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1. Introdução 

O Tool Kit – TC pretende ser uma ajuda prática na implementação das Teleconsultas na sua 

instituição recorrendo à Plataforma de Dados da Saúde – Live (PDS-Live).  

 

O que é? 

 Um documento que estabelece princípios para a definição e organização de uma rede 

de Teleconsultas; 

 Um facilitador com dicas práticas para uma démarche de projeto mais ágil.  

 

O que não é? 

 Um conjunto de regras restritas e obrigatórias; 

 A solução para que as teleconsultas funcionem.  

 

Notem que qualquer documento orientador não tem valor sem o envolvimento dos 

profissionais, o verdadeiro elemento criador de valor em qualquer projeto.  

 



 

4 
 

1.1. Fomulação Estratégica: Visão, Missão e Valores 
 

Visão: Unir todas as unidades de Saúde através 

de Teleconsultas todos os dias. 

Missão: Ser um promotor de excelência para a 

realização de teleconsultas, garantindo 

eficiência, qualidade, fiabilidade e segurança, 

gerando assim valor para os utentes e para o 

sistema de saúde. 

Valores:  

 Centragem no cidadão; 

 Humanismo; 

 Integração; 

 Acessibilidade; 

 Sustentabilidade; 

 Qualidade; 

 Ética e Transparência. 
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2. Plano de Intervenção 

O presente documento prevê a definição de uma rede de Teleconsultas. Para o efeito, realiza-

se um breve plano de intervenção organizado por etapas. Destacam-se algumas sugestões 

orientadoras de procedimentos internos que podem ajudar na otimização da Análise Prévia, 

Implementação e Avaliação. 

 

Análise Prévia 
1. Análise de Necessidades de Teleconsulta e do Ambiente Organizacional  

a. Avaliar a preparação das organizações para a TeleSaúde 

b. Identificar a necessidade de serviços (Anexo 1) 

c. Analisar a necessidade dos serviços 

d. Decidir os serviços a fornecer 

2. Definir Carteira de Serviços e Modelo de Organização do Programa 

a. Definir objetivos e metas para a prestação de Teleconsultas 

b. Assegurar a utilização do melhor modelo de prestação de teleconsultas para os 

objetivos e metas propostos: 

 Tipologia de Consulta:  

1. Tempo Real (Programada/Urgente); 

2. Diferido (Discussão de Casos/Consultoria); 

 Frequência das Consultas; 

 Horários de realização das Consultas (Programadas e Articuladas entre EH e 

CSP); 

c. Definir os profissionais de referência para a realização de teleconsultas; 

d. Conhecimento sobre a área geográfica e os fluxos de trabalho possíveis (Ex: 

Onde é possível obter maior potencial de ganhos em saúde, qual a melhor forma 

de organizar,…) 

 

3. Avaliação da Procura de Teleconsultas 

a. Análise da Procura de Consultas de Especialidade 

b. Definição de Critérios Eletivos para realização de Teleconsulta 

c. Definição de prioridades (casuística; gravidade da doença; geografia) 

  

ANÁLISE PRÉVIA IMPLEMENTAÇÃO AVALIAÇÃO
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Implementação 
4. Definição de Plano de Implementação detalhado 

a. Compra e instalação do equipamento necessário (Anexo 3) 

b. Conhecer os requisitos legais – Garantia de Confidencialidade dos dados e 

Consentimento Informado (Anexo 4) – Consultar: Lei 26/2016 de 22 de Agosto 

– Lei de Acesso a Documentos Administrativos e Norma 010/2015 da Direção-

Geral da Saúde 

c. Garantia de apoio técnico de informática nos períodos de funcionamento das 

Teleconsultas 

d. Desenvolver protocolos e procedimentos clínicos para as teleconsultas 

5. Desenvolvimento de um Plano de Monitorização dos Processos de Teleconsulta 

a. Definição de objetivos e metas para a introdução e execução das teleconsultas 

b. Parametrização e agendamento das consultas 

 Parametrização das Consultas no CTH – Consulta a Tempo e Horas (Anexo 5) 

o Definição e registo das Consultas e respetivo modelo de organização a 

disponibilizar no Sistema de Informação do CTH; 

 Importante – Definir primeiro a especialidade em que a 

consulta se insere e depois incluir a designação Teleconsulta 

(ex. Cardiologia – Teleconsulta); 

 Definição através do Centro de Suporte da SPMS 

(servicedesk@spms.min-saude.pt), que encaminha para o CTH 

ou diretamente pelo CTH (uccth@acss.min-saude.pt).   

