
 

 

Designação 

Proporção de utentes com doença respiratória, com acompanhamento adequado. 

 

Objetivo 

Monitorizar o programa de doenças respiratórias. 

 

Descrição do indicador 

Indicador que exprime a proporção de utentes com doença respiratória com acompanhamento de 

acordo com as normas da DGS. 

Numerador: contagem de utentes com doença respiratória com acompanhamento adequado. 

Denominador: contagem de utentes inscritos com doença respiratória vigiados na unidade. 

 

Regras de Cálculo 

NUMERADOR: 

Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C e D e (E ou F)] é verdadeira: 

A. Todas as condições enunciadas para o denominador; 

B. Ter pelo menos 2 consultas médicas de vigilância de doença respiratória, realizadas nos últimos 12 

meses, uma em cada semestre; 

C. Com pelo menos 1 avaliação de técnica inalatória registada no último semestre; 

D. Com registo de dispositivo inalatória na terapêutica crónica em pelo menos 4 dos 12 meses que 

antecedem a data de referência do indicador; 

E. Com pelo menos 1 prescrição de vacina da gripe nos últimos 12 meses; 

F. Com pelo menos 1 inoculação de vacina da gripe nos últimos 12 meses. 

DENOMINADOR: 

Contagem de utentes em que a expressão [A e B e C] é verdadeira: 

A. Com inscrição ativa na unidade de saúde na data de referência do indicador; 

B. O diagnóstico de Asma (ICPC-2 R96) ou DPOC (ICPC-2 R95) encontra-se na lista de problemas, com 

o estado “ativo”, durante pelo menos os 190 dias que antecedem a data de referência do indicador 

(metodologia período em análise flutuante) ou pelo menos 7 dias antes do início de cada semestre 

(período em análise fixo); 

C. Com programa de vigilância “Programa de doenças respiratórias” ativo e registo “vigiado na 

unidade” durante pelo menos os 190 dias que antecedem a data de referência do indicador 

(metodologia período em análise flutuante) ou pelo menos 7 dias antes do início de cada semestre. 

(período em análise fixo). 
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