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Resumo  

Os antimicrobianos são medicamentos que podem matar ou inibir o crescimento de 

bactérias, são usados para curar infeções em pessoas, animais e, às vezes, plantas e estão na base 

do conceito Uma Só Saúde (One Health).  

A nível global, apenas 10% do consumo total de antibióticos é 

efetuado em Saúde Humana. As mudanças observadas na estrutura 

demográfica, no ambiente e nos novos padrões de saúde levaram a um 

aumento do consumo de antibióticos e da resistência antimicrobiana, 

tornando-se num dos maiores desafios da saúde pública. 

O uso indevido e excessivo de antimicrobianos acelera esse 

processo, é uma preocupação de múltiplos setores e representa um 

peso crescente, tanto na saúde como na economia, à escala mundial. 

A nível nacional, o Despacho que cria o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) tem, entre outros, o objetivo de promover o uso correto de 

antimicrobianos e a diminuição da taxa de microrganismos com resistência a antimicrobianos. O Plano 

Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos até 2023, alinhado com a ideia “Uma Só 

Saúde”, cujos objetivos globais visam “(...) implementar o conceito; melhorar o conhecimento sobre a 

resistência aos antimicrobianos; fortalecer a base de conhecimento e evidência através da vigilância 

epidemiológica; monitorização ambiental e investigação; reduzir a incidência de infeção; otimizar o 

uso dos antimicrobianos; e, manter o compromisso e aumentar o investimento em novos 

medicamentos, ferramentas de diagnóstico, vacinas e outras intervenções relevantes.” 

A maioria dos antibióticos utilizados em humanos ocorrem em 

contexto ambulatório (cuidados de saúde primários, urgências ou 

consultas externas hospitalares) o que reforça a importância de 

intervenções visando a otimização da sua utilização nestes contextos.  

Por isso, a nível regional era urgente criar e implementar um 

Programa de Apoio à Prescrição de Antibióticos para o Ambulatório 

(PAPA Ambulatório). Neste contexto, foi constituído um Grupo de 

Trabalho Regional (Equipa Regional do PAPA) integrado na Unidade 

Regional do PPCIRA (UR PPCIRA) da ARS LVT para definir a estratégia e 

promover o uso responsável e racional destes medicamentos.  

A operacionalização deste Programa decorrerá em estreita 

articulação com as Unidades Locais do PPCIRA (UL PPCIRA) e as Equipas Locais do PAPA dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e dos Centros Hospitalares/ Hospitais da respetiva área 

geodemográfica.   

A resistência aos 

antimicrobianos  

é um grave 

problema de saúde 

pública. 

O PAPA 

Ambulatório da  

ARS LVT  

visa  

promover o uso 

responsável dos 

antibióticos. 
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1. Enquadramento  

Os antibióticos representam um dos grandes avanços da medicina moderna, contribuindo para 

o aumento da esperança média de vida verificada a partir de meados do 

século XX. 

A nível global, apenas cerca de 10% dos antibióticos são utilizados 

na Saúde Humana, o que está na base do conceito integrador de Uma Só 

Saúde (One Health). 

Por outro lado, a maioria dos antibióticos utilizados em humanos 

ocorrem em contexto ambulatório (cuidados de saúde primários, urgências ou consultas externas 

hospitalares) o que reforça a importância de intervenções visando a otimização da sua utilização nestes 

contextos. 

Os dados internacionais referem que cerca de 30 a 50% dos antibióticos são prescritos de forma 

inapropriada, o que pode acontecer por serem utilizados em situações sem indicação (infeções virais, 

colonizações bacterianas, entre outras), por seleção e espetro desadequados ao contexto clínico, 

epidemiológico ou laboratorial, ou por posologias inadequadas. 

Embora a resistência das bactérias aos antibióticos seja uma propriedade intrínseca das 

bactérias e tenha pelo menos 30.000 anos, antecedendo, portanto, a sua descoberta por Fleming e 

utilização em larga escala desde os anos 40 do Século XX, a sua utilização inapropriada tem acelerado 

de forma significativa a seleção ou a emergência de novas resistências, especialmente preocupante 

nas bactérias Gram-negativo face a determinadas classes de antibióticos, como as quinolonas, beta-

lactâmicos ou carbapenemes.  

A resistência das bactérias aos antibióticos é indubitavelmente um dos principais problemas de 

Saúde Pública, com consequências a nível individual e coletivo.  

