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1- Requisição de MCDTs - Prescrição para Tratamentos Termais 

Foi implementada a prescrição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), no âmbito 

de tratamentos termais, conforme disposto na Portaria n.º 337-C/2018 de 31 de dezembro. 

Foi criada uma nova área de prescrição – área T Consultas de hidrologia para tratamentos termais, e 

26 códigos relacionados com a patologia. Apenas é permitida uma única prescrição para tratamentos 

termais por utente por ano, e só é possível a prescrição de um código na requisição. O prazo de validade 

da prescrição de tratamentos termais é de 30 dias. 

Estas regras serão validadas pelos serviços centrais da BDNR. Esta prescrição só está disponível de forma 

materializada. 

De salientar que, a Nova área Clínica/Natureza da Prestação não é visível no modelo de requisição após 

impressão. 
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Tabela – Códigos e descrição dos MCDT relacionados com a prescrição termal 

 

Quando o médico tenta prescrever na mesma requisição mais do que um código de patologia, surgirá a 

seguinte mensagem de erro: 
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Quando o médico tenta prescrever uma segunda requisição para um utente com uma requisição activa, 

surgirá a seguinte mensagem de erro: 

 

 

2- Referenciação para consulta hospital – VAI (fase 2)  

O projeto VAI (Via de Acesso Integrado) na sua fase 2, tem como objetivo a disponibilização e partilha de 

informação entre profissionais de saúde para referenciação clínica dos utentes dos CSP para os hospitais, 

no âmbito da Consulta a Tempo e Horas. Com este novo módulo é desativada a integração com o Alert 

P1, passando esta a ser feita diretamente para a plataforma central do VAI. 

O pedido de referenciação é validado pelo VAI no momento da submissão do pedido na instituição de 

origem, após a qual deverá ficar associado um número ID central, gerado pelo VAI.  

De seguida, o pedido é reencaminhado pelo VAI para a unidade de destino que, após receção do pedido 

na unidade hospitalar, deverá triar o pedido para dar seguimento ao processo. Sempre que seja detetada 

alguma incoerência, o triador pode devolver o pedido à instituição origem para que o pedido seja 

complementado. 

Até ao momento de efetivação da consulta na instituição de destino, o pedido pode ser cancelado pelos 

dois tipos de instituição (destino e origem). 

Após realização da consulta (primeira e/ou subsequentes), no momento da alta hospitalar, o médico de 

família e/ou coordenador clínico são notificados. Além desta, outras alterações de estado ao pedido 

implicam a notificação dos CSP, nomeadamente os seguintes estados:  

 Enviado; 

 Recebido; 

 Aguarda agendamento; 
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 Complementado; 

 Agendado; 

 Realizado; 

 Cancelado; 

 Devolvido; 

 Encaminhado para novo destino. 

 

Deste modo, alterações ao estado do pedido de referenciação no destino serão sempre comunicadas ao 

SClínico (integrações via PNB), através da área de notificações clinicas.  

 

 

A lista das instituições de saúde passa a disponibilizar todas as instituições do SNS com a 

valência/subvalência seleccionada. O pedido de referenciação só será enviado depois de ser submetido. 

O botão Grava só grava o pedido sem o enviar para a plataforma central. Foram criados 2 botões para 

acesso a FAQs e ao manual online do SClinico.  

Criada possibilidade de anexar documentos à referenciação a partir do separador Histórico (fig 2), existindo 

valências que não podem ser referenciadas sem anexo como é o caso da dermatologia. No histórico é 

possível ver o estado do pedido. 
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3- Consulta Multidisciplinar de Atividade Física 

A consulta de atividade física destina-se, principalmente, a indivíduos com situações clínicas que 

constituem fatores de risco à qualidade de vida e à funcionalidade mas ainda com relativamente baixo 

risco clínico para a prática de atividade física não supervisionada. No contexto dos projetos-piloto, serão 

alvo primordial de encaminhamento para estas consultas, pelo respetivo médico de família, utentes com 

Diabetes Tipo 2 ou Depressão, considerando tratarem-se de condições muito prevalentes e para as quais 

o exercício físico tem um papel terapêutico (ou como coadjuvante terapêutico) comprovado. 

