS DE VIDA DOS CIDADÃOS E DAS EMPRESAS 

 

 

“A SAÚDE” 



Relacionamento digital com os 
cidadãos e os diversos agentes do 

sistema de saúde 



A Plataforma de Dados de saúde  permite o registo e partilha de informação clínica entre o utente, 

profissionais de saúde e entidades prestadoras de serviços de Saúde, de acordo com os requisitos da 

CNPD. 

Os dados são 

acedidos através de 

PORTAIS, criando 

um repositório de 

informação clinica 

anonimizada 



 O QUE JÁ SE ENCONTRA 
DISPONÍVEL… 

Marcação de 
Consultas online 

Registo de dados 
pessoais 



 NOVIDADE… 

eBoletim Infantil e Juvenil 
• Regista a mesma informação que o Boletim em papel: 

– Identificação da criança/jovem; 

– Identificação da gravidez; 

– Identificação Neonatal. 

• Criado na maternidade, como o Boletim de papel; 

 

• Está disponível na PDS para consulta pelos Profissionais de Saúde, permitindo fazer-se 
registo; 

 

• O registo pode ser feito no eBoletim ou, caso o profissional de Saúde use um sistema 
integrado com o eBoletim (por exemplo SClínico), diretamente no seu sistema. 

 

Projeto em fase Piloto. 
A entrada em vigor do eBoletim será gradual, de acordo com as Circulares Normativas e 
Informativas da DGS. 



 NOVIDADE… 

Portal do Profissional 

eBoletim Infantil e Juvenil 
Notícia de Nascimento 



• Permite o registo do recém nascido no 
SNS, através do RNU; 

 

• Atribuição online de Número de Utente 
do SNS ainda na maternidade; 

 

• Associação à Unidade de Saúde da mãe, 
incluindo respetivo médico de família; 

 

• Disponibilização da lista de recém 
nascidos nas Unidades de Saúde. 

Roll-out nacional em curso 
Piloto: Centro Hospitalar do Porto \ Maternidade 

Júlio Dinis e Centro Hospitalar de Baixo Vouga 

eBoletim Infantil e Juvenil 

Nascer Utente 

 NOVIDADE… 



 O QUE JÁ SE ENCONTRA 
DISPONÍVEL… 

• Lançado em junho 2012 
 

• Acesso no contexto do Utente 
 
• Disponibilização das regiões 

autónomas já totalmente 
integradas; 
 

• Monitorização através de uma 
auditoria aos registos de acessos 
à plataforma e aos sistemas 
locais. 
 
 

 

40.378 
Profissionais (médicos e 

enfermeiros) já acederam 

ao PP 

 
 

597 instituições  com 
ligação: 

• 95% já acedeu 
• 94% já partilha 
 

Média de 18.000 acessos 

de profissionais/dia 

 
 

Sistemas integrados: 
• Base Dados 

Nacional de 
Prescrição 
 

• INEM 
 

• RNCCI 
 

• Saúde 24 
 

• Repositório central 
de contatos 
 

• Ligação a serviços 
locais 



 NOVIDADE… 

Acesso de Profissionais 
Privados 

•   Portal do Profissional: endereço para acesso a privados 
 
•   Acesso (médicos): 
 
 
 

 
 
 
 

 Autenticação no Portal 
de Requisição de 

Vinhetas e Receitas 
(PRVR) 

  CC do utente 



• Acesso das organizações centrais: 

– Ministério da Saúde 

– DGS - Direção-Geral da Saúde 

– ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

– ... 

• Criação de perfis para instituições 

 

• Dados totalmente anonimizados, através de um processo impossível de reverter; 

 

• Informação estatística – caracterização da população portuguesa – Ex.: Quantos 
diabéticos temos em Portugal? 

 
 

Em curso … 
• Novos formatos de pesquisa 
• Disponibilização de novos dados 
• Criação de perfis para instituições 
• Integração com RICA - Repositório de Informação Clinica Anonimizada  

 NOVIDADE… 



 NOVIDADE… 

•  Conjunto de observações para tratamento de emergência. 