Entre  

30% a 50% dos 

antibióticos, 

 são  

prescritos de forma 

inapropriada. 
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A melhoria da utilização de antibióticos, em particular ao nível da prescrição, em paralelo com 

as estratégias de prevenção da infeção e transmissão cruzada de microrganismos, aliada ao 

desenvolvimento de novos antibióticos, é essencial para melhorar o panorama atual e futuro. 

Apesar de Portugal se encontrar abaixo da média dos países da União Europeia e do Espaço 

Económico Europeu (EU/EEA), no que concerne ao consumo de antibióticos a nível ambulatório 

continua a registar elevadas proporções de utilização de 

antibióticos de largo espetro, nomeadamente combinações de 

beta-lactâmicos e inibidores de betalactamases (amoxicilina-ácido 

clavulânico), cefalosporinas de terceira geração (ceftriaxone, 

cefotaxima) e quinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina, outras).  

Este perfil pode contribuir de forma decisiva para a elevada 

taxa de resistência bacteriana observada nas infeções causadas por 

bactérias Gram-negativo, tais como a resistência a beta-

lactâmicos, cefalosporinas e quinolonas observadas na Escherichia 

coli, ou a resistência crescente aos carbapenemes observadas na 

Klebsiella pneumoniae e outras Enterobacterales. No caso das bactérias Gram-positivo, esse perfil de 

prescrição está associado à resistência do Staphylococcus aureus à meticilina (MRSA) e do 

Enterococcus à vancomicina, entre outros. 

A criação dos Programas de Apoio à Prescrição Antimicrobiana (PAPA, Antimicrobial 

Stewardship Programs, na terminologia Anglo-Saxónica) constituem uma estratégia organizacional, 

assente num conjunto de intervenções encadeadas e complementares, com o objetivo de preservar 

os antibióticos, através do seu uso responsável e racional, tendo em conta a noção de que são um bem 

escasso e finito. Têm como objetivo selecionar o regime terapêutico mais adequado à situação clínica 

em concreto (fármaco, dose, modo de administração e duração), maximizando a efetividade e 

minimizando os efeitos adversos associados à sua utilização, a nível individual e coletivo. 

Estes programas assentam numa mudança da cultura de prescrição, baseada na sensibilização, 

formação e disponibilização de ferramentas de suporte à decisão clínica dos profissionais de saúde 

envolvidos no circuito do antibiótico. Favorecem as intervenções no âmbito da melhoria do diagnóstico 

das infeções, quantificação de consumos e auditoria da qualidade de prescrição com feedback aos 

O PAPA Ambulatório da 

ARS LVT  

visa…  

maximizar a efetividade e 

minimizar os efeitos 

adversos,  

associados ao uso de 

antibióticos. 
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prescritores. Sempre que possível, as intervenções devem ser efetuadas ao nível da prescrição 

individual e em tempo real, transformando a prescrição num trabalho de equipa. 

Ao contrário dos hospitais, que têm PAPA implementado 

em maior ou menor profundidade, abrangendo os médicos que 

neles prestam serviço, a sua operacionalização nos Cuidados de 

Saúde Primários (CSP) é particularmente desafiante, não só pela 

dispersão geográfica e elevado número de Unidades de Saúde, 

mas também pela diferença existente no circuito do 

medicamento. A prescrição e a dispensa ocorrem em locais 

diferentes, com acessos distintos aos sistemas de informação, 

resultando num défice de informação clínica no momento da 

disponibilização do medicamento. Isto traduz-se na 

impossibilidade de verificação dos critérios de racionalidade 

implícitos ao bom uso de antibióticos. 

Paralelamente, neste contexto, os cidadãos têm também um importante papel ao poderem 

condicionar, de forma decisiva, a utilização de antibióticos. Por este motivo, devem estar envolvidos 

em ações que visem a melhoria da sua literacia para a saúde neste âmbito. 

Atualmente, a ARSLVT realiza a monitorização sistemática do consumo de antibióticos ao nível 

dos CSP. Esta análise é efetuada de forma retrospetiva pela Unidade Orgânica Flexível de Farmácia 

(UOFF), em colaboração com a Unidade Regional do Programa de Prevenção, Controlo de Infeção e 

Resistência aos Antimicrobianos (UR-PPCIRA), pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), pelas 

Unidades Locais do PPCIRA (UL-PPCIRA) e pelos Conselhos Clínicos e de Saúde (CCS) de cada 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES).  

A monitorização do consumo anual de antibióticos, em particular das quinolonas e 

cefalosporinas, integra o plano de contratualização com os ACES. 

