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N.º: 1/2005 IGIF/DSI 
Data: 2-Dez-05     

CIRCULAR NORMATIVA 

 Para: Hospitais SNS 

 
 
Assunto: Sistemas de Informação – Urgências Hospitalares 
 

 

O Despacho nº 19 124/2005 de 17 de Agosto de 2005 do Sr. Ministro da Saúde, veio determinar a 

obrigatoriedade da implementação de um protocolo de triagem de prioridades para as Urgências 

Hospitalares em todos os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde, com vista a garantir ao Cidadão 

cuidados mais adequados e de maior qualidade assegurando maior prioridade aos casos mais graves e 

tendo como fim último salvar vidas humanas. 

 

A Direcção Geral de Saúde, através da sua Circular Informativa de 4 de Outubro de 2005, veio 

recomendar a uniformização de procedimentos entre profissionais e equipas multidisciplinares que 

prestem cuidados de saúde em contexto de urgência hospitalar, nomeadamente pela adopção de 

protocolos de triagem de prioridades, de que é exemplo o protocolo da triagem de Manchester. 

 

A operacionalização destas medidas exige por um lado a adopção de mecanismos acreditados e 

certificados de triagem de prioridades e a formação do pessoal e, por outro, a instituição de regras 

mínimas para a uniformização de procedimentos em toda a rede de Hospitais por forma a serem 

garantidos meios objectivos e expeditos de apoio à decisão clínica em ambiente de urgência. 

 

Consideramos ser indispensável assegurar a cobertura completa da rede hospitalar do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) com um sistema de informação de suporte à implementação de protocolos de triagem 

de prioridades em ambientes de urgência, bem como normalizar as soluções para viabilizar a 

disponibilidade e consistência da informação de gestão a nível nacional e ainda operacionalizar a 

capacidade de disseminação rápida de boas práticas, integradas em sistemas de informação, com custos 

de mudança minimizados, nomeadamente no domínio da formação de utilizadores; 
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Por estas razões, a introdução de mecanismos de controlo de actuação e de informação torna-se 

fundamental  para  garantir  a  uniformidade de procedimentos e  a  disponibilidade  da  informação  em  

 

tempo real para ajuda à decisão através da constituição de Datawarehouses que permitirão tirar partido 

dessa informação. É neste contexto que a introdução de um Sistema de Informação pode contribuir para 

a prossecução dos objectivos acima enunciados. 

 

Neste sentido o Ministério da Saúde, através do IGIF e do contributo de reputados especialistas nestas 

áreas de actuação, elaborou um conjunto de normas e recomendações contendo os requisitos mínimos, 

que devem ser seguidos, para um Sistema de Informação Clínica dos Serviços de Urgência Hospitalar, 

as quais se anexam à presente Circular Normativa. 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

 

Manuel Teixeira 




