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Objetivo do projeto

Realizar as alíneas g) e h) do ponto 13 do Despacho

n.º 15423/2013

•Promover e corrigir as práticas de uso de antibióticos, nomeadamente através da

implementação de programa de assistência à prescrição antibiótica, tanto em profilaxia como

em terapêutica, permitindo ao grupo de coordenação local do Programa de Prevenção e

Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos a anulação do uso de antibióticos em

situações em que não estão indicados ou utilizados por tempo superior ao necessário;

•Rever e validar as prescrições de, pelo menos, carbepenemes e fluoroquinolonas, nas

primeiras 96 horas de terapêutica.



Cronologia

05-2013 - Ordem de Serviço: Utilização de antimicrobianos no CHULC (stop-
order)

06-2013 - Implementação do formulário único de justificação

02-2014 - Testes para automatismo de relatórios dos antibióticos prescritos

03-2014 - Nomeação do GCL-PPCIRA

04-2014 - Relatórios diários automáticos – carbepenemes e quinolonas

05-2014 - Evidência de intervenção da monitorização e validação da 
terapêutica antimicrobiana pelo PAPA



Formulário de Justificação 
programa de prescrição Glintt

Excepções stop-order: Antibacilares…



Intervenção do projeto

• Apresentação por email ao PAPA das prescrições do 
internamento com carbepenemes e quinolonas.

• As prescrições feitas na urgência em doentes que 
venham a ser internados também são apresentadas.



Intervenção

O sistema de relatórios diários automáticos é baseado em SQL 
Server Reporting Services e entregue por email utilizando as funções 

de report subscription

• sobre o período de tempo das 12:00 do dia anterior e das 11:59 
do dia da extração recolhemos a informação da linha de 
prescrição eletrónica;

• sendo executado às 12:15 para permitir que as prescrições do 
período sejam gravadas e assim incluídas na extração;

• incluindo a informação em anexo num formato exportável (neste 
caso XLS).



Relatórios diários 



Informação enviada - 1

• relatório diário ao meio-dia

• prescrição de carbepenemes e quinolonas

• para médicos do PAPA filtrado por polo hospitalar



Informação enviada - 2

• linha de prescrição

• com a informação da justificação

• se ainda está prescrito quando ocorre o relatório



Informação enviada - 3

• informação sobre culturas pedidas

• prescrição eletrónica pré-definida isenta preenchimento de

formulário de justificação



Fatores críticos de sucesso

• PAPA -> os relatórios servem para a assistência à prescrição antibiótica;

• Formulário único -> extração é simples se existem campos padronizados;

• Stop–order -> obriga a uma validação das continuações de tratamento;

• Evidência -> aferir a percentagem de revisão e as práticas de prescrição;

• Diálogo multidisciplinar -> O GCL-PPCIRA é uma equipa em que todos 
participam e que não é fechada em si mesma.



Aspetos a melhorar

• Stop-order –> capacitar a prescrição eletrónica de antimicrobianos por períodos 
de tempo inferiores a 7 dias, sem necessidade de eliminação manual.

• Descalação -> existir na linha de prescrição a possibilidade de substituição de 
medicamento para descalação da substância ativa ou via de administração, sem 
necessidade de prescrição de nova linha e portanto de nova justificação.

• Frases de evidência -> seguirem critérios internacionais padrão que permitam 
julgar e comparar as práticas de prescrição. J Antimicrob Chemother 2018; 73: 
246–249

• Justificações pré-definidas no formulário -> maior consenso nas justificações.

• Seguimento das prescrições - > enquanto o PAPA aguarda por informação 
necessária à validação esta última deveria poder ficar suspensa.



Registo da intervenção

No diário clínico do doente do programa Sclínico Hospitalar



Evidência 1



Evidência 2



Monitorização



Processos

Duas fases:

• implementação da stop-order:  variação de consumos entre 2013 e 2014. 

• revisão das prescrições de 
carbepenemes e quinolonas pelo 
PAPA, através dos relatórios 
diários, entre 2015 e 2016, 
período onde houve consolidação 
da revisão e da interação com os 
prescritores



Resultados



Monitorização 2017-2021

Métrica: Consumo de carbapenemes (ATC J01DH) no total da utilização hospitalar de antibióticos (ATC J01) em Doses Diárias definidas pelo ATC do ano 
corrente



Monitorização 2017-2021

Métrica: Consumo de fluoroquinolonas (ATC J01MA) no total da utilização hospitalar de antibióticos (ATC J01) em Doses Diárias definidas pelo ATC do ano 
corrente



Monitorização 2017-2021

Métrica: Consumo de cefalosporinas (ATC J01DB, J01DC, J01DD, J01DE, e J01DI) no total da utilização hospitalar de antibióticos (ATC J01) em Doses Diárias 
definidas



Monitorização 2017-2021

Métrica: Consumo de glicopeptídos (J01XA), cefalosporinas de 3.ª e 4.º geração (J01DD e J01DE), monobactames (J01DF), carbapenemes (J01DH), 
fluoroquinolonas (J01MA), polimixinas (J01XB), piperacilina com inibidor da lactamase (J01CR05), linezolida (J01XX08), tedizolida (J01XX11) e daptomicina
(J01XX09), no total da utilização hospitalar de antibióticos (ATC J01), em Doses Diárias definidas pelo ATC do ano corrente



Conclusões

• Os relatórios diários de prescrição são uma ferramenta de 
trabalho.

• Que apresenta informação seletiva ao GCL-PPCIRA em 
tempo útil.

• Que requisita tempo para análise e intervenção aos 
elementos do Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica.