A implementação do PAPA em todas as Unidades de Saúde dos CSP da ARSLVT, apoiada 

centralmente pela UR-PPCIRA, dá cumprimento ao disposto no Despacho criador do PPCIRA da 

Direção-Geral da Saúde e da respetiva atualização em setembro de 2022, contribuindo para a melhoria 

das boas práticas de prescrição antibiótica e do perfil de resistência bacteriana. O PAPA deve dar 

O PAPA Ambulatório 

abrange  

Agrupamentos de 

Centros de Saúde,  

Hospitais Públicos,  

e 

Hospitais Privados.  

da Região LVT 
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suporte aos prescritores na tomada de decisão, privilegiando ações formativas e educativas sobre 

ações restritivas, por forma a garantir uma alteração dos hábitos de prescrição consciente e 

sustentada. 

Atendendo a que a utilização de antibióticos em regime de ambulatório abrange, não apenas 

os CSP, mas também, as Unidades Hospitalares (públicas ou privadas), nas suas vertentes de 

atendimento urgente e consultas externas, essencialmente, importa alargar a atuação a estas 

instituições. Este alargamento, e atendendo a que as mesmas dispõem de UL PPCIRA e Grupos PAPA 

organizados e estruturados, vai assentar numa articulação com a UR PPCIRA da Região LVT. Compete 

à Equipa UR do PAPA da instituição liderar o processo junto dos seus profissionais, de acordo com as 

diretivas emanadas pelo PAPA Regional. 

2. Objetivos  

A implementação local do PAPA Ambulatório na ARSLVT tem como objetivos principais: 

a. Reduzir a prescrição inapropriada de antibióticos neste contexto; 

b. Otimizar os resultados clínicos dos doentes que requerem tratamento antibiótico, garantindo 

a maior efetividade e minimização de efeitos adversos; 

c. Prevenir o aparecimento de resistências aos antimicrobianos. 

3. Operacionalização  

A implementação de PAPA Ambulatório, quer a nível regional, quer a nível local, baseia-se em 

eixos comuns referentes à Estrutura, Processos e Avaliação de resultados, envolvendo a constituição 

de Equipas nos ACES e interligação com as Equipas PAPA já existentes nos hospitais. Especial ênfase é 

dada à operacionalização no âmbito dos ACES.  

A implementação do PAPA Ambulatório necessita de uma  

Equipa PAPA alargada no Agrupamento do Centros de Saúde.  
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3.1. Implementação Regional 

3.1.1. Estrutura: elementos centrais de um PAPA Ambulatório regional 

A Deliberação n.º 160/07/2020 de 1 de janeiro, do Conselho Diretivo da ARS LVT.IP, criou o 

Grupo de Coordenação Regional do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (GCR do PPCIRA). A resistência aos antimicrobianos, parte integrante do PPCIRA, e 

prioritária no Plano de Atividades 2021-23, levou à criação do Grupo Regional do PAPA a quem 

compete a conceptualização, definição, implementação e acompanhamento da prescrição de 

antibióticos nas Unidades de CSP e nos Hospitais da Região. A recente publicação do Despacho n.º 

10901/2022, de 8 de setembro, que atualiza o PPCIRA, refere no ponto 20 e seguintes a obrigatoriedade 

de todas as entidades prestadoras de cuidados do SNS, nomeadamente os ACES, as instituições 

hospitalares, as ULS e as unidades da RNCCI, têm de implementar um Programa de Apoio à Prescrição 

Antibiótica (PAPA) (…). Acresce que, para os CSP, há necessidade da existência de programa de 

melhoria de qualidade na área da prescrição de antibióticos que inclua monitorização e retorno de 

informação de prescrição aos clínicos, pelo menos trimestral, em pelo menos 90 % das unidades 

funcionais do ACES. Ao abrigo do disposto no n.º 9 do Despacho nº 10901/2022, o Conselho Diretivo 

da ARS LVT, IP, através da Deliberação n.º 317/2022, criou a Unidade Regional do PPCIRA da ARS LVT 

(UR PPCIRA ARSLVT), designou os seus elementos, incluindo o Grupo Regional do PAPA Ambulatório, 

o qual tem a seguinte composição: 

Grupo Regional PAPA Ambulatório 

Elementos  Contactos 

Carlos André Palos 
(coordenador) 