 Agendamento de Consultas 

o Agendamento apenas pode ser realizado com consentimento 

informado do Utente (Anexo 4); 

o Agendamento realizado segundo os procedimentos da CTH (Portaria 

nº 95/2013, de 4 de Março; Circular Informativa Conjunta nº 

21/2016/ACSS/SPMS) (Anexo 6); 

c. Desenvolver plano de monitorização e avaliação de base mensal 

 Numero de Teleconsultas realizadas por tipo de consulta; 

 Taxa de teleconsultas realizadas face às programadas; 

 Taxa de utentes com acesso a primeira consulta de especialidade por 

teleconsulta; 

 Tempo de Espera para realização de Teleconsulta; 

 Distância poupada aos utentes com a realização de Teleconsulta (Custo 

indireto); 

 Custos poupados aos utentes e familiares com a realização de Teleconsulta 

(Custo indireto) 

 etc… 

d. Desenvolvimento de Processos de Melhoria Contínua  

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVk5zh2YrRAhUFzRQKHeXzALcQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fdirectrizes-da-dgs%2Fnormas-e-circulares-normativas%2Fnorma-n-0102015-de-15062015-pdf.aspx&usg=AFQjCNFv1_HRRbYFooq98pEeyNzUvvt33w&bvm=bv.142059868,d.d24
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVk5zh2YrRAhUFzRQKHeXzALcQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fdirectrizes-da-dgs%2Fnormas-e-circulares-normativas%2Fnorma-n-0102015-de-15062015-pdf.aspx&usg=AFQjCNFv1_HRRbYFooq98pEeyNzUvvt33w&bvm=bv.142059868,d.d24
mailto:servicedesk@spms.min-saude.pt
mailto:uccth@acss.min-saude.pt
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2013/03/04400/0118501191.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2013/03/04400/0118501191.pdf
http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Documentos/Circular_Inform_Conjunta_21_2016_ACSS_SPMS.pdf
http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Documentos/Circular_Inform_Conjunta_21_2016_ACSS_SPMS.pdf
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6. Implementação do Programa 

a. Criar condições ambientais para a realização da Teleconsulta 

 Localização do equipamento e posição face ao utente; 

b. Definir coordenador de teleconsultas no emissor e recetor 

c. Realizar teleconsultas 

 Realização da Teleconsulta 

o Processo de inscrição e efetivação da teleconsulta de acordo com a 

Norma 010/2015 da Direção-Geral da Saúde; 

d. Contacto regular entre pares para discussão de processos de melhoria 

Avaliação 
7. Monitorizar e Melhorar 

a. Implementar processos de melhoria contínua (Processo interno-sugestão) 

b. Apresentar os resultados obtidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVk5zh2YrRAhUFzRQKHeXzALcQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dgs.pt%2Fdirectrizes-da-dgs%2Fnormas-e-circulares-normativas%2Fnorma-n-0102015-de-15062015-pdf.aspx&usg=AFQjCNFv1_HRRbYFooq98pEeyNzUvvt33w&bvm=bv.142059868,d.d24
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ANEXOS  

Anexo 1 – Questões-tipo para definição e priorização de 
necessidades 

Perspetiva da Análise Questões 

Utente 

Que necessidades de cuidados de saúde não estão satisfeitas no modelo 
atual? 

Que necessidades poderiam ser supridas através de telesaúde? 

Que diagnósticos são os mais prevalentes? 

Os utentes estão disponíveis e motivados para aceitar cuidados de 
telesaúde? 

Que cuidados adicionais os utentes utilizam ou pretendem utilizar com 
maior frequência? 

