
 

 

Projeto nº POCI-02-0550-FEDER-040621 

Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização 

EnfermeiroDigital@ULSAM.: Segurança e Eficiência na Prestação dos Cuidados de Saúde 

na Unidade Local De Saúde Do Alto Minho, E.P.E., no Âmbito da Administração do 

Medicamento e Intervenções de Enfermagem. 

_______________________________________________ 

Custo total elegível    436.570,00€ 

Apoio financeiro FEDER/FSE     371.084,50€ 

Apoio financeiro público nacional    65.485,50€ 

 
 

Síntese do projeto 
A classe de enfermagem é muito representativa no 

universo de colaboradores da Unidade Local de 

Saúde (ULS) do Alto Minho, são os recursos que 

representam o maior número, demonstrando o 

impacto, a representatividade e os efeitos que 

iniciativas de Segurança e Eficiência na prestação de 

cuidados de Enfermagem, assentes em novas 

plataformas tecnológicas de suporte à prestação dos cuidados, terão na Entidade. A 

solução de mobilidade proposta dirige-se essencialmente a estes destinatários, mas terá 

efeitos diretos na prestação de cuidados centrados no doente, pelos clínicos e restantes 

profissionais de saúde.  



O Conselho de Administração da ULS Alto Minho, pretende alinhar a estratégia da 

organização com as necessidades da população do Alto Minho e ainda com as 

orientações estratégicas da tutela e com o ENESIS2022. Para que esta iniciativa não 

passasse de uma declaração de intenções, foram realizadas reuniões com todos os 

departamentos, serviços e equipas da Instituição, onde foram debatidas as principais 

problemáticas e recolhidos os contributos de todas as áreas de atividade. O plano 

estratégico para o próximo triénio parte de três linhas estratégicas, Segurança; SNS Sem 

papel e Recurso à Telesaúde /Telemedicina, cada uma com os seus correspondentes 

objetivos estratégicos e respetivas problemáticas sobre os quais a consecução destes 

objetivos pode ter impacto.  

Os Objetivos estratégicos da ULS Alto Minho, visam fundamentalmente a obtenção de 

ganhos em saúde, a prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessíveis e em 

tempo oportuno, a eficácia técnica e eficiência, num quadro de desenvolvimento 

económico e financeiro sustentável bem como a melhoria contínua da qualidade dos 

serviços prestados.  

Os objetivos estratégicos na área das TIC visam a adoção de Sistemas de Informação 

inovadores, com recursos à mobilidade e interoperabilidade clínica, como base de apoio 

à tomada de decisões e suporte à operação, sendo a Área Clínica uma vertente 

prioritária a desenvolver. Estima-se que atualmente 1/3 do tempo do enfermeiro, 

enquanto prestador de cuidados de saúde, é passado a atualizar, assincronamente 

todos os sistemas de informação de suporte à sua atividade, em especial o SCLINICO. Tal 

faz com que não só se consuma mais tempo no processo mas que se perca informação 

pela distância temporal entre o ato de enfermagem praticado e o seu registo. É ainda 

de salientar toda a atividade complementar do enfermeiro quer em tratamento, recolha 

de amostras, apoio ao internamento, que nem sempre são registados ou onde o 

processo de registo e controlo passa por registos manuais introduzidos em sistema mais 

tarde. Como demonstrado no estudo prévio e análise custo beneficio elaborado, é 

necessário encontrar uma forma de efetivar a transformação digital do processo de 

prestação de cuidados de saúde pelo enfermeiro, tornado a sua prática mais segura, 

com maior qualidade e mais humanizada.  