Médico, especialista em Medicina Interna do Hospital da Luz, com 
experiência relevante em prescrição antibiótica e resistência aos 
antimicrobianos; Ex-membro da Direção Nacional do PPCIRA da DGS e 
membro da UR do PPCIRA da ARS LVT 

carlos.andre.palos@lu
zsaude.pt  

Renata Afonso  Farmacêutica Hospitalar, membro da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica (CFT) da ARS LVT, membro da UR do PPCIRA 

renata.afonso@arslvt.
min-saude.pt 

Samuel Marques 
Teixeira Gomes 

Médico, especialista em Medicina Geral e Familiar da Unidade de Saúde 
Familiar Águas Livres, membro da Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT) da ARS LVT 

samuel.gomes@arslvt
.min-saude.pt  

Rita de Cássia Vieira de 
Meireles Côrte-Real 

Médica, especialista em Patologia Clínica do Centro Hospitalar e 
Universitário de Lisboa Central, membro da UR do PPCIRA 

rita.cortereal@chlc.mi
n-saude.pt  

Ana de Jesus Silva 
Bruschy da Fonseca 

Médica, especialista em Microbiologia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Lisboa Norte, membro da UR do PPCIRA 

ana.bruschy@chln.mi
n-saude.pt  

Daniel Amaral Farmacêutico da Unidade Orgânica Flexível de Farmácia, membro da 
UR do PPCIRA 

daniel.amaral@arslvt.
min-saude.pt  

Duarte Pedro de Sousa 
Tavares  

Administrador Hospitalar e perito em estatística, epidemiologia e 
sistemas de informação,membro da UR do PPCIRA 

duarte.tavares@arslvt
.min-saude.pt  

Gregória Paixão von 
Amann  

Médica, especialista de Saúde Pública, Coordenadora da UR do PPCIRA 
da ARS LVT. 

gregoria.amann@arsl
vt.min-saude.pt  

mailto:carlos.andre.palos@luzsaude.pt
mailto:carlos.andre.palos@luzsaude.pt
mailto:renata.afonso@arslvt.min-saude.pt
mailto:renata.afonso@arslvt.min-saude.pt
mailto:samuel.gomes@arslvt.min-saude.pt
mailto:samuel.gomes@arslvt.min-saude.pt
mailto:rita.cortereal@chlc.min-saude.pt
mailto:rita.cortereal@chlc.min-saude.pt
mailto:ana.bruschy@chln.min-saude.pt
mailto:ana.bruschy@chln.min-saude.pt
mailto:daniel.amaral@arslvt.min-saude.pt
mailto:daniel.amaral@arslvt.min-saude.pt
mailto:duarte.tavares@arslvt.min-saude.pt
mailto:duarte.tavares@arslvt.min-saude.pt
mailto:gregoria.amann@arslvt.min-saude.pt
mailto:gregoria.amann@arslvt.min-saude.pt
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3.1.2. Metodologia de intervenção/ competências do Grupo Regional do PAPA 

Ambulatório 

Ao nível regional a operacionalização da implementação do PAPA Ambulatório passa pela 

realização das seguintes atividades:  

 Elaboração de Plano de Ação anual, a propor à coordenação do UR, com vista à sua 

integração no Plano Anual de atividades da UR-PPCIRA da ARSLVT, precedido da: 

o Realização de ponto de situação sobre a estrutura pré-existente dos PAPA locais na 

ARSLVT, através de questionários dirigidos aos responsáveis dos ACES, de forma a 

identificar áreas de intervenção e oportunidades 

de melhoria; 

 Identificação dos determinantes de prescrição 

(nomeadamente recursos, competências, tipologia 

de cuidados, geografia, cultura), que possam 

influenciar o desenvolvimento do programa, através 

de intervenções bottom-up, de forma a identificar e 

melhor direcionar necessidades de intervenção e 

oportunidades de melhoria; 

 Elaboração da política de utilização de antibióticos 

nos CSP da ARSLVT, conjuntamente com a CFT; 

 Elaboração de documentos orientadores de boa 

prática de diagnóstico e prescrição nas principais 

infeções: urinárias, respiratórias, pele e tecidos moles; 

 Obtenção da Carta Microbiológica da região junto dos laboratórios convencionados da 

ARSLVT;  

 Definição de indicadores de monitorização e acompanhamento relativos ao consumo de 

antibióticos e ao perfil de resistências microbianas da região; 

 Obtenção de dados referentes ao consumo de antibióticos, definição de metas de redução 

anual do consumo, quando aplicável, tanto em termos globais como por categorias 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) e por antibióticos; 

