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DESTAQUE: Relatórios estatísticos, uma nova ferramenta à sua disposição no Reuma.pt
Os relatórios estatísticos são uma nova ferramenta que permitirá aos Centros, em tempo real, gerar um “relatório
do Centro” para todos os diagnósticos (relatório global), “relatórios de eficácia” para cada patologia, ou “relatórios
de segurança” e “relatórios de tuberculose”, para cada patologia ou para todo o conjunto de doentes do Centro.
Os relatórios estatísticos são também passíveis de exportação para excel.
Seleccionando a opção “Gerar relatório de eficácia” poderá visualizar rapidamente as características clínicas e
demográficas da população de doentes do seu Centro: número total de doentes com um determinado diagnóstico
(com e sem biológico activo), idades, número de observações e tempo de seguimento, duração da doença, dados
sobre exposição a biológico e medidas de eficácia clínica, entre outros parâmetros.
Seleccionando a opção “Gerar relatório de segurança” poderá visualizar rapidamente dados sobre eventos
adversos, quer em doentes sob terapêutica com DMARDs clássicos, quer em doentes sob terapêutica biológica.
Seleccionando a opção “Gerar relatório de tuberculose” poderá visualizar rapidamente toda a informação
relacionada com o rastreio de tuberculose, tal como como o número de doentes com prova de Mantoux ou
radiografia do tórax realizada (e seus resultados), o número de doentes referenciados à consulta de tuberculose e o
número de doentes que efectuaram ou estão a efectuar terapêutica anti-bacilar, entre outros parâmetros.
No relatório estatístico poderá consultar
de imediato múltiplos parâmetros
demográficos, clínicos (nomedamente
sobre eficácia do tratamento) e de
segurança e rastreio de tuberculose nos
seus doentes. Esta é uma ferramenta de
grande utilidade clínica e científica!

Impressão de documentos com utilidade clínica diária – uma mais-valia do Reuma.pt
O Reuma.pt permite-lhe imprimir vários documentos com utilidade clínica diária, como a informação para
receita de biológico, a carta para o médico de família e os questionários de auto-preenchimento para dar aos
doentes (dois exemplos em baixo: HAQ e SF-36, com indicação do ícone para impressão do questionário, à
esquerda do ícone com a impressora, que por sua vez serve para impressão dos resultados do questionário, após
preenchimento no Reuma.pt).

Como posso transferir o relatório da consulta no Reuma.pt para o processo clínico
electrónico do hospital?
O botão de imprimir o relatório da consulta permite copiar o relatório e colá-lo no processo clínico electrónico
do hospital, não sendo necessário digitar os dados nos 2 sistemas.
Após seleccionar o botão “Imprimir” surgirá uma caixa com o “relatório da consulta”. É possível copiar este
texto directamente para outro sistema electrónico ou para um processador de texto, imprimir o relatório ou
gravá-lo em formato pdf.

Sabia que...
...O ecrã das terapêuticas tem um ponto de interrogação (ícone de ajuda) que, em caso de dúvida, permite esclarecer
como deverá ser efectuada cada uma das operações.
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