Cuidados de Saúde Primários

Realese Notes da versão 2.4

08-05-2017

Os direitos de autor deste trabalho pertencem à SPMS e a informação nele contida é confidencial.

Este trabalho não pode ser reproduzido ou divulgado, na íntegra ou em parte, a terceiros nem utilizado para outros fins que não
aqueles para que foi fornecido sem a autorização escrita prévia ou, se alguma parte do mesmo for fornecida por virtude de um
contrato com terceiros, segundo autorização expressa de acordo com esse contrato. Todos os outros direitos e marcas são
reconhecidos.

As cópias impressas não assinadas representam versões não controladas

Data 08/05/2017

SClinico CSP

Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

Índice
1.

Melhorias/Correções – perfil Médico

2

2.

Melhorias/Correções – perfil Enfermeiro.

15

3.

Melhorias /Correções – perfil Nutricionista

35

4.

Melhorias /Correções – perfil TDT

39

5.

Melhorias /Correções – perfil Psicólogo

41

6.

Melhorias /Correções – perfil Serviço Social

44

1 de 45
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
NUIMPC 509 540 716
Av. João Crisóstomo, nº 9 – 3º piso | 1049-062 Lisboa | Tel.: 213 305 075 | Fax: 213 305 060

Data 08/05/2017

SClinico CSP

Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

1. MELHORIAS/CORREÇÕES – PERFIL MÉDICO
1.

NOVO DESENVOLVIMENTO: Iniciativa Não á Diabetes – Projeto Gosto
A Iniciativa não à Diabetes constitui um programa educacional com o objetivo de sensibilizar a população
portuguesa para a necessidade de adoção de comportamentos mais saudáveis que permitam a prevenção da
Diabetes, quando o indivíduo apresenta um risco moderado, alto e muito alto.
Com a permissão do utente, o resultado da calculadora de risco é partilhado com a respetiva unidade de
saúde. Após avaliação de risco e análise de testes clínicos requisitados em consulta médica, fase constituinte
da “Iniciativa Não à Diabetes”, todos os utentes diagnosticados como “pré-diabéticos”, podem participar em
consultas de comunidade, a realizar pela enfermagem, em modelo presencialmente, Deste modo, o utente
integra o projeto Gosto, com duração de aproximadamente 1 ano, constituído por 7 sessões (consultas de
comunidade de enfermagem), permitindo-se acompanhar e avaliar a sua evolução por meio do registo de
valores biométricos como sejam o peso, o perímetro abdominal e a altura.
a.

Sempre que a consulta médica estiver associada à Iniciativa Não à Diabetes (Fig. 1), o botão MCDTs abre
com o protocolo Iniciativa Não à Diabetes e os exames inseridos por defeito (Fig. 2).

FIGURA 1
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FIGURA 2

b.

Deste modo, no âmbito da “Iniciativa não à Diabetes” foi disponibilizado um botão “Projetos”
, que
permite ao utilizador inserir o utente no projeto “Gosto”, sempre que o resultado dos exames
protocolados confirme que o utente tem risco de diabetes.
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NOVO DESENVOLVIMENTO: Programa de Tabagismo
O Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo pretende alcançar um conjunto de objetivos
em função de três eixos estratégicos nucleares: a prevenção de iniciação do consumo, promoção do Programa
de Tabagismo e a proteção da exposição ao fumo ambiental. Os demais benefícios que se pretendem alcançar
com o sistema, permitirão conhecer o consumo de tabaco nos utentes, de forma a permitir uma perceção da
evolução do consumo entre os utentes (do quais se destaca o impacto nos casos de saúde materna) ,conhecer
a exposição ao fumo ambiental, em particular das crianças no contexto familiar.
Para o tratamento da dependência tabágica, o SNS oferece consultas de Programa de Tabagismo. Assim sendo,
foi criado um módulo clínico para registo das intervenções breves e das atividades realizadas nas consultas de
apoio intensivo ao Programa de Tabagismo
disponivel a partir da Ficha Individual do utente,através dos
alertas de consumo tabágico e de todos os programas de saúde. Consultar manual de utilizador do novo
módulo disponível no botão de ajuda para mais informação.
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3.

MELHORIA: Foi ativada a opção de gestão de “Referenciações Internas”
na agenda do médico, para
permitir ao médico de família gerir as referenciações internas provenientes de outros profissionais,
nomeadamente de enfermeiros no âmbito do programa Gosto.