 Realização de Estudos de Prevalência de Ponto, em abril de cada ano, visando a obtenção 

de dados referentes à qualidade da sua prescrição, com base na revisão dos processos 

clínicos. Esta atividade é desenvolvida em parceria com a Equipa Local do PAPA do ACES; 

O Grupo Regional  

do PAPA Ambulatório… 

Avalia  

Planeia  

Capacita  

Promove a literacia  

Monitoriza  

Articula 

Comunica  

Investiga 
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 Articulação com as equipas PAPA dos hospitais públicos e privados, visando a cedência de 

informação relativa ao consumo de antibióticos e indicadores associados à prescrição 

ambulatória dos seus profissionais; 

 Promoção de reuniões com os responsáveis das Equipas PAPA locais, com periodicidade 

mínima semestral, a definir de acordo com as necessidades específicas de cada instituição; 

 Formação e sensibilização dos prescritores sobre boas práticas de prescrição antibiótica, 

nomeadamente através de: 

o Recurso a lembretes ou mnemónicas digitais ou impressas;  

o Recurso às novas tecnologias de comunicação (streaming, b-learning). 

 Sensibilização e educação para a saúde dos cidadãos, utilizando os vários meios de 

comunicação disponíveis, tais como as redes sociais e informação impressa na forma de 

cartazes e folhetos informativos;  

 Implementação de uma estratégia de comunicação regional, incluindo a criação de uma 

área na página da ARSLVT para os profissionais e para os cidadãos, com diversos conteúdos 

relevantes sobre o tema da antibioterapia, utilizando as redes sociais e informação 

impressa na forma de cartazes e folhetos informativos; 

 Disponibilização de um contacto direto com o Grupo Regional do PAPA, por via de email 

específico, para apoio aos prescritores nas situações não urgentes; 

 Interação com as iniciativas da Direção Nacional do PPCIRA, da Direção-Geral da Saúde; 

 Desenvolvimento de atividade científica, nomeadamente através da publicação de estudos 

e produção científica, em articulação com instituições de ensino e investigação;  

 Articulação com entidades responsáveis (SPMS/DGS/ACSS) para a implementação de 

ferramentas de suporte à decisão clínica na Prescrição Eletrónica de Medicamentos (PEM) 

que permitam, no ato da prescrição, fundamentar e auxiliar a tomada de decisão, tais 

como: alertas ao prescrever quinolonas e cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, informação 

sobre doses e duração de tratamento, entre outras; 

 Criação ou adoção de ferramentas informáticas de acompanhamento e monitorização, de 

acordo com os indicadores e periodicidade de análise definidos, que permitam a emissão 

de relatórios/dashboards, para análise pela ARS LVT e divulgação junto das estruturas 

locais. 
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3.1.3. Monitorização /Indicadores 

Ao nível regional e local, a monitorização do consumo de antibióticos de uso sistémico na 

comunidade será feita com uma periodicidade trimestral através dos seguintes indicadores: 

 Indicador primário, por categorização ATCI, expressos em DHDII (métricas quantitativas); 

 Indicadores secundários, expressando indiretamente métricas qualitativas, conforme 

quadro seguinte: 

Indicadores de monitorização do consumo de antibióticos 

Indicador Forma de cálculo Indicador 
institucional 

Objetivo qualitativo 
Objetivo 

quantitativo 

Percentagem de cefalosporinas 
consumidas no total dos 
antibióticos de uso sistémico 

DDD cefalosporinas/DDD total 
de antibióticos sistémicos*100 

Sim (em nº 
embalagens) 

Reduzir a utilização 
de cefalosporinas 

Esperado: 0-4,5% 
Aceitável: 0-6,5% 

Percentagem de quinolonas 
consumidas no total dos 
antibióticos de uso sistémico 

DDD Quinolonas/DDD total de 
antibióticos sistémicos*100 

Sim (em nº 
embalagens) 

 

Reduzir a utilização 
de quinolonas 

Esperado: 0-7% 
Aceitável: 0-10% 

Variação de consumo DHD de 
quinolonas na comunidade, 
relativo ao ano civil anterior  (%) 