Existe procura e necessidade dos serviços de saúde?  

Que serviços fazem com os utentes se desloquem com maior frequência 
aos cuidados hospitalares? Poderiam estes serviços ser realizados por 
teleconsulta? 

Se os utentes têm de se deslocar para realizar as consultas ou obter os 
serviços que necessitam, estes realizam-no ou faltam? 

Se estes faltam às consultas, porque acontece isto? 

Prestador 

Que diagnóstico apresenta o utente que a organização prestadora não 
tenha capacidade e/ou tempo para responder de forma efetiva?  

Que serviços adicionais pretendem os utentes? 

Os prestadores estão preparados e motivados para prestar cuidados de 
telesaúde? 

Que formação estará disponível para os prestadores? 

Que necessidades e oportunidades podem ser atingidas com telesaúde 

Organizacionais 

Existem recursos alocados pela organização para realizar uma avaliação do 
desempenho? 

Porque estão os serviços de especialidade melhor preparados para prestar 
cuidados de telesaúde 

A iniciativa de telesaúde irá estar em linha com a missão e plano 
estratégico da organização 

A organização que realiza a teleconsulta tem melhor capacidade para tratar 
o diagnóstico? 

Que serviços de teleconsulta serão complementares aos serviços prestados 
atualmente? 

Existem barreiras organizacionais e tecnológicas que são importantes de 
referir antes do inicio do projeto? 
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Anexo 2 - Check List 
 

1 Análise das Necessidades  

2 Definição de Modelo de Prestação de Teleconsultas  

 

Tipologia  

Frequência  

Horários de realização  

Definição de Interlocutores  

3 Avaliação da Procura  

 
Definição de Critérios Eletivos para Teleconsulta  

Definição de prioridades  

4 Definição do Plano de Implementação  

 

Compra e instalação de equipamento  

Requisitos Legais – Consentimento Informado  

Definir Recurso Humano Técnico para manutenção  

Protocolos e procedimentos clínicos  

5 Desenvolvimento do Plano de Monitorização  

 

Parametrização de teleconsultas no CTH  

Agendamento de teleconsultas no CTH  

Indicadores (definição e exportação de dados)  

6 Implementação do Programa  

 Criação das condições físicas e ambientais  

 Realização de Teleconsultas segundo a norma 010/2015 da DGS  

7 Monitorizar (Resultados e melhoria contínua)  
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Anexo 3 – Instalação de Certificado ou Plug in Lync2013 da PDS 
Live 

O pedido de Hardware – WebCams e Colunas, deverá ser enviado via ARS respetiva, 

anexando o pedido de requisição de material devidamente justificado com a iniciativa a 

promover. 

 

Nota: a instalação deste certificado terá de ser feita por maquina e localmente, esta situação 

num curto prazo de tempo será ultrapassada. 

Este passo omisso para todas as entidades que pretendam utilizar a PDS Live. 

 

 

Tínhamos pré-acordado a disponibilização da PDS Live entre as diferentes 

entidades, para acelerar todo este processo aguardaríamos o envio de quais a 

entidades que irão necessitar de acesso. 

 

Em anexo poderão encontrar o novo certificado a ser instalado por vós para a 

PDS Live, seguem abaixo os passos de instalação do certificado. 

 

Assim que a instalação do certificado esteja concluída, será necessário entrar 

na PDS através de um User credenciado e acedera PDS. Na barra superior da 

PDS encontraram a componente PDS Live, conforme imagem em anexo. Nesta 

fase será necessário instalar o Plug-In do Lync 2013 para que tudo fique 

funcional com esta componente nas sessões futuras. 

 

Após esta configuração aguardaríamos a confirmação da operacionalidade e 

acesso à PDS Live. 