4.

MELHORIA: O médico passa a fazer a prescrição interna para os enfermeiros a partir da pesquisa de
medicamentos ou acedendo à lista de medicamentos da medicação crónica.
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5.

MELHORIA: O médico passa a aceder de forma rápida à agenda do dia, a partir do SOAP no botão
permitindo saber de forma rápida se o utente de próxima consulta já chegou.

,

6.

MELHORIA: Foi reformulada a escala de Barthel de modo a ser possível o acesso ao histórico, ficando assim o
registo igual ao da área de enfermagem.
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7.

MEHORIA: Na Vigilância do utente foi criado um novo separador "Resumo" com todas as biometrias registadas
no último ano.

8.

MELHORIA: Passa a ser possível visualizar no formulário da referenciação para o SISO o resumo de tratamentos
realizados com o uso do cheque dentista.
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MELHORIA: no programa de Rastreio Oncológico foi dado acesso à aplicação externa SIIMA Rastreios em
contexto do utente e do rastreio.

10. MELHORIA: O ecrã “Notificações Clinicas” sofreu uma alteração no seu aspeto. Esta alteração foi apenas
gráfica, sendo que as funcionalidades do ecrã se mantém.
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11. MELHORIA: O ecrã “Risco Cardiovascular” sofreu uma alteração no seu aspeto. Esta alteração foi apenas
gráfica, sendo que as funcionalidades do ecrã se mantém.

12. MELHORIA: Foram reformuladas as "Mensagens Internas” acrescentando novas opções como o envio de
mensagens para mais que um utilizador e acrescentado o item “Assunto”.
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13. MELHORIA: Foi aumentado o campo “Designação” da CID-10 nos "Problemas Pessoais e Familiares".

14. MELHORIA: Foi adicionada a possibilidade de passar notas do médico no programa de saúde infantil para o
SOAP.
15. MELHORIA: Passa a ser possível visualizar as notas registadas por outros profissionais no registo de risco de pé
diabético.
16. MELHORIA: A “DUM” registada na consulta de Saúde Materna no perfil de enfermagem passa a migrar para o
programa de Saúde Materna no perfil médico.
17. MELHORIA: de modo a facilitar o registo da data de realização do MCDT, foi acrescentado um botão de acesso
ao calendário na janela de registo.
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18. INFORMAÇÃO: Foi adicionado na agenda do médico e no SOAP (ainda não activo) um botão de acesso à Gestão
de Pedidos de Referenciações Externas. Esta opção será ativada numa primeira fase em alguns ACES pilotos
deste projeto. Oportunamente será dada informação sobre esta nova funcionalidade inserida no programa
SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Acessos) que inclui notificação de Altas hospitalares e referenciação para
consulta nos CSP.

19. INFORMAÇÃO: Foi criado um automatismo no programa de saúde diabetes relacionado com a Iniciativa “Não
à Diabetes”. Quando o utente é inserido no Programa de Saúde Diabetes, automaticamente é inativado o
projeto “Iniciativa não à Diabetes”, surgindo a mensagem de aviso:
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20. INFORMAÇÃO: Foi criada a especialidade CTH “Cardiologia – Teleconsulta”.
21. INFORMAÇÃO: Foi corrigida a designação da especialidade "DERMATOLOGIA - RASTREIO" para a designação
"DERMATOLOGIA - RASTREIO TELEDERMATOLÓGICO".
22. INFORMAÇÃO: Para reduzir o tempo de carregamento dos dados da Ficha Básica foi reduzido o número de
consultas que são carregadas inicialmente na abertura do programa.
23. INFORMAÇÃO: Foi adicionado no pograma de Saúde Materna o campo "Consumo de Tabaco na Gravidez".

24. CORREÇÃO: Foi corregido o erro de agendamento que acontecia quando existia uma remarcação para a
enfermagem numa consulta conexa.
25. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro que acontecia em alguns casos quando se agendava uma consulta para outro
membro do agregado familiar.
26. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro que acontecia quando existia uma linha em branco no registo do código ICPC2
no SOAP.