[(DHD Quinolonas ano Y-DHD 

Quinolonas ano Y-1)/ DHD 

Quinolonas ano Y-1]*100 

Sim Reduzir a utilização 
absoluto de 
quinolonas   

Definido 
anualmente pela 
DN-PPCIRA 

Percentagem de cefalosporinas 
de 3ªG consumidas no total das 
cefalosporinas  

DDD cefalosporinas e 3ªG/DDD 
total de cefalosporinas*100 

Não Reduzir a utilização 
de cefalosporinas de 
3ªG 

Em definição 

Rácio Amoxicilina + Ácido 
Clavulânico/ Amoxicilina 

DDD Amoxicilina + Ácido 
Clavulânico/DDD Amoxicilina 

Não Reduzir a utilização 
de amoxicilina+ 
ácido clavulânico 
face à amoxicilina 

Redução de 5% face 
ao período 
homólogo 

Percentagem de macrólidos 
consumidos entre os antibióticos 
de uso sistémico 

Nº embalagens macrólidos/Nº 
embalagens de antibióticos 
sistémicos*100 

Não Reduzir a utilização 
de macrólidos 

Redução de 5% face 
ao período 
homólogo 

Rácio Espectro Largo/Espectro 
estreito 

DDD de Espectro Largo/DDD de 
Espectro Estreito 

Não Reduzir a utilização 
de espectro largo 
face a espectro 
estreito 

Em definição 

Access no total AWaRe DDD Access/DDD AWaRe Não Reduzir a utilização 
de antibióticos 
Watch e Reserve 
face aos Access 

>60% 

Variação do consumo total de 
antibióticos anualmente 

[(DHD total antibióticos ano 

atual-DHD total antibióticos 
ano transato)/DHD total 

antibióticos ano atual]*100 

Sim Monitorizar a 
evolução da 
utilização de 
antibióticos em 
anos homólogos 

Definido 
anualmente pela 
DN-PPCIRA 

Variação sazonal do consumo 
total de antibióticos nos 12 meses 
do ano 

[(DDD trimestre inverno/DDD 

trimestre verão)-1]*100 

Não Verificar o padrão 
de sazonalidade na 
utilização de 
antibióticos 

Em definição 

Notas: Os indicadores definidos podem sofrer alterações, caso se verifique essa necessidade 
DDD: Defined Daily Dose/ Dose Diária Definida.  
 
 
 

                                                      
I ATC: Anatomical Therapeutic Chemical  
II DHD: DDD por 1000 habitantes por dia   
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 Indicadores de resistência antibiótica na comunidade, em uroculturas, para os seguintes 

microrganismos: 

Indicadores de monitorização da resistência a antimicrobianos  

Escherichia coli 

Fosfomicina; 
Amoxicilina; 
Amoxicilina-ácido clavulânico; 
Cotrimoxazol; 
Nitrofurantoína; 
Cefalosporinas de terceira geração (produtoras de ESBL); 
Carbapenemes (Imipenem, Meropenem e Ertapenem);  
Fluoroquinolonas; 
Aminoglicosidos. 

Klebsiella pneumoniae 

Cefalosporinas de terceira geração (produtoras de ESBL); 
Carbapenemes (Imipenem, Meropenem e Ertapenem); 
Fluoroquinolonas; 
Aminoglicosidos. 

Pseudomonas aeruginosa 

Piperacilina+ tazobactam; 
Ceftazidima; 
Ciprofloxacina; 
Carbapenemes (Imipenem e Meropenem).  

3.1.4. Publicação e divulgação de resultados 

A informação produzida no âmbito da implementação do PAPA Ambulatório será integrada no 

Relatório Anual da UL-PPCIRA da ARSLVT. Paralelamente, os resultados que vão sendo obtidos, 

resultantes da monitorização dos indicadores serão divulgados em reunião com os responsáveis dos 

PAPA locais, Presidente do Conselho Clínico e Diretor Executivo de cada ACES e Diretor Clínico e 

Conselho de Administração das Unidades Hospitalares. 

3.2. Implementação Local 

Tal como mencionado para o nível regional, a 

implementação local de PAPA Ambulatório abrange as prescrições 

efetuadas nos CSP e as efetuadas a nível do ambulatório 

hospitalar.  

Assim como para o nível regional, a implementação de 

PAPA nos CSP baseia-se em eixos referentes à estrutura, processos 

e avaliação de resultados, pretendendo-se que a nível local se 

adote uma estratégia “em espelho” face ao previamente definido.  