 

Nota: a instalação deste certificado terá de ser feita por maquina e localmente, 

esta situação num curto prazo de tempo será ultrapassada. 
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1.      Dar duplo click no certificado 

 

2.      Se surgir um security warning, clicar em “Open“ 
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3.      Clicar em “Install Certificate…” 
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4.      Escolher “Local Machine” e clicar em “Next” (se aparecer um mensagem a 

dizer que é necessário acesso de administrador, será necessário dar o acesso) 
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5.      Escolher “Place all certificates in the following store” e clicar em 

“Browse…” 
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6.      Escolher “Trusted Root Certification Authorities” e clicar “OK” 

 

  

Clicar em “Finish” 
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Anexo 4 – Consentimento Informado 
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Anexo 5 - Parametrização das Consultas no CTH 

A parametrização das consultas no CTH é realizada através do preenchimento da seguinte tabela e envio por email para uccth@acss.min-saude.pt ou 

servicedesk@spms.min-saude.pt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tabela deve ser colocada a Especialidade seguida de “Teleconsulta” – Exemplo: Cardiologia – Teleconsulta. 

Devem ser também enviados os Profissionais que ficarão afetos a esta Consulta, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Nome Profissional
Categoria Profissional / 

Perfil de Utilizador
Especialidade

N.º Ordem Médicos
(se aplicável)

N.º Mecanográfico
(se aplicável)

Data Nascimento

Identificação 

Nome Completo

Código da instituição

Consulta a Tempo e Horas - Profissionais Activos

Tipo de acção:

Especialidade* Departamento Serviço Especialidade/Consulta

ID da especialidade no 

sistema Administrativo 

Hospitalar

Entidade :

Consulta a Tempo e Horas - Actualização de especialidades

____ Novo/Alteração/Remoção Departamento

____ Novo/Alteração/Remoção Serviço

____ Novo/Alteração/Remoção Especialidade/Consulta

____ Novo/Alteração/Remoção ID da especialidade no sistema Administrativo Hospitalar

____ Outro ___________________________________________________________________

mailto:uccth@acss.min-saude.pt
mailto:servicedesk@spms.min-saude.pt


 

18 
 

Anexo 6 - Agendamento das Consultas no CTH 

O agendamento das Teleconsultas será efetuado seguindo os passos da Consulta a Tempo e 

Horas. O processo pode diferir de acordo com a existência ou não do registo do utente na base 

de dados da CTH. Neste caso apresenta-se o agendamento de utente não registado no CTH. 

1º Passo – Aceder ao CTH através do link: http://p1.min-saude.pt ou agendamento através do 

SClínico 

 

 

2º Passo – Entrar no Sistema de Informação e na área dos pedidos premir  

 

 

http://p1.min-saude.pt/
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3º Passo – Surge Janela de Pop-up onde deverá ser preenchido o número de utente do SNS, 

para obtenção dos dados do Registo Nacional de Utentes. Após registo, avançar. 

 
4º Passo – Surgem os dados de identificação do utente, que devem ser confirmados. Após 

confirmação premir OK e avançar para novo pedido. 
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5º Passo – Selecionar a Especialidade desejada 

 

6º Passo – Selecionar a instituição 
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7º Passo – Justificar o pedido de consulta e premir OK 

 

8º Passo – Deverá receber um aviso da criação bem-sucedida do seu pedido 
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Anexo 7 – Acesso à PDS Live através da Plataforma de Dados de 
Saúde 

1º Passo: Acesso ao SCLÍNICO, contextualização do utente em questão; 

 
2º Passo: Acesso à PDS Live, via PDS; 

 

 

 

 

 

3º Passo: Antes de iniciar a PDS Live, surge um alerta, conforme imagem infra, para que o 

profissional não se esqueça de guardar os registos efetuados no CHAT. 
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4º Passo: Para iniciar a sessão de telemedicina através da PDS Live, surge a opção de clique em 

PARTICIPAR; 

Nota: na primeira utilização da PDS Live surge a necessidade de instalar o plug in do 

Lync 2013 para que seja possível utilizar a PDS Live, relembra-se que esta opção dependente 

da configuração poderá necessitar de credenciais de administrador de sistema, pelo que 

sugeríamos articulação com o departamento de sistemas de informação respetivo. 

 

5º Passo: o profissional de Saúde A, junta-se à Sessão de Telemedicina e a uma sala da PDS 

Live, pelo que nesta fase aguardará pelo profissional de Saúde B,C ou D.  

 

 

 

 