As consultas deste tipo deverão ser realizadas por uma equipa, enquanto consulta conexa, liderada por 

um médico com especialização ou pós-graduação em Medicina Desportiva, em colaboração próxima com 

um fisiologista do exercício, profissional licenciado em Ciências do Desporto com especialização e 

experiência reconhecida em fisiologia do exercício.  

Sempre que indicado, e avaliado caso a caso, outros profissionais de saúde, tais como enfermeiros, 

nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas poderão seguir alguns destes utentes, após referenciação por 

qualquer um dos profissionais da equipa de atividade física. 
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Neste âmbito, foram efetuadas alterações nos seguintes items: 

3.1. Parametrização 

O perfil de gestor clínico deve parametrizar as equipas com o tipo Atividade Física. A atribuição do tipo de 

equipa é fundamental para que sejam validados critérios de aceitação dos utentes para a inserção nas 

consultas de atividade física. 

 

 

 

Tendo em conta que estas consultas decorrem como conexas, i.e. ocorre sempre agendamento de 

consulta médica e de fisiologia do exercício, de forma subsequente, então deve ser também garantida a 

parametrização de consultas conexas. 

Com esta parametrização, o agendamento dos tipos de consulta parametrizados, para os perfis definidos 

é automático, i.e. neste caso, sempre que seja agendada consulta de atividade física para um dos perfis 

(consequente de uma referenciação para uma equipa do tipo atividade física), é automaticamente 

agendada a respetiva consulta conexa. 
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3.2. Referenciação 

Após a parametrização das equipas de atividade física, com o respetivo tipo associado, é possível, para o 

médico de família, fazer a referenciação para uma equipa de atividade física, utilizando a funcionalidade 

de pedidos de referenciação interna.  
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De notar que esta referenciação só é possível se os utentes cumprirem os critérios de inclusão (que 

implicitamente considera os critérios de exclusão). 

Clicando no botão Ajuda, disponível no ecrã “Equipa Multidisciplinar”, o utilizador pode ainda consultar os 

critérios de referenciação associados à referenciação para equipas do tipo “Atividade Física”. 
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Sempre que os utentes não cumpram estes critérios, é despoletado um alerta indicando o impedimento de 

referenciação do utente, e a indicação dos critérios de inclusão que estão em incumprimento. 

 

 

De notar que, nas unidades piloto (apenas e só nestas unidades), o sistema valida se o utente cumpre 

todos os critérios de inclusão. Em caso afirmativo, assim que o médico efetivar uma consulta, o sistema 

despoleta um alerta de vigilância. 

 

 

Clicando no botão “Expandir”, associado ao alerta de vigilância, surge uma pop-up com a descrição dos 

critérios de inclusão cumpridos pelo utente.  
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Os profissionais inseridos na equipa terão disponível o acesso ao filtro “Equipa Multidisciplinar”, na área 

de referenciações internas, que permanecerá assinalado a amarelo sempre que haja uma referenciação 

por tratar. Este comportamento aplica-se a todos os profissionais que constituam a equipa de atividade 

física, para a qual foi feita a referenciação.  

 

 

O utilizador, ao abrir este ecrã, pode filtrar os resultados por referenciações para a equipa de atividade 

física. Selecionando o utente, é possível aceder ao ecrã de marcação em contexto do utente. 
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3.3. Agendamento de consulta conexa 

Sempre que seja efetuada uma marcação para um dos módulos (MGF ou Fisiologia do Exercício) e de 

acordo com a parametrização das consultas conexas e existência de referenciação para a equipa de 

atividade física, é automaticamente agendada a consulta para os dois profissionais, elementos da 

equipa de atividade física. 

