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Decreto-Lei  nº30/2011 
de 2 de Março de 2011 

Decreto-Lei nº 116/2013  
de 9 de Agosto 2013 

O Centro Hospitalar de Leiria 

Área de Influência: 

Cerca de 400.000 habitantes. 

 

563 camas de agudos (internamento) 

49 camas de berçário 

50 camas na Unidade de Psiquiatria 

 

253.796 Consultas Externas 

204.484 Urgências 

15.023 Cirurgias 

7.644 Cirurgias de Ambulatório 

 

 

Em 2016 contava com mais de 2000 
funcionários. 
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Decisão de adoção SONHO V2 

Registo de informação Conformidade JCI Conformidade Legal 

1. Registos não transversais a 

todos os grupos profissionais 

2. Registos não transversais a 

todas as áreas assistências 

3. Processo clínico misto: papel e 

eletrónico  

4. Aumento de volume de 

informação clínica dispersa 

5. Necessidade de agilizar a 

disponibilização de 

informação clínica 

 

1. Aumento de segurança da 

informação clínica 

2. Controlo de acessos à 

informação clínica 

3. Monitorização de acessos à 

informação clínica 

4. Normalização dos registos 

efetuados (tipificação de 

dados 

Implementação do SONHO V2 
e SCLINICO no CHL 

(…) 
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Fatores

Internos

Fatores

Externos

Fatores

Positivos

Fatores

Negativos

Forças

Oportunidades

Fraquezas

Ameaças

SONHO tem integrações nativas com aplicações nacionais:

RNU / SIGLIC/ AlertP1 / PDS / Cirurgia Segura / Notícia de Nascimento / 

WebGDH / PEM / Sistema de Informação dos Certificados de Óbito 

(SICO) / Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE)

Atualização automática de alterações legislativas;

Faturação parametrizada;

SClinico:

PCE - Registo de informação por parte de todos os profissionais de saúde 

envolvidos na prestação de cuidados ao utente;

Transversal a todas as áreas (Internamento, Urgência, Consulta Externa, 

Hospital Dia, Cirurgia Ambulatória)

Permite a adoção de Standards internacionais para a codificação  de 

informação clínica (Diagnósticos, Procedimentos, Atos);

Padronização

Envolvência de todos os profissionais na adoção de uma aplicação 

nacional, em permanente evolução;

Revisão e documentação de diversos processos de trabalho;

Análise criteriosa da informação existente e registada, não só a que é 

migrada do SIGED mas também a que passará a ser registada no SONHO 

e SClinico;

Conhecimento e documentação das integrações com as diversas 

aplicações periféricas;

Conhecimento aprofundado do SONHO e SClinico, as suas 

funcionalidades e estruturas;

Forte presença e envolvência da gestão de topo nos processos.

SONHO V2:

Não tem todas s funcionalidades que existem no SIGED, o que leva a que:

a) Tenham de ser desenvolvidas integrações adicionais com alguns 

módulos existentes 

b) Tenha de se redefinir processo de trabalho, menos informatizados e 

sistematizados do que os atuais

SClinico:

Módulo da Consulta Externa menos completo do que o do SISCLI

Grande dependência da SPMS na resolução de erros internos de sistema;

Maior dificuldade de customização;

Arranque de um sistema novo para a maioria dos profissionais nas 3 

unidades que integram o CHL exige um grande esforço coletivo.
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Processos de trabalho 
consolidados 

 

 

 

BD de reporting 

 

 

 

Visão 360º  

do utente 

 

 

 

SClinico acessível por 
todos os profissionais 

 

 

 

Desenvolvidas e 
disponibilizadas 

múltiplas 
funcionalidades 

 

 

 

VCI 

 

 

 

Integrações LIGHT 

 

 

 




