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Enquadrada nas exigências legais das Unidades de Cuidados Continuados, a aplicação TSR - 
Unidades de Saúde UCC é uma solução integrada, altamente configurável e intuitiva, desenvolvida 
de acordo com as várias tipologias de Internamento.

Através do software atualizado em tempo real, disponibiliza toda a informação necessária e 
obrigatória sobre o utente e as respetivas ausências, consumos, úlceras, fraldas, entre outros.

Uma das vantagens-chave da aplicação é o módulo de faturação - integrado e específico para a 
RNCCI - para conseguir gerar todas as faturas de acordo com a realidade de cada utente com 
apenas um clique.

A aplicação dispõe de faturação automática aos subsistemas, incluindo à ARS. Cumpre ainda as 
regras do Modelo de Fatura definidas em cada subsistema de saúde, com a respetiva Portaria do 
Diário da República, bem como o QR Code obrigatório.

As exigências do RGPD estão também previstas nesta solução TSR: todas as ações do utilizador ficam disponíveis em 

histórico, estando sempre acessível o registo de consultas sobre quem acedeu e o que fez.



Aplicação TSR - Unidades de Saúde UCC

Esta secção permite gerir os internamentos (inserir, alterar, remover, consultar) e os consumos associados ao 

mesmo. A área de Internamento auxilia o utilizador a acompanhar melhor o utente, já que possibilita a inserção das 

datas de início e de fim, além de disponibilizar uma vista gráfica da ocupação.

Área Internamento UCC

Internamento:

- Mudança de cama;

- Consumos;

• Mapa de faturação.

- Listagens:

• Utente;

- Internamentos:

• Data início/Data de fim/Motivo de saída;

• Piso/Quarto/Cama;

• Dados da faturação;

• Observações.
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Aplicação TSR - Unidades de Saúde UCC

Esta secção permite fazer a gestão da faturação (manutenção de faturas, faturas-recibo, recebimentos, notas de 

crédito, de débito e de liquidação) do utente e do subsistema. Permite ainda certificar estes documentos, recolher e 

exportar ficheiros Saft-PT.

Faturação

Subsistemas:

- Faturação subsistemas;

- Recebimentos subsistemas;

- Atrasos pagamentos;

- Listagens.

Utentes:

- Faturação subsistemas;

- Recebimentos subsistemas;

- Atrasos pagamentos;

- Listagens.

Saft-PT:

- Recolha Saft-PT;

Certificação:

- Certificação de documentos.

QR Code:

- Criação QR code.

- Recolha Saft-PT (AT);

- Resumo Saft-PT.
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Esta secção permite fazer a manutenção à ficha dos subsistemas da Instituição. Permite também consultar dados 

relativos ao saldo e movimentos da conta corrente.

Subsistemas

Subsistemas:

- Manutenção;

- Conta corrente;

- Listagens;

- Emissão de etiquetas.
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Esta secção permite fazer a manutenção à ficha dos utentes da Instituição, consultar dados acerca do saldo e 

movimentos, bem como estabelecer a ficha financeira do utente.

Utentes

Utentes:

- Manutenção;

- Conta corrente;

- Listagens;

- Emissão de declarações;

- Emissão de etiquetas.
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Esta secção permite fazer a manutenção de importantes variáveis relativas à faturação, bem como à gestão do 

internamento. Neste ponto, o utilizador consegue fazer a manutenção de Áreas, Tipologias, Acordos, Artigos, 

Serviços, Centros de Custo, Séries, entre outros pontos que influenciam toda a aplicação.

Tabelas

Utentes:

- Gerais;

- Artigos;

- Serviços;

- Acordos;

- Internamento;

- Faturação;

- Utentes;

- Profissionais de sáude;
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Esta secção inclui manuais de apoio ao utilizador, bem como acesso direto à assistência remota da equipa TSR.

Ajuda

Manuais: Assistência remota:

- Assistência remota;

• Novidades;

- Utentes:

• Manual da aplicação.
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