27. CORREÇÃO: Passa a ser possível dar termo a referenciações SNIPI a utentes com idade superior a 6 anos.
28. CORREÇÃO: Foi corrigida a visualização do histórico de risco de pé diabético que não estava atualizado
corretamente.
29. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro no cálculo do grau de risco no Programa de Planeamento Familiar.
30. CORREÇÃO: Foi ultrapassado o problema do registo de MCDT com lateralidade (lado direito e esquerdo). Já é
possível inserir resultados para os dois lados.
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31. CORREÇÃO: Foi corrigida a designação do MCDT “TAC CRÂNEO” para “TAC CRÂNiO” no código M295.
32. CORREÇÃO: Foi corrigida a situação de não estar a atualizar a “Altura” do utente no programa de Diabetes, no
perfil médico, quando atualizada no perfil enfermeiro.
33. CORREÇÃO: Foi corrigida a situação de não visualização dos resultados de MCDT “HbGli” registados no
programa de saúde Diabetes, quando existiam resultados a nulo em consultas anteriores.
34. CORREÇÃO: Foi corrigida a possibilidade de mudança do campo através da tecla tab no “Ciclo Menstrual” no
programa de saúde "Planeamento Familiar."
35. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema que acontecia ao gravar Sinais de alarme no programa de saúde infantil.
36. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro "ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error. (PU: DADOS_UTENTE)" que
acontecia por vezes na ficha individual do Utente.
37. CORREÇÃO: No módulo ACC foram corrigidas as seguintes situações: o nº da carta de condução passa a permitir
no máximo 9 algarismos; foi retirada a validação da “Rua” na morada do utente.
38. CORREÇÃO: Foi corrigida a mascara de apresentação da data de nascimento do agregado familiar na emissão
de Baixa para Assistência a Familiares.
39. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro que surgia 'Erro ORACLE: incapaz de efetuar um INSERT” quando se inseria
uma prorrogação de Baixa depois de ter sido cancelada.
40. CORREÇÃO: Foi corrigido a situação que acontecia quando se clicava duas ou mais vezes no botão de inserir
uma nova prorrogação de Baixa e era alterada a data de inicio desta.
41. CORREÇÃO: Foi corrigido o "report" das Baixas para subsistemas de saúde porque não estava a ser emitida a
indicação de autorização para sair.
42. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro 'PACKAGE_ERROR - SISO_WS.FIELD_VALUE - ORA 01460...' que acontecia por
vezes na emissão dos cheques dentista.
43. CORREÇÃO: Foi criada uma validação para não ser possível remover documentos padrão.
44. CORREÇÃO: Foram corrigidos alguns documentos padrão no perfil médico.
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45. CORREÇÃO: Passa a ser possível visualizar os documentos que foram emitidos tanto em modulo de consulta
como em domicilio.
46. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema que acontecia quando se pesquisava uma especialidade para
referenciação CTH que não tinha tempos médicos atribuídos.
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2. MELHORIAS /CORREÇÕES – PERFIL ENFERMEIRO .
1.

NOVO DESENVOLVIMENTO: Iniciativa Não á Diabetes – Projeto Gosto
A Iniciativa não à Diabetes constitui um programa educacional com o objetivo de sensibilizar a população
portuguesa para a necessidade de adoção de comportamentos mais saudáveis que permitam a prevenção da
Diabetes, quando o indivíduo apresenta um risco moderado, alto e muito alto.
Com a permissão do utente, o resultado da calculadora de risco é partilhado com a respetiva unidade de
saúde. Após avaliação de risco e análise de testes clínicos requisitados em consulta médica, fase constituinte
da “Iniciativa Não à Diabetes”, todos os utentes diagnosticados como “pré-diabéticos”, podem participar em
consultas de comunidade, a realizar pela enfermagem, em modelo presencialmente, Deste modo, o utente
integra o projeto Gosto, com duração de aproximadamente 1 ano, constituído por 7 sessões (consultas de
comunidade de enfermagem), permitindo-se acompanhar e avaliar a sua evolução por meio do registo de
valores biométricos como sejam o peso, o perímetro abdominal e a altura.

a.

Possibilidade de agendar consultas/sessões para uma comunidade de utentes, acesso aos utentes participantes
em cada sessão, e registo de informação biométrica (peso, altura e perímetro abdominal) individualizada por
utente em cada uma das sessões (registo no processo clínico).

b.

Possibilidade de importar utentes de um projeto para uma comunidade.
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c.