  
 
•  Objetivos: 

1. Melhorar atendimento do doente; 
2. Melhorar a continuidade de cuidados; 
3. Facilitar o encaminhamento apropriado e rápido para a 
unidade de saúde que assegure efetivamente, os 
cuidados de saúde adequados ao doente. 

 
 
•   Circuito entre Portal do Utente, Portal do Profissional e 
Portal Institucional 

 

Piloto: 105 cartões ativados pelos utentes; 126 pedidos pendentes  

Cartão de Pessoa com Doença Rara 



 NOVIDADE… 

Videoconferência 
 
Troca de mensagens 
 
Partilha do Ambiente de Trabalho 
 
Partilha de ficheiros 
 
Quadro branco para brainstorming 

PDS LIVE  

Telemedicina 



 NOVIDADE… 

RENTEV 

Consulta Consulta

Utentes DAV/PCS

Receção Documentos

DAV/PCS Válidos

Utentes
Médicos

Funcionário RENTEV ACES

Presidente Conselho Clínico 
ACES

Registo e Submissão

Funcionário RENTEV CS



 O QUE JÁ SE ENCONTRA 
DISPONÍVEL… 

 

 

 

 

 

 

• Iniciativa europeia de eHealth cofinanciada pela Comissão Europeia e parceiros associados; 

 

• Portugal propôs-se desenvolver os serviços Patient Summary (PS), como “fornecedor” e 
“consumidor” de informação do utente; 

 

• Suportado na Plataforma de Dados da Saúde (PDS) e Registo Clínico Único do Utente (RCU2) 

 

• Desenvolvimento do caso de uso “Patient Access to Patient Summary”; 

 

• Autorização n.º 940/2013, de 5 de fevereiro, da CNPD 

Partilha de informação clínica ultrapassando barreiras físicas e linguísticas. 



 O QUE JÁ SE ENCONTRA 
DISPONÍVEL…NOVIDADES…. 

Partilha de informação clínica ultrapassando barreiras físicas e linguísticas. 

 Apoiar os cidadãos nacionais que 

se deslocam e residem fora de PT 

 Através de um Resumo Clínico útil 

e partilhável. Que acompanha o 

Cidadão e se adapta ao país onde é 

necessário 

 

 Assegurar qualidade nos cuidados 

de saúde transfronteiriços 

 Dispensa de prescrição de 

medicamentos PT, num país 

da EU. 

 Cuidados prestados a cidadãos 

estrangeiros em PT 

 Malta 



O Documento Informativo de Custo (INFOCUSTOS), tem como 

objetivo disponibilizar a informação de custos incorridos com 

todas as prestações de saúde realizadas ao utente de acordo com 

a tabela de preços do SNS. 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

 Operacionalizada a emissão de Documentos Informativos 

de Custos a todos os utentes: 

 Urgências das instituições hospitalares do SNS; 

 Consultas Externas; 

 Internamentos. 

NOVIDADE… 

 Otimizar a informação 

contida no Documento 

Informativo de Custos; 

 Alargar a disponibilização da 

informação informativa de 

custos ao Portal do Utente 

(resumo por utente). 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



O Sistema de Informação de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC), tem como objetivo a gestão da 

Atividade Cirúrgica, a fim de manter o equilíbrio entre a procura e oferta, de forma articulada, regulada e sustentada, 

atendendo às necessidades dos utentes. 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

Extração de informação relativa a: 

 Acompanhamento do contrato-programa e convenção 

dos hospitais públicos e privados; 

 Vales-cirurgia e notas de transferência cancelados;  

 Valores dos GDH’s gerados, em termos previsionais (na 

proposta), realizados (na cirurgia) e finais (na conclusão); 

 Valor (€) dos GDH’s gerados em relação aos episódios 

concluídos; 

 Valor (€) da produção cirúrgica realizada por equipa; 

 Detalhe e Consulta dos indicadores por hospital e ARS. 

