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Mais 520 mil utentes com médico de família 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) contará, a partir do final do mês de julho, 
com mais 276 médicos de família, na sequência do processo de escolhas dos 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), que decorreu entre os dias 12 e 
15 do presente mês, no âmbito do concurso aberto para a área de Medicina 
Geral e Familiar. Este reforço permitirá aumentar a capacidade de resposta 
nesta especialidade e atribuir médico de família a cerca de 524 mil utentes.  

Ver mais 

  

 

Aplicação de Gestão Partilhada de Recursos no SNS 

A ACSS e a SPMS divulgaram esta semana uma circular informativa conjunta 
relativa à implementação da aplicação de Gestão Partilhada de Recursos no 
Serviço Nacional de Saúde (GPR SNS). As orientações são 
especificamente dirigidas aos hospitais, unidades locais de saúde, 
administrações regionais de saúde e agrupamentos de centros de saúde e são 
fornecidas indicações para a realização da credenciação por cada instituição.  

Ver mais 
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Implementação do novo sistema de Codificação Clínica ICD-
10-CM/PCS – Perguntas frequentes 

O novo sistema de Codificação Clínica ICD-10-CM/PCS entra em vigor em 
janeiro de 2017, em substituição do atual ICD-9-CM. Segundo o Despacho n.º 
10537/2013, publicado a 13 de agosto, este projeto foi coordenado pela 
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) tendo em vista a 
implementação de um novo sistema que integrasse a diversidade dos 
diagnósticos e procedimentos existentes.  

Ver mais 

  

 

ACSS conclui mudança de instalações 

A ACSS finalizou na passada segunda-feira, 11 de julho, o processo de 
mudança de instalações para o Edifício 18, do Parque de Saúde de Lisboa, em 
Alvalade.  
De referir que o instituto público já se encontrava sediado no edifício 16 do 
Parque, transferência que teve efeitos a 1 de junho de 2015.  

Ver mais 

  

 

ACONTECE entrevista Coordenador da Reforma do SNS 
para os Cuidados Continuados 

A ACSS divulgou esta semana o sexto número do seu boletim institucional, o 
ACONTECE, incluindo uma entrevista ao Coordenador Nacional para a 
Reforma do SNS na área dos Cuidados Continuados Integrados, Prof. Manuel 
José Lopes. Em destaque nesta edição está também a reportagem realizada 
pela equipa do ACONTECE ao novo sistema de Livre Acesso e Circulação no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS).   

Ver mais 
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