De ressalvar que só é possível fazer o agendamento destas consultas a partir do SClínico. 
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 Após o agendamento destas consultas, e admissão dos utente, os profissionais da equipa acederão às 

respetivas áreas de registo clínico do SClínico CSP. 
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4- Agendamento e admissão direta para actos realizados pelos TSDTs 

Os perfis não médicos passam a ter a possibilidade de agendar e admitir diretamente atos. 

Acedendo ao ecrã da Marcação, o profissional pode assinalar o campo “A” para indicar que o agendamento 

se refere a um ato (realização de tratamento ou MCDT). 

 

 

Consequentemente, na agenda do dia, os agendamentos para atos passam a estar assinalados a cor 

verde. Adicionalmente, o botão “Admitir uttente” fica ativo, para que o profissional possa admitir 

diretamento o utente, passando o estado “Agendado” a “Em espera”. 
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5- Integração de Medições com .RSE – Projeto US Farmácia 

Foi desenvolvida uma integração via serviços com o .RSE no âmbito do Projeto US Farmácia, cujo objetivo 

é a implementação de um modelo colaborativo de intervenção em saúde entre farmacêuticos de um grupo 

de farmácias e os médicos da Unidade de Saúde deste projeto piloto, USF São Julião. As medições a 

enviar do SClinico para a plataforma .RSE são as seguintes: 

 Peso; 

 Altura; 

 Tensão Arterial Sistólica; 

 Tensão Arterial Diastólica; 

 Triglicéridos; 

 Colesterol Total; 

 Colesterol HDL; 

 Colesterol LDL; 

 Risco Cardiovascular; 

 Fumador – S/N; 
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 Nº Cigarros p/dia; 

Inicialmente, ocorrerá  uma sincronização do histórico destas medições de todos os registos dos utentes, 

da USF piloto, desde há um ano até à data da instalação da versão. 

Após a integração do histórico, as medições registadas diariamente, durante as consultas, serão extraídas 

através de um processo que verificará os registos realizados nos 30 min anteriores e, caso existam para 

utentes com número SNS e inscritos na unidade de saúde, os dados são enviados para o serviço 

disponibilizado pelo RSE. 

 

6- Agendamento de consultas – utente com referenciação interna pendente 

Foi efetuada uma melhoria na marcação de consultas relacionada com referenciações internas, no sentido 

de avisar o utilizador que o utente tem um referenciação interna pendente. Este aviso só surge quando o 

profissional acede à marcação fora do âmbito da referenciação interna. Passa assim a ser possível 

associar a marcação ao pedido de referenciação, ficando este pedido com estado agendado. Esta melhoria 

introduzida nesta versão, permite resolver a situação de pendidos de referenciação interna pendentes que 

estavam a ser marcados como agendados indevidamente. 
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7- Acesso ao SISO a partir do SOAP 

Passa a ser possível aceder ao SISO a partir do SOAP, em contexto do utente, através da opção de 

Aplicações Externas.   

 

 

8- Acesso ao PCE validado por perfil 

Foi desactivado o acesso ao PCE aos profissionais com perfil TSDT por orientações da ACSS.  

 

 

9- Referenciação para enfermagem 

Todos os perfis não médicos podem referenciar para a especialidade de enfermagem. 
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10 - Registos de vacinas administradas – remoção da informação local 

Para não ser apresentada informação não actualizada de vacinas administradas ao utente, procedeu-se à 

eliminação total das tabelas locais. As vacinas administradas serão apresentadas no SClinico a partir dos 

registos centrais na próxima versão do SClinico.  