NOVIDADE… 

 Atualização da Cirurgia 

Segura, em conformidade 

com outras aplicações da 

SPMS; 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 Hospitais Públicos e 

Convencionados 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



Integração com os restantes sistemas 
de informação da administração 

pública  



O Portal de Requisição de Vinhetas e Receituário (PRVR), consiste num sistema central de gestão de requisições de 

vinhetas de prescritores, vinhetas de locais de prescrição e blocos de receitas.  

Sistema 
Informação 
Certificados de 
Óbitos 

SICO 

- Conferência de 
Facturas 

CCF 

SI Centralizado 
Requisições 

Prescritores 
Instituições 

Locais de Prescrição Encomendas 

- Prescrição 
Electrónica 

SI 
Prescrição 

 

 OM e OMD 

 

Instituições de Saúde  Prescritor 

Postos de 
atendimento 

ACSS e 
ARS 

 

-Produção, 
expedição  
-Gestão de 
pagamentos 

SI 
Produção  

Protocolo 

 O QUE JÁ SE ENCONTRA 
DISPONÍVEL… 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/images/Image3137.gif
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/xFiles/scContentDeployer_pt/images/Image3137.gif


O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

Permite: 

 Suportar o processo de gestão de requisição, emissão 

e entrega de vinhetas e blocos de receitas;  

 Disponibilizar a requisição online para prescritores e 

instituição e entrega na morada indicada; 

 Melhorar o controlo na produção de vinhetas através 

da introdução de um sistema de numeração  e 

elementos de segurança (ex: holograma); 

 Incluir maior controlo e segurança através da 

normalização de procedimentos; 

 Monitorizar todo o processo 

NOVIDADE… 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 Ordem dos Médicos 

 Ordem dos Médicos Dentistas 

 Ordem dos Enfermeiros 

 Entidades prescritoras Públicos 

e Privados 

 Imprensa Nacional Casa da 

Moeda 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 

PRVR (cont.) 



O Registo Nacional de Utentes (RNU), disponibilizando informação dos utentes do SNS aos diferentes organismos do 

Ministério, bem como a entidades terceiras com autorização para acesso aos dados.  

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

 O RNU serve de suporte ao processo de atribuição de 

Cartão de Cidadão (CC). No âmbito do CC os dados de 

identificação do cidadão são recolhidos no momento da 

sua requisição; 

 

 Este sistema contempla os seguintes componentes: 

• Base de Dados Utentes SNS 

• Aplicação Informática (gestão de utentes, disponível 

nos CSP) 

• Serviços de interoperabilidade (Web Services) 

NOVIDADE… 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 Conservatória do Registo Civil 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 

Ex: Integração com 
Justiça - Magistrados 



O Registo Nacional de Profissionais  (RNP), tem como objetivo ser a base de dados de referência dos Profissionais do 

SNS.  

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

É composto por: 

 Base de Dados de  Profissionais do SNS; 

 Aplicação web para gestão da informação dos 

profissionais; 

 Plataforma de Interoperabilidade para integração 

com entidades externas; 

 

NOVIDADE… 

 Teste da Integração com a 

PDS-PP (Login PDS-PP) 

 Leitura/Acesso via CC do Utente 

 Enviar comunicação aos 

Médicos e Médicos-Dentistas 

que devem alterar a 

password (LDAP) 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 Ordem dos Médicos 

 Ordem dos Médicos Dentistas 

 Ordem dos Enfermeiros 

 Ordem dos Farmacêuticos 

 Ordem dos Psicólogos 

 Ordem dos Nutricionistas 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



O Sistema de Informação para a Saúde Oral (SISO), 

integra o Programa Nacional de Promoção da Saúde 

Oral (PNPSO). Através da atribuição de cheques-

dentista o PNPSO promove a prestação de cuidados 

de saúde oral. 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

 Emissão de cheque Grávidas (SOG) 

 Emissão de cheque Idosos (SOPI) 

 Emissão de cheque Idades 7,10, 13 anos (SOCJ) 

 Emissão de cheque Idades 8,9,11,12,14,15 (SOCJI) 

 Emissão de cheque <7 anos (SOSI) 

 Emissão de cheque HIV (SOHIV) 

 Emissão de cheque Projeto de Intervenção Precoce 

no Cancro Oral (PIPCO) 

Contém módulos de monitorização, auditoria e estudos. 