Acesso à Gestão Referenciações internas na enfermagem.

2.

NOVO DESENVOLVIMENTO: Programa de Tabagismo
O Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo pretende alcançar um conjunto de objetivos
em função de três eixos estratégicos nucleares: a prevenção de iniciação do consumo, promoção do Programa
de Tabagismo e a proteção da exposição ao fumo ambiental. Os demais benefícios que se pretendem alcançar
com o sistema, permitirão conhecer o consumo de tabaco nos utentes, de forma a permitir uma perceção da
16 de 45
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
NUIMPC 509 540 716
Av. João Crisóstomo, nº 9 – 3º piso | 1049-062 Lisboa | Tel.: 213 305 075 | Fax: 213 305 060

Data 08/05/2017
Ref.ª versão 2.4

SClinico CSP

Versão 2.0

evolução do consumo entre os utentes (do quais se destaca o impacto nos casos de saúde materna) ,conhecer
a exposição ao fumo ambiental, em particular das crianças no contexto familiar.
Para o tratamento da dependência tabágica, o SNS oferece consultas de Programa de Tabagismo. O enfermeiro
acede ao programa pelo "Mapa de Cuidados"

ou pelo "Processo de Enfermagem" através da intervenção

"Avaliar o uso do Tabaco", esta informação pode ser consultada no manual

.

3.

NOVO DESENVOLVIMENTO: Foi adicionado (ainda não activo) um botão de acesso à Gestão de Pedidos de
Referenciações Externas. Esta opção será ativada na próxima versão.

4.

INFORMAÇÃO: Foi alterado critério de diagnóstico do foco "uso de tabaco", o diagnóstico sugerido pela intervenção
"avaliar o uso de tabaco" passa a ser sugerido pela intervenção "monitorizar uso de tabaco".
INFORMAÇÃO: Foi corrigida a escala de uso de tabaco de acordo com indicações da DGS.
INFORMAÇÃO: Foi atualizada a parametrização associada à intervenção "Avaliar Ferida Neoplásica" e "Vigiar Penso
Ferida Neoplásica".

5.
6.
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7.

INFORMAÇÃO: Foram adicionados os Projetos Ativos no ecrã Tipo de Contacto, quando se agenda um contacto.

8.

INFORMAÇÃO: Foi adicionado o filtro "Importar Utentes Referenciados", para permitir importar os utentes inseridos
num projeto para uma comunidade, via referenciação interna.
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INFORMAÇÃO: Foi adicionado o botão "Pedido de Referenciação Interna", para que o enfermeiro possa referenciar o
utente para outras especialidades.
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10. INFORMAÇÃO: Foram criados os diagnósticos: "Conhecimento sobre a doença", "Potencial para melhorar o
conhecimento sobre a doença", "Sem potencial para melhorar o conhecimento sobre a doença". Foram associados
critérios à intervenção "Avaliar conhecimento sobre a doença".
11. INFORMAÇÃO: Foi parametrizado o foco "Processo Luto". Foram adicionadas frases de vigilância à intervenção "Avaliar
conhecimento do prestador de cuidados sobre processo de luto" e ativado o diagnóstico de enfermagem.

12. INFORMAÇÃO: No report ‘Histórico do Utente’ foi adicionada informação relativa à especificação do
tratamento da ferida.
13. INFORMAÇÃO: No ecrã "Gestão de comunidade", na comunidade educativa, a data de termo dos utentes tem de ser
superior à data atual. No ecrã Principal no botão "Comunidades" surgem todos os utentes sem data de termo ou com
data termo igual ou superior à data atual.
14. MELHORIA: Foi reformulada a Agenda do enfermeiro. A reformulação deste ecrã visa o aumento de usabilidade. Foi
criado um novo ecrã de parametrizações.

15. MELHORIA: Foi reformulado o ecrã das Notificações Clínicas.
16. MELHORIA: Foi adicionado o quadro Medicação/Fármaco no ecrã Guia de tratamento. A medicação é prescrita pelo
médico e posteriormente visualizada pelo enfermeiro.
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17. MELHORIA: Foi inserido a possibilidade de agendar por Sala de enfermagem.

