N. 13/2017/DPS/ACSS
DATA: 24-05-2017
CIRCULAR INFORMATIVA
PARA: ARS, ACES, Hospitais EPE e SPA e Unidades Locais de Saúde EPE

ASSUNTO: Rede Nacional de Cuidados Paliativos – Registos de Atividade

Na sequência do processo de implementação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP) no Serviço
Nacional de Saúde (SNS), foi proferido o Despacho n.º 14311-A/2016, de 24 de novembro, publicado na 2.ª
série do Diário da República de 28 de novembro de 2016, aprovando o Plano Estratégico para o
Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o biénio 2017-2018, que preconiza o desenvolvimento de uma
RNCP funcional, integrada no SNS e em todos os níveis de cuidados de saúde, que permita a equidade no
acesso a cuidados paliativos de qualidade, adequados às necessidades holísticas (físicas, psicológicas,
sociais e espirituais) e às preferências dos doentes e das suas famílias.
No âmbito deste Plano Estratégico foi definido que, durante o biénio 2017-2018, deverão existir Equipas
Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP), em todos os Agrupamentos de Centros de Saúde
(ACES), e Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP), em todos os hospitais do
SNS.
Foi ainda determinado que, pelo menos, os hospitais dos grupos E e F (identificados nos Termos de
Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2017 publicados pela ACSS)
deverão ter Serviços de Cuidados Paliativos de Referência, com Unidade de Cuidados Paliativos com
internamento (UCP) e EIHSCP com consulta externa, hospital de dia e consulta domiciliária (se nos ACES da
região não houver ECSCP).
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt
Página 1 de 7

Assim, e de forma a assegurar o registo e a monitorização da atividade desenvolvida no âmbito dos cuidados
paliativos, importa clarificar as parametrizações e os registos necessários para proceder à correta
identificação da atividade assistencial realizada nos diversos níveis de cuidados, nomeadamente:

1. Registo de atividade nos cuidados de saúde primários:
A criação das ECSCP deve ser enquadrada pelo determinado na alínea f) do n.º 1 do artigo 7.º do DecretoLei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, reforçado pelo disposto no Despacho n.º 14311-A/2016, devendo a
Administração Regional de Saúde propor à tutela a aprovação das equipas nos vários ACES da sua área de
intervenção direta.
Estas ECSCP, uma vez formalmente constituídas, passam a ter uma identificação própria nos sistemas de
informação em uso no SNS, permitindo caracterizar a atividade assistencial realizada pelos profissionais que
as compõem.

1.1.Procedimentos para criação das ECSCP nos sistemas de informação:
A criação das ECSCP no SClínico dos cuidados de saúde primários efetua-se nos mesmos moldes da criação
das Equipas Comunitárias de Cuidados Integrados (ECCI), conforme se exemplifica, por exemplo, na imagem
seguinte, permitindo assim que a atividade realizada pelos vários profissionais que integram as ECSCP passe
a estar devidamente identificada e a ser considerada:
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1.2.Procedimentos para referenciação para uma ECSCP:
Os procedimentos de referenciação a efetuar pelos profissionais dos cuidados de saúde primários, na
situação de referenciação interna, deverão ser efetuados escolhendo a opção equipas, sendo disponibilizadas
as opções de escolha que permitem o encaminhamento do utente para a resposta adequada, conforme se
exemplifica na imagem seguinte:
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2. Registo de atividade nos cuidados hospitalares:
O mapeamento de toda a atividade hospitalar que é desenvolvida no âmbito dos cuidados paliativos deve ser
efetuado nos termos definidos através da Circular Normativa n.º 20/2015/DPS/ACSS, de 19 de novembro de
2015, possibilitando a identificação da atividade assistencial que é realizada e permitindo a identificação da
produção elegível para faturação nas linhas de atividade referentes aos cuidados paliativos que constituem o
Contrato-Programa para o triénio 2017-2019 e que têm preços majorados, conforme determinado nos Termos
de Referência para a Contratualização de Cuidados de Saúde no SNS para 2017, publicados pela ACSS.

2.1.Procedimentos para mapeamento da atividade nos sistemas de informação:
Ao nível do SClínico, deve ser garantido o mapeamento da atividade de cuidados paliativos na subcategoria
“110 – Cuidados Paliativos”. Considerando uma unidade funcional de cuidados paliativos que desempenha
atividade em consulta externa, serviço domiciliário, hospital de dia e que dispõe de uma unidade de
internamento, estando a mesma associada à valência de Medicina Interna, deverão, por exemplo, ser
identificados os seguintes mapeamentos:

Nota: O “código da valência” depende da valência/serviço principal responsável pela área de atividade específica em determinado hospital.
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Relativamente ao serviço de internamento sob a responsabilidade da unidade funcional de cuidados
paliativos, e de acordo com as regras de uniformização das especialidades clínicas, deve ser associado à
estrutura clínica “1112 – Unidade de Cuidados Paliativos”.

2.2.Procedimentos para registo da atividade Assistencial:
Deve ser assegurado que em todos os módulos do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) se efetua o
registo da atividade correspondente, conforme se exemplifica em seguida, a partir do exemplo do SIH
SONHO:

a. Consulta interna
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b. Consulta domiciliária

c. Sessões de Hospital de Dia
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d. Internamento

A Presidente do Conselho Diretivo
Digitally Signed by Marta Alexandra
Fartura Braga Temido de Almeida Simões
DN:CN=Marta Alexandra Fartura Braga
Temido de Almeida Simões,
OU=Administração Central do Sistema de
Saúde IP, O=Administração Central do
Sistema de Saúde IP, C=PT
Reason:
Date: 2017-05-26T08:32:46

(Marta Temido)
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