 

A Grupo Local do  

PAPA Ambulatório … 

tem  

Coordenador 

Tempo atribuído 

Equipa  

Apoio da gestão 
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3.2.1. Estrutura: elementos do PAPA nos hospitais 

A nível hospitalar, o PAPA ambulatório é da responsabilidade das equipas já existentes nessas 

unidades, sendo necessária a sua criação caso não existam, com base em informação 

disponibilizada pelo Grupo Regional do PAPA, com integração dessa informação nos relatórios 

referentes ao consumo de antibióticos nas unidades e sua divulgação junto dos prescritores. 

Deve incluir dados referentes ao cumprimento das orientações terapêuticas e a outros aspetos 

relacionados com a qualidade da prescrição definidos a nível regional, nomeadamente os 

indicadores de acompanhamento definidos. 

3.2.2. Estrutura: elementos do PAPA nos ACES 

A criação de estruturas locais do PAPA em cada ACES, necessita de articulação e integração na 

estrutura da respetiva UL-PPCIRA e ainda: 

 Compromisso escrito dos órgãos de gestão e chefias intermédias para a adesão e implementação 

efetiva das várias áreas do PAPA; 

 Nomeação da Equipa Local do PAPA, integrada na respetiva UL-PPCIRA, composta por: 

o Médico Coordenador Local do PAPA, especialista em Medicina Geral e Familiar; 

o Médico Coordenador-adjunto do PAPA local (opcional, de acordo com as características do 

ACES (grande dispersão geográfica, elevado número de unidades funcionais ou outras 

características consideradas relevantes a nível local e cuja introdução de um segundo 

elemento médico seja considerada pertinente), especialista em Medicina Geral e Familiar ou 

Interno de Formação Específica do 3º ou 4º ano. 

Deverão ser alocadas 5 horas mensais por cada profissional (Médico Coordenador do PAPA Local e 

eventual Médico Coordenador-Adjunto) para desempenho de atividades de coordenação do PAPA 

Local, sem prejuizo de ajustes que possam vir a ser considerados necessários, mediante discussão 

entre as partes envolvidas. 

o Farmacêutico do ACES (e Unidades Funcionais do respetivo ACES); 

o Médico Coordenador do PAPA da Unidade Funcional (em cada Unidade de Saúde Familiar e 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados), especialista ou Interno de Formação 

Específica do 3º ou 4º ano em Medicina Geral e Familiar. 

Lista de Coordenadores PAPA Ambulatório designados pelo Órgão de Gestão do respetivo ACES, em 

anexo. 
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3.2.2.1. Esquema Organizacional  

 

3.2.3. Metodologia de intervenção da Equipa Local do PAPA  

Ao nível local a implementação do PAPA Ambulatório passa pela realização das seguintes 

atividades:  

 Elaboração de um Plano de Ação anual, integrado no Plano anual da respetiva UL-PPCIRA; 

 Colaboração no Estudo de Prevalência de Ponto da utilização de antibióticos, em abril de cada 

ano, visando a obtenção de dados referentes à qualidade da prescrição local, com base na 

revisão de processos clínicos; 

 Realização de ações de sensibilização junto dos Cidadãos; 

 Produção de relatórios trimestrais de avaliação de 

consumo e indicadores de cada Unidade Funcional, com 

base na informação trabalhada e disponibilizada pelo 

farmacêutico de cada ACES; 

 Divulgação, junto dos prescritores, dos dados referentes 

ao cumprimento das orientações terapêuticas e a outros 

aspetos relacionados com a qualidade da prescrição 

definidos a nível regional, nomeadamente os indicadores 

de acompanhamento definidos. Quando relevante, esta 

ação pode assumir ou fundamentar a realização de ações 

de formação, envolvendo a Academia de Formação e 

Desenvolvimento da ARSLVT, sempre que se justifique. 

 Participação nas iniciativas conjuntas do PAPA Regional. 

O Coordenador Local do 

PAPA Ambulatório … 

Lidera 

Apoia a Equipa 

Analisa consumos 

Recomenda melhorias 

Promove a formação 

Articula com todas as 

Unidades de Saúde 
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3.2.4. Atribuições específicas da Equipa Local do PAPA Ambulatório 

O Médico Coordenador do PAPA local deve liderar e assegurar-se de que a Equipa Local do 

PAPA, de acordo com as competências específicas de cada profissional, cumpre as seguintes 

atividades:  

 Identificação de projetos de intervenção/formação já existentes a nível do ACES e unidades 

funcionais (quer sejam destinados a profissionais ou à comunidade) em que possa haver 

integração do PAPA, sugerindo temas relevantes (de acordo com a avaliação do comportamento 

de prescrição local) e facilitando o desenvolvimento de conteúdos para esse fim; 