18. MELHORIA: Foi optimizado o desempenho no perfil de enfermagem.
19. MELHORIA: Foi atualizado o ecrã Horário de Contacto para os contactos do tipo comunidade ou do tipo família.
Adicionou-se a lista dos elementos e a campo Sala.
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20. MELHORIA: Foi adicionado o botão "Gestão de Pedidos de Referenciações Internas" no ecrã principal. Este ecrã
disponibiliza as referenciações internas para as especialidades de enfermagem, realizadas pelo médico de família do
utente ou por outro profissional de saúde. Por defeito são apresentadas todas as referenciações pendentes

(estado “Pedido”) referenciadas para a especialidade, por qualquer profissional. Pode sempre alterar a
pesquisa das referenciações usando os filtros disponíveis.
É possível recusar o pedido de referenciação desde que a referenciação seja para o próprio profissional e o
estado seja “Pedido”. Para isso deve selecionar na área dos pedidos o item “R” (rejeitar pedido). Após
registar o motivo surge um aviso a indicar que o pedido de referenciação foi rejeitado e que o profissional remetente
será notificado da rejeição do pedido.
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É possível fazer a marcação da consulta para o utente a partir deste ecrã, clicando no botão
referenciações pendentes é imediatamente atualizada depois da consulta agendada.

Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

. A lista de
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21. MELHORIA: Foi alterado o ecrã Mapa de Cuidados no âmbito de um contacto de comunidade/família, adicionou-se
uma área com os elementos presentes e outra área para registar as intervenções por elemento. Todas as
intervenções realizadas para cada elemento de uma comunidade/família passam a ficar guardadas no processo
clinico de cada utente.

22. MELHORIA: Foram alteradas as posições dos botões “Termo e Unidade de Trabalho” e foi adicionado o botão
“Alergias”.
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Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

23. MELHORIA: Foi alterado o título do separador “Medicação e Atitudes Realizadas” do ecrã Vigilância do utente para
“Prescrições”. No separador Vigilância passam a estar disponíveis todas as intervenções do tipo Vigiar e Avaliar, com
a exceção das intervenções que já surgem nos separadores deste ecrã.
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Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

24. MELHORIA: Foi alterada a sintaxe das intervenções, a designação 'processo patológico' foi substituída pela designação
doença, de acordo com a sintaxe da CIPE 2015.
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25. MELHORIA:

Foi

alterado

o

report

da

Convocatória

aquando

Versão 2.0

da

marcação

de

uma

consulta.

26. MELHORIA: O enfermeiro passa a aceder de forma rápida à agenda do dia, para ver como está a sala de espera
(permite saber de forma rápida se o utente da próxima consulta já chegou). O acesso ao botão "Sala de Espera"
está disponível nos ecrãs "Mapa de Cuidados" e "Processo de Enfermagem". O botão "Sala de Espera" amarelo
indica que existem utentes com consulta efetivada no SINUS (RAC) .
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27. MELHORIA: Foram adicionadas as tooltips 'Responsável principal' e 'Segundo Responsável' nos campos Responsável1
e Responsável2 do ecrã do Programa Nacional de Saúde Infantil Juvenil.
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Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

28. MELHORIA: Foi atualizado o tamanho do campo 'Notas do Contato' nos Reports 'Histórico do Utente' e 'Registo do
Contacto do Utente', neste momento suporta 2000 carateres.
29. MELHORIA: Foram adicionados dois filtros no ecrã vigilância do utente para mostrar todos ou os últimos registos por
contacto. Foi adicionado o separador "Resumo" com os últimos valores registados na vigilância.
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30. MELHORIA: Foi adicionada a possibilidade do enfermeiro enviar mensagens internas para dois ou mais profissionais
da unidade de saúde ou do centro de saúde.
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Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

31. CORREÇÃO: Foi corrigido nas comunidades a possibilidade de inativar um agrupamento quando existe apenas uma
turma ativada. Ao inativar a turma, inativa de seguida o agrupamento. Também é possível eliminar uma comunidade
desde que a mesma tenha sido criada no mês corrente.

32. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema das consultas conexas quando era desmarcada e posteriormente remarcada
verificava-se que a consulta não estava a surgir para o enfermeiro, ficando esta com o estado "Anulado" ou
"Cancelado".
33. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema em que surgia o diagnóstico incorreto quando o enfermeiro realizava a
intervenção "Avaliar conhecimento sobre prevenção de acidentes" .
34. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro "ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error. (PU: DADOS_UTENTE)" que surgia ao
abrir os "Dados Complementares do Utente".
35. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema da seleção dos filtros não corresponderem ao que é visualizado no report
"Histórico do Utente".
36. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema que acontecia quando o enfermeiro tentava dar termo a uma referenciação para
o SNIPI de um utente com mais de 6 anos. Não se conseguia dar termo à referenciação porque surgia o aviso 'Utente
com idade superior à permitida para registo no SNIPI'.
37. CORREÇÃO: Foi corrigido a duplicação de diagnósticos de enfermagem associados à intervenção: "Avaliar
conhecimento da mãe e (ou) do pai sobre estratégias de alívio da dor".
38. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema de não surgir os Standards associados aos Projectos de enfermagem.
39. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema de impressão da agenda do dia no perfil enfermeiro. Já não surge o aviso '
“Impressão falhou com o erro: rep_SCLINICO-PTL01_13128”.
40. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema que surgia na listagem "Histórico do utente", em que os parâmetros relacionados
com as intervenções não surgiam preenchidos.
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Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

41. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema que surgia quando o enfermeiro tentava imprimir a agenda do dia anterior. A
aplicação já não bloqueia.
42. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema da impressão do report Histórico do Utente, em que surgia o aviso “Impressão
falhou com o erro:rep_cspamedev_676”.
43. CORREÇÃO: Foi alterada a intervenção “Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre prevenção de
retenção urinária” do tipo Vigiar para o tipo Avaliar Conhecimento.
44. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro que surgia quando o enfermeiro acedia ao ecrã Enfermeiro de Família e efetuava
uma pesquisa por freguesia e locais e não surgiam as ruas.

45. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro que surgia no report Registo do contacto de enfermagem, quando os registos
efetuados em contactos anteriores ficavam com a data, especificação e materiais do último contacto.
46. CORREÇÃO: No report Histórico do Utente já surgem os parâmetros registados pelo enfermeiro.
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Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

47. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema em que por vezes desaparecia o nome do enfermeiro no report Histórico do
utente,
este
problema
surgia
quando
a
morada
do
utente
ocupava
duas
linhas.

48. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema de não surgirem nos gráficos do ecrã da vigilância os valores decimais.

49. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema da atualização das atividades de diagnóstico, quando um enfermeiro adicionava
dois focos de atenção que continham a mesma intervenção, verificava que tinha de realizar a intervenção em cada
foco, caso contrário não surgia o diagnóstico.
50. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro que por vezes surgia quando o enfermeiro acedia ao botão Último Contacto.
51. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema verificado no report 'Lista de Utentes/Programas de Saúde' em que surgia o
tempo de gestação incorreto.
52. CORREÇÃO: No report Histórico da Comunidade passam a surgir os parâmetros registados pelo enfermeiro.
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53. CORREÇÃO: No mapa de cuidados o botão de acesso aos Dados Complementares do Utente deixa de estar disponível
para a Comunidade e para a Família.

54. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema que surgia ao gravar um registo no ecrã "Sinais de Alarme".
55. CORREÇÃO: Foi corrigido o problema que surgia quando o enfermeiro acedia ao mapa de cuidados e verificava que o
botão Nota de enfermagem ficava a amarelo, para o contacto do tipo família, mesmo que não existissem notas.
56. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro (DOENTES.(PRE-QUERY -BLOCO DOENTES)) que surgia no ecrã enfermeiro de família,
sempre que o profissional selecionava o filtro Utentes por Enfermeiro e inseria o nº do processo de família.
57. CORREÇÃO: Quando o enfermeiro efetuava uma pesquisa pelo nome de um utente no ecrã de marcação não surgia o
nº de SNS do utente atualizado.
58. CORREÇÃO: Foram corrigidos os problemas que ocorriam quando o enfermeiro abria contactos agendados para o dia
anterior de outro enfermeiro.
59. CORREÇÃO: Foi corrigida a visualização do histórico de risco de pé diabético que não estava atualizado corretamente.
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3. MELHORIAS /CORREÇÕES – PERFIL NUTRICIONISTA
1.

MELHORIA: Foi aumentado o tamanho do ecrã da agenda do dia, o que permite acrescentar mais informação e
reformular a área de trabalho.

2.