 

11 - Tabela Nacional de Funcionalidades   

De modo a responder à Norma número 001/2019 de 25/01/2019, da Direção Geral da Saúde, foram 

adicionadas novas regras de acesso ao registo: 

 O botão está disponível, na barra superior do menu, para registo sempre que o utente tenha 

idade igual ou superior a 18 anos; 

 O botão da TNF passa a estar disponível para todos os utilizadores do SClínico; 

 O utilizador preenche todos os itens de cada dimensão, 38 questões no total. Por cada 

dimensão passa a ser obrigatório identificar pelo menos um fator ambiental facilitador ou 

barreira, deixando de ser obrigatório identificar um por cada item. 

 Deixa de ser obrigatório o preenchimento da “caracterização Clínica” (associação de um 

diagnóstico resultante do episódio atual ou da lista de problemas do utente) para conseguir 

preencher a “Caracterização Funcional”. 

 Os campos da “caracterização Clínica” continuam a aparecer no histórico, para registos 

efetuados antes desta atualização.  
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12 - Agenda de Enfermagem 

Passa a estar disponível, no ecrã da agenda de enfermagem, a informação sobre a Vigilância Médica do 

utente. 
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13 - Agendamento de Contactos 

No ecrã "Agendamento de Contactos", para os utentes que se encontrem "em espera" (na agenda do dia) 

passam a estar identificados com cor amarela nas colunas "H.Ag" e "H.Termo", conforme a imagem.  

 

O aviso da imagem infra deixa de ser apresentado nas situações em que existem dois contactos 

agendados para o mesmo dia e para a mesma sala em unidades de saúde diferentes. Para agendamentos 

efetuados na mesma unidade de saúde os avisos mantém-se, com identificação da sala ou do enfermeiro 

para o qual foi feito o agendamento. 

 

Quando um utente tem um contacto agendado para outra unidade de saúde passa a surgir o seguinte 

aviso: 
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14 - Frases de Vigilância 

Foram associadas à intervenção “Avaliar conhecimento do prestador de cuidados sobre serviço de saúde”, 

as frases de vigilância: Demonstra conhecimento; Não demonstra conhecimento. 

Foram associadas à intervenção “Identificar atitude face ao regime medicamentoso”, as frases de 

vigilância: Dificultadora; Facilitadora. 

 

15 - Processo de Enfermagem 

Passa a ser possível duplicar o foco "Edema". 

 

16  - Equipas de ECCI e cuidados Paliativos  

Os motivos de admissão/suspensão/termo passam aparecer só para as equipas identificadas como ECCI 

e Cuidados Paliativos. Para as restantes equipas criadas no SClínico deixa de ser necessário identificar o 

motivo para admissão, suspensão e termo.  

No painel Gestão de equipas, as equipas do tipo ECCI passa a ser obrigatório identificar o código de 

contrato, já disponibilizado no GestCare, de forma a garantir a integridade da informação. 
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17 - Avaliação de Pé Diabético 

Os registos identificados como “NAV” no ecrã do Pé Diabético, deixam de ter risco associado. Na versão 

anterior o utente ficava com a atribuição de baixo risco.  

 

 

18 - Vigilância do Utente 

No separador "Prescrições", passa a estar disponível o filtro "Ordenar Por: ", com as seguintes opções: 

Descrição (Alfabética Ascendente), Descrição (Alfabética Descendente), Data de Registo (Ascendente) e 

Data de Registo (Descendente). Relativamente, à medicação administrada, a quantidade passa a ser 

apresentada na coluna "Dose". 
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19 - Listagens 

Para as listagens, no módulo de enfermagem, "Lista de Utentes/Projeto de Saúde" e "Lista de 

Utentes/Programas de Saúde", foi adicionado o campo "Unidade de Saúde" às opções de pesquisa. 
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Quando é emitida a listagem "Histórico do Utente", no módulo de enfermagem, na área "Medicação" 

passa apresentar a quantidade que é administrada ao utente e não a quantidade da embalagem. 

 

 

Passam a estar incluídos os campos "Tel.Pessoal" e "Tel. Família" (contactos disponíveis no ecrã 

Dados complementares do utente) na listagem dos Contactos Agendados/Enfermeiro (Domicílios). 

 

 

 