 Extração e análise dos dados de consumo de antibacterianos no ACES, com a periodicidade 

definida pelo Grupo PAPA regional; 

 Extração e análise dos indicadores referentes às prescrições efetuadas no ACES; 

 Sinalização de potenciais situações de desvio às recomendações, em colaboração estreita com 

os médicos coordenadores do PAPA das unidades funcionais em causa; 

 Dinamização de reuniões/sessões clínicas, com periodicidade mínima semestral e sempre que 

seja detetada essa necessidade, com os coordenadores PAPA das Unidades Funcionais para 

feedback sobre o comportamento de prescrição de antibióticos de cada unidade. Esta análise 

deve ser contextualizada com as restantes unidades do ACES e com outros ACES da ARSLVT; 

 Dinamização local de intervenções de formação e sensibilização, que podem ser definidas 

regionalmente, ou localmente, caso sejam consideradas necessárias; 

 Realização de reuniões periódicas com o Grupo PAPA regional, com carácter mínimo semestral.  

A equipa PAPA das Unidades Funcionais - Médico Coordenador do PAPA das unidades 

funcionais e farmacêutico – desempenha as seguintes atividades: 

 Identificação local de necessidades de melhoria, proposta de alterações e de intervenções junto 

da Equipa Local do PAPA; 

 Participação nas reuniões clínicas da Unidade Funcional, dinamizando a área das boas práticas 

em antibioterapia; 

 Transmissão em Reunião Clínica da Unidade Funcional dos conteúdos relevantes abordados nas 

reuniões com a Equipa Local do PAPA; 

 Colaboração com o Grupo PAPA do ACES, como acima referido. 

Qualquer intervenção formativa ou de sensibilização ao nível das unidades funcionais deve ser 

relevante e substanciada pela avaliação dos dados de consumo local. Deve ser fruto da colaboração 
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entre o Coordenador Local do PAPA e o Coordenador do PAPA das Unidades Funcionais em questão, 

e da articulação do primeiro com o Coordenador Regional do PAPA. 

3.2.5. Indicadores 

Os indicadores definidos a nível regional, para a monitorização do consumo de antibióticos, são 

os usados a nível local. 

3.2.6. Divulgação de resultados 

A informação produzida no âmbito da implementação do PAPA Ambulatório será integrada no 

Relatório Anual da UR-PPCIRA da ARSLVT. 

Ao nível dos CSP, a Equipa Local do PAPA Ambulatório faz a divulgação dos resultados que vão 

sendo obtidos, em reunião com o Presidente do Conselho Clínico e Diretor Executivo, assim como junto 

dos médicos das várias Unidades Funcionais do ACES e da UL- PPCIRA.  

Ao nível hospitalar toda a informação será divulgada à UL-PPCIRA e ao PAPA do Centro 

Hospitalar/Hospital pela Equipa Local do PAPA (médico e farmacêutico), em reunião com a presença 

da Direção Clínica da instituição, que a poderão disseminar da forma que for mais adequada.  
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Listagem dos Coordenadores PAPA Ambulatório designados 

 

ACES Coordenador/a PAPA Ambulatório  

Almada-Seixal Ana Silva Simões 

Amadora Ricardo Ribeiro  

Arco Ribeirinho Inês Maria Jorge Caeiro  

Arrábida Marisa Ferreira  

Bernardo Tomás Ferreira  

Cascais Marcelo dos Santos Fernandes  

Estuário do Tejo Maria de Fátima Freitas Santo 

Lezíria Maria Alves Costa 

Lisboa Central Filipa Paixão  

Lisboa Norte Leonardo Vinagre 

Lisboa Ocidental e Oeiras Ricardo Garcia Rego Silva 

Loures-Odivelas Maria Fátima Simões Franco 

Médio Tejo Luís Filipe Silva Amaral  

Oeste Norte Marta Isabel Marques Félix Antunes  

Oeste Sul Vasco Ricoca Peixoto 

Sintra Sara Magalhães 

 

 

  

https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-de-saude-almada-seixal/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-de-saude-amadora/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-de-saude-arco-ribeirinho/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-arrabida/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-cascais/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-estuario-do-tejo/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-leziria/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-lisboa-central/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-lisboa-norte/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-lisboa-ocidental-e-oeiras/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-loures-odivelas/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-medio-tejo/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-oeste-norte/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-oeste-sul/
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/agrupamento-de-centros-sintra/
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