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DESTAQUE: Versão web do Reuma.pt - disponível a partir de 16 de Abril
• Novas funções, uma ferramenta mais completa, prática e fácil de usar!
A versão web do Reuma.pt tem 12 protocolos disponíveis, que englobam as várias doenças reumáticas
inflamatórias, quer para doentes em idade adulta, quer para doentes em idade pediátrica:
• Artrites e espondilartrites iniciais
• AR / EA / APs / AIJ para doentes que fazem ou fizeram terapêuticas biológicas
• AR / EA / APs / AIJ para doentes que nunca fizeram terapêuticas biológicas
• Lúpus eritematoso sistémico
• Outros diagnósticos

	
  

	
  
	
  

	
  

Muitos novos ecrãs!

	
  

Estes são alguns dos vários ecrãs
que foram substancialmente
alterados ou desenvolvidos de
novo – terapêutica, rastreio de
tuberculose, exame objectivo,
quadro evolutivo (evolução
longitudinal da actividade
da doença e resposta ao
tratamento).
	
  

Como posso aceder ao Reuma.pt – versão web? É fácil!
• Requisitos técnicos: os computadores onde se pretenda aceder ao Reuma.pt deverão ter o Silverlight instalado,

browsers de 32 bits (de preferência o Internet Explorer) e monitores com a resolução mínima de 1280x720. Para além
disso deverão ter acesso à internet (para se poder aceder a www.reuma.pt)
• Está num Centro que já utiliza a versão desktop? Então o processo terá de ser coordenado com as respectivas equipas
de informática, por forma a que se garantam as condições técnicas e, na data de migração, seja descontinuada a versão
desktop. A cada utilizador já registado será atribuído um código de utilizador provisório, mantendo-se a respectiva
senha de acesso. Os códigos de utilizador provisórios serão fornecidos a cada utilizador, aquando da migração para
a versão web e, no primeiro acesso, será obrigatória a mudança da senha de acesso. O código de utilizador poderá
também ser alterado, mas esta alteração é opcional. Tanto o código de utilizador como a senha de acesso poderão
ser alterados em qualquer momento pelo respectivo utilizador. Convém ainda que cada utilizador associe aos seus
dados um endereço de correio electrónico, por forma a que consiga recuperar as credenciais de acesso em caso de
esquecimento.
• Vai usar o Reuma.pt pela primeira vez? Então terá que preencher o formulário disponível para o efeito em www.reuma.pt
e enviá-lo para o endereço de correio electrónico indicado no mesmo.

Como inserir terapêutica com rituximab – um problema conhecido que fica resolvido!
A posologia excepcional do
rituximab já está contemplada
no Reuma.pt, de forma a que o
doente seja considerado como
estando sob rituximab entre
ciclos (até a terapêutica ser
definitivamente descontinuada).
Para tal, as datas das perfusões de
cada ciclo devem ser registadas,
conforme a imagem ao lado. Será,
no entanto, necessário rever este
aspecto em todos os doentes que
se encontrem sob rituximab e
cuja informação seja migrada da
versão desktop para a versão web.

	
  

SABIA que…
...a versão web do Reuma.pt contém já uma carta padrão para enviar ao Médico de Família?
Aquando do início da terapêutica biológica, é efectivamente importante informar o Médico de Família. Para tal, quando
a terapêutica biológica for prescrita (e incluída no ecrã da terapêutica), basta carregar no ícone que diz “Carta para o
médico de família” (salientado no canto superior direito da imagem acima) para se poder imprimir a carta.
...a versão web do Reuma.pt está preparada para permitir uma fácil exportação para Excel de alguns dados?
Por exemplo, o quadro evolutivo (último ecrã da página anterior) pode ser exportado para Excel, bastando para tal
carregar no ícone com o símbolo do Excel, no canto superior direito do ecrã.
...são tantas as novidades da versão web do Reuma.pt que terão de ser apresentadas ao longo dos próximos números
da newsletter. Se tiver questões ou sugestões de temas preferenciais a serem abordados nas próximas newsletters, não
hesite em contactar-nos.

CONTACTOS ÚTEIS PARA O RNDR SPR
• Questão técnica: Dr. Fernando Martins, tlm: 913648019, e-mail rnspr@spreumatologia.pt
• Questão/pedido científico, pedido de exportação de dados: CC Reuma.pt, e-mail rnspr@spreumatologia.pt
• rnspr@spreumatologia.pt encaminhado para Coordenador Nacional, Coordenador Directivo, Coordenador Científico
e Informático do Reuma.pt
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