MELHORIA : Foi adicionado a idade do utente e o botão de expansão para acesso aos dados complementares do
utente no ecrã das referenciações internas.
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3.

MELHORIA: O formulário das mensagens internas foi reformulado tendo sido acrescentado o âmbito “Assunto” e
acrescentada a opção de envio de mensagem para mais que um utilizador.

4.

CORREÇÃO: Foi corrigido o problema da História Ginecológica dos utentes.

5.

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro “ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error. (PU: DADOS_UTENTE)" que
acontecia por vezes na ficha do Utente.
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6.
7.
8.

Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro ao abrir o botão “Agregado familiar” no agendamento.
CORREÇÃO: Foi corrigido o erro que acontecia por vezes no Registo IPAQ.
MELHORIA: Foi inserido um alerta quando se inseria uma idade superior à idade do utente no separador “Av.
Antropométrica” no Historial Ponderal.

9. MELHORIA: Foi criada uma máscara de validação para os campos da altura e peso.
10. CORREÇÃO: Foram colocados por ordem alfabética as listas de valores nos campos Motivos e Sintomas no
separador Consultas.
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11. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro “PB_COPIA” que acontecia no separador Antropométrico no Cálculo
Antropométrico.

12. CORREÇÃO: Foi corrigida a situação de perda de “focus do java” que acontecia no separador Hábitos Infantil.
13. CORREÇÃO: Foi corrigido o erro ao inserir o histórico do utente no separador “Hist. Alimentar”.
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14. CORREÇÃO: Deixa de ser possível alterar alergias registadas por outros profissionais.
15. CORREÇÃO: Foi corrigida situação de apresentar o peso pós-parto no separador “Hist. Ginecológica” apenas no
final da gravidez.

4. MELHORIAS /CORREÇÕES – PERFIL TDT
1.

MELHORIA: Foi aumentado o tamanho do ecrã da agenda do dia, o que permite acrescentar mais informação e
reformular a área de trabalho.
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2.

MELHORIA : Foi adicionado a idade do utente e o botão de expansão para acesso aos dados complementares do
utente no ecrã das referenciações internas.

3.

MELHORIA: O formulário das mensagens internas foi reformulado tendo sido acrescentado o âmbito “Assunto” e
acrescentada a opção de envio de mensagem para mais que um utilizador.
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4.

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro “ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error. (PU: DADOS_UTENTE)" que
acontecia por vezes na ficha do Utente

5.
6.

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro ao abrir o botão “Agregado familiar” no agendamento .
CORREÇÃO: Foi corrigido no “Diário da Consulta”, quando era inserido um texto pré-definido removia o texto já
inserido pelo profissional.

5. MELHORIAS /CORREÇÕES – PERFIL PSICÓLOGO
1.

MELHORIA: Foi aumentado o tamanho do ecrã da agenda do dia, o que permite acrescentar mais informação e
reformular a área de trabalho.
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2.

Ref.ª versão 2.4
Versão 2.0

MELHORIA : Foi adicionado a idade do utente e o botão de expansão para acesso aos dados complementares
do utente no ecrã das referenciações internas.
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3.

MELHORIA: O formulário das mensagens internas foi reformulado tendo sido acrescentado o âmbito “Assunto”
e acrescentada a opção de envio de mensagem para mais que um utilizador.

4.

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro “ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error. (PU: DADOS_UTENTE)" que
acontecia por vezes na ficha do Utente.

5.

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro ao abrir o botão Agregado Familiar no Agendamento.
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6. MELHORIAS /CORREÇÕES – PERFIL SERVIÇO SOCIAL
1.

MELHORIA: Foi aumentado o tamanho do ecrã da agenda do dia, o que permite acrescentar mais informação e
reformular a área de trabalho.

2.

MELHORIA : Foi adicionado a idade do utente e o botão de expansão para acesso aos dados complementares do
utente no ecrã das referenciações internas.

3.

MELHORIA: O formulário das mensagens internas foi reformulado tendo sido acrescentado o âmbito “Assunto” e
acrescentada a opção de envio de mensagem para mais que um utilizador.
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4.

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro “ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error. (PU: DADOS_UTENTE)" que
acontecia por vezes na ficha do Utente.

5.

CORREÇÃO: Foi corrigido o erro ao abrir o botão Agregado Familiar no Agendamento.
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