NOVIDADE… 

 Desmaterialização dos cheques e 

pedidos de pagamento 

 Permitir desativar locais de 

prescrição 

 Para os SOCJ, o limite de cheques 

deveria ter em conta o período 

escolar e não o ano civil 

 Autorizar mudança de médico de 

utentes com VIH 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 Ordem dos Médicos Dentistas 

 Clínicas Médicas Dentistas 

 DGS 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



Programa de Mobilidade de Doentes, Protocolos e Regulações consiste em vários sistemas de informação, cada um 

responsável por um componente claramente definida.  

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 

Componente financeira: 

  SIGAI (Gestão de Acordos 

Internacionais) 

 FAMIG (Faturação de 

Migrantes)  

 

Componente clínica: 

  SAGMD (Apoio à gestão da 

Mobilidade de Doentes) 

 

Os SI apoio a transposição 

nacional da Diretiva 2011/24/UE 

EU: acesso a cuidados de saúde 

transfronteiriços seguros e de 

elevada qualidade 



O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 

O Sistema de Informação de Certificados de Óbito (SICO) tem como objetivo desmaterializar os 

certificados de óbito. 



O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

 A desmaterialização dos certificados de óbito e 

documentos envolvidos: 

 Certificado de óbito; 
 Boletim de Informação Clínica; 
 Relatório de dados da autópsia; 
 Ofício do Ministério Público com a 

identificação  
 do número único de processo-crime; 

 O tratamento estatístico das causas de morte; 

 A atualização do Registo Nacional de Utentes); 

 A emissão e a transmissão eletrónica dos 

certificados de óbito para efeitos de elaboração 

dos assentos de óbito; 

 A atualização da base de dados de identificação 

civil em Portugal; 

NOVIDADE… 

 Implementar uma componente de 
codificação  automática de causas de morte    
  Envolve várias instituições estrangeiras; 

 Avançar com um novo módulo de registo de 
autópsias clínicas e autópsias médico-legais 
 Envolve o Instituto de Medicina Legal, 
Colégio de Especialidade Anatomia 
Patológica e DGS; 

 Disponibilizar o ReportingSICO de forma a 
ser possível efetuar vigilância 
epidemiológica de mortalidade em tempo 
real  Envolver a DGS 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



O Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho Eletrónicos (CIT), e um formulário de modelo 

próprio utilizado para a certificação dos beneficiários da segurança social. (98% electrónicos  em Maio 

2014) 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 

Certificado eletrónico para: 

 Doença do beneficiário, que o impossibilite de 

exercer a sua atividade profissional; 

  Doença de familiar do beneficiário, que exija 

cuidados imprescindíveis e inadiáveis, por parte 

deste; 

 Risco clínico, durante a gravidez; 

 Interrupção da gravidez.  
 

Utilizado pelos seguintes serviços de saúde:  

 Centros de Saúde 

 Hospitais do SNS 

 Santas Casa de Misericórdia e posto EDP SAVIDA 

NOVIDADE… 

 Novo layout da aplicação dos CIT 

aproximando à imagem atual da 

SPMS; 

 Melhoria das questões de 

usabilidade. 

 Iremos realizar brevemente 2 pilotos 

desta nova versão na ULSAM e no CH 

Gaia. 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 Ministério da Solidariedade e 

Segurança Social 

 Ministério da Saúde 

O QUE JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL… 
…NOVIDADE 



O Certificado para Carta de Condução (CCC), tem como objetivo a desmaterialização do Atestado 

Médico de aptidão para a condução e a sua transmissão eletrónica da Saúde para o IMT 

…NOVIDADE 

O projeto encontra-se em fase de 
análise e levantamento de 
requisitos, prevendo-se a 
realização de piloto até ao final do 
ano.  



Obrigado 

A solução está na partilha! 


