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HEPIC – Inovação no Controlo de Infecções 

in http://www.medpagetoday.com/HospitalBasedMedicine/InfectionControl/28185 

Impacto 
Financeiro 

Impacto na 
Saúde Pública 

Contexto 

http://www.medpagetoday.com/HospitalBasedMedicine/InfectionControl/28185


Contexto 

Portugal apresenta das mais elevadas taxas de infeção associadas 
a cuidados de saúde, de resistência aos antimicrobianos e de uso 
de antimicrobianos. 

Fonte: Relatório final do Grupo Técnico para a 
Reforma Hospitalar, Novembro de 2011 

Dados dos inquéritos de 

prevalência realizados em 

hospitais portugueses em 2003, 

2009 e 2010 evidenciam que 

Portugal tem das taxas de 

doentes infectados entre as mais 

elevadas da Europa. 
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Fonte: ECDC  

Percentagem de resistências MRSA 2013  
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Esta situação representa um problema de saúde pública e de 
gastos no seu tratamento.  
Segundo dados da ACSS em 2010 verificaram-se os seguintes 
indicadores : 

Prevalência de infecções provenientes da comunidade 
possuem uma taxa de 32%, contribuindo para a transmissão 
cruzada de infecções nas instituições de saúde. 

Contexto 

Fonte: Relatório final do Grupo Técnico para a 
Reforma Hospitalar, Novembro de 2011 
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Objectivos 

O Programa da DGS para a Prevenção e Controlo de Infecção e 
Resistência aos Antimicrobianos tem como objectivos gerais : 
 

1. A redução das taxas de infecções associadas aos cuidados de 
saúde, hospitalares e da comunidade.  

2. Redução das taxas de microrganismos com multiresistências 
aos antimicrobianos evitando a sua proliferação. 

3. Redução do consumo inadequado de antimicrobianos para 
evitar a sua perda de eficácia 
 

 
Para o efeito pretende que as entidades efectuem uma vigilância 
contínua sobre estas três vertentes. 
 

Fonte: DGS Orientações Programáticas 
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A solução 
 

• Plataforma para Vigilância Epidemiológica no âmbito da prestação 

de cuidados de saúde hospitalares 

 

Objectivos Principais 
 

• Monitorização de procedimentos clínicos potenciadores de 

infecções   

• Monitorização das infecções associadas aos cuidados de saúde  

• Monitorização da detecção de microrganismos e resistências a 

antimicrobianos 

• Monitorização de consumos de antimicrobianos 

 

 Contribuindo para a redução destes três factores 
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HEPIC – Inovação no Controlo de Infecções 

Integração automática de  
dados 
(via HDI  embebido) 

Integração automática de  
dados 

Arquitectura 
 



 

Características Principais 
 

• Integração on-line com diferentes sistemas de informação 

hospitalar: HIS, Laboratório de Microbiologia, Farmácia e PCE 

• Emissão de alertas automáticos com base em regras pré-definidas e 

seu envio por e-mail, SMS ou por activação de postos de trabalho 

locais 

• Gestão de base de dados de doentes com Microorganismos 

Epidemiologicamente Importantes (MEI) 

• Obtenção de indicadores estatisticos de acordo com o PNCI 

• Utilização de protocolos standard: IHE, HL7, ICD9, ICD10,… 
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Microrganis
mos 
 

Farmacos 
 

Diversos: 
     + Lista de MEI 
     + Proveniência  
 
 

Filtros 
 

Alertas 
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…baseada em critérios 
pré-definidos 

(CDC) 

Identificação 
automática de 

infecção… 

Critérios de 
infecção 

 



 

Principais Vantagens 
 

• Controlo de qualidade dos dados e redução/eliminação de tempos 

de registo por via das integrações com sistemas externos; 

• Processos paper-free através de formulários de vigilância 

epidemiológica em formato digital (Helics, Prevalência, etc.) 

• Apoio à detecção de possíveis casos de infecção baseada nos 

critérios do CDC;  

• Celeridade  a reportar infecções desencadeando acções 

atempadas que evitem a sua propagação ; 

• Redução de custos associados a eventos epidemiológicos: redução 

do consumo de antibióticos, redução de duração/novos episódios 

de internamento/cirurgia; 

• Ganhos em saúde por redução das taxas de IACS e diminuição de 

resistências a antibióticos; 
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Reporting 
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Dashboards 
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Tecnologia 
 

• Flash GUI permite criar interfaces mais "friendly“ para os utilizadores 
 

• Arquitectura “Web" permite que o aplicativo esteja disponível em todos os 
postos de trabalho sem necessidade de qualquer instalação adicional de 
software.  
 

• JasperServer como solução de reporting ou ferramentas de BI/Data 
Analytics 
 

• Web Services e mensagens HL7 suportados através da nossa plataforma 
HDI (ESB embebido) 



OBRIGADO 


