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22 de agosto de 2022 

 

Área clínica 

Avaliação da qualidade de cuidados de saúde prestados, em idade pediátrica, relativamente ao 
diagnóstico e tratamento da amigdalite aguda, na área dos cuidados de saúde primários, pela 
implementação da Norma 020/2012, de 26/12/2012, “Diagnóstico e Tratamento da Amigdalite Aguda na 
Idade Pediátrica”, doravante designada por Norma. 

 

Período de observação e casos analisados 

Do 4º trimestre de 2019 foram analisados 120 processos clínicos de utentes em idade pediátrica, sob 
vigilância e tratamento na Unidade de Saúde, provenientes do arquivo clínico pertencente a 8 Unidades 
de Saúde (ver Ficha técnica, no verso). 

 

Resultados 

A taxa de conformidade global foi de 43,3%, com a distribuição, por Unidade de Saúde, apresentada 
no gráfico abaixo. 

 

Registos clínicos: 

a) Apenas em 11,4% dos casos houve registo, no processo clínico SClínico, do resultado do teste 

TDAR (teste de diagnóstico antigénico rápido); 

b) Apenas em 55 % dos casos houve registo de prescrição de terapêutica antibiótica de acordo com 

o preconizado na Norma; 

c) Apenas em 65,2% dos casos houve registo de posologia do antibiótico prescrito, conforme 

indicado na Norma; 

d) Apenas em 55,4% dos casos houve registo de duração da terapêutica antibiótica, conforme 

descrito na Norma. 

 

Taxa de Conformidade por Unidade de Saúde   
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Recomendações  

No âmbito do diagnóstico e tratamento da amigdalite aguda em idade pediátrica: 

1. Registar, no processo clínico, o resultado do teste de diagnóstico antigénico rápido (TDAR), nos 

termos da Norma; 

2. Prescrever o antibiótico adequado, de acordo com o preconizado na Norma; 

3. Registar, no processo clínico, a posologia do antibiótico prescrito, conforme indicado na Norma; 

4. Registar, no processo clínico, a duração efetiva da terapêutica antibiótica, conforme descrito na 

Norma; 

5. Realizar formação específica sobre a Norma aos profissionais de saúde, bem como implementar 

processos internos de monitorização e de auditoria interna à Norma.  

 

A Área Funcional da Qualidade promoverá, durante o ano de 2023, a avaliação de seguimento da 

conformidade da implementação da Norma 020/2012, de 26/12/2012, “Diagnóstico e Tratamento da 

Amigdalite Aguda na Idade Pediátrica”. 

 

Ficha técnica  

 

ARS Norte, I. P.     

Execução do Plano Estratégico da AFQ para 2021/2022, no âmbito das auditorias clínicas, em colaboração com o 
Departamento da Qualidade na Saúde, da Direção-Geral da Saúde. 

Participação de 8 Unidades de Saúde da ARS Norte, I. P, nos meses de abril a julho de 2022. 

1. Unidades de Saúde envolvidas: 

Aníbal Cunha, Carvalhido, Ermesinde, Faria Guimarães, Nova Salus, S. João de Sobrado, Tempo de Cuidar e 
Uma Ponte para a Saúde.                             

2. O protocolo interno de recolha implicava uma amostra de 15 casos (dos 3 aos 17 anos de idade, sob vigilância 
e tratamento na própria Unidade de Saúde), com diagnóstico R76 (ou R72) e terapêutica da iniciativa do Médico 
de Família, no 4.º trimestre de 2019, aleatoriamente selecionados.  

 
3. O modelo de grelha e de relatório da avaliação da conformidade foi previamente analisado com os participantes, 

bem como a metodologia de recolha da informação, padronizando os seus critérios. 


