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DESTAQUE: O Reuma.pt já ultrapassa os 6000 doentes, tendo crescido 50% em
pouco mais de um ano. O nº de consultas inseridas ronda as 38.000.

A versão web já é utilizada por 86% dos centros! Se ainda não a usa...
• E está num Centro que já utiliza a versão desktop: Então o processo terá de ser coordenado entre as respectivas equipas

de informática local e da SPR, de forma a garantir que os dados são correctamente migrados da versão desktop.
• E 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.
• A utilização do Reuma.pt online é fácil e desejável por todos!

Como posso ver a evolução do meu doente? É fácil!
• O ecrã geral da terapêutica
XXXXXXX

XXXXXXX

(1º ecrã) permite ter uma
perspectiva global sobre
a terapêutica do doente,
incluindo toda a medicação
e
informação
relevante
associada: princípio activo,
nome comercial, data de
início e fim da terapêutica,
dose, frequência, via de
administração
e
ajustes
terapêuticos
efectuados.
Cada curso de terapêutica
corresponde a uma linha.
• As alterações de posologia
deixaram de aparecer como
terapêuticas diferentes e
passaram a ser apresentadas
como ajustes de uma mesma
terapêutica.
• Por defeito, serão visíveis todas
as terapêuticas administradas.
É também possível visualizar
“apenas as terapêuticas
activas à data da consulta”
ou
“apenas
biológicos”,
seleccionando as respectivas
opções (elipse encarnada).

• Se pretender, de forma rápida, reiniciar ou terminar uma terapêutica (conforme se trate de uma terapêutica prévia

suspensa ou em curso), basta clicar no nome do fármaco em questão e depois em “Reiniciar terapêutica” ou “Terminar
terapêutica” (elipse azul) e o ecrã de detalhe dessa prescrição abre automaticamente.
• Uma outra forma de aceder ao ecrã de detalhe de cada prescrição (2º ecrã) é carregando sobre o fármaco em questão e
depois carregar em “Ver/editar detalhes” ou “Detalhe” (elipses verdes, 1º ecrã).
• Cada terapêutica inserida pode ser:
• Removida: carregando no botão “Remover”, o que elimina por completo o registo desta terapêutica.
• Corrigida: carregando no botão “Corrigir dados”, o que permite corrigir os dados da terapêutica por estarem incompletos
ou incorrectos, substituindo os dados previamente inseridos.
• Ajustar posologia (no caso de uma terapêutica activa): carregando no botão “Ajustar posologia”, o que permite alterar
os dados de uma terapêutica (ex: dose ou posologia) e torná-los válidos a partir da data da consulta, de forma a que os
dados anteriores se mantenham (como um curso de terapêutica) e os novos dados constituirão um novo curso (no ecrã
geral aparecerá como uma nova linha).

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