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SCREENPHARMA | Apoio à Validação Terapêutica

https://youtu.be/5j_wjlfJ65U


Uma disrupção nos sistemas de informação de saúde

Visão rápida do doente, por utilizador e contexto

Motor de busca customizado ao utilizador

Processo clínico customizado ao perfil e contexto

Aceleradores de atos e registos

Apoio à decisão clínica
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Os drivers tecnológicos que nos movem

Integrável com o ecossistemas de soluções

Standards tecnológicos de mercado e do sector

Modular na tecnologia e nos contextos

Multi-dispositivo por contexto de uso

Transformar informação em conhecimento
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Validação Terapêutica
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Prescrições sem necessidade de validação ou verificação

Sem priorização de situações clinicas que necessitam de maior atenção

Falta de visão de alertas e situações anómalas ou precauções de tratamento

Dificuldade de acesso ao processo clinico do doente

End user

Farmacêutico hospitalar
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284 mil (por ano)

800 (por dia)

Prescrições

210 mil (por ano)

600 (por dia)

Validações

22 farmacêuticos

8 na validação 

farmacêutica

29%
Validação sem 

nenhuma alteração 
na prescrição

65%
Validação de 

utentes 
Polimedicados

47%
Validação de 

utentes c/+ de 
66 anos

Desafios

(aproximação para um hospital de média dimensão)



Validação Farmacêutica Clinical Decision Support

Solução: SCREENPHARMA

Sistema de hierarquização da prioridade das prescrições para validação do plano terapêutico

Apoio ao processo de validação terapêutica: automatização de tarefas rotineiras e com valor 

reduzido para o profissional ou para a qualidade do serviço e segurança do doente

Foco na segurança clínica 
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ÉCRANS GESTÃO TRABALHO FARMACÊUTICO

Principais Funcionalidades

. Sistema de hierarquização da prioridade das 

prescrições*

. Validação do plano terapêutico*

. Alertas para problemas detetados: interações*

. Validação múltipla de prescrições*

. Intervenções do Farmacêutico*

. Cruzamento de informação com alergias e resultados 

de MCDT’s

No Futuro

Sugestão da medicação de acordo com as 

características do utente, diagnóstico e doenças 

crónicas associadas.
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*Funcionalidades Nativas



Em desenvolvimento

. Primeira prescrição

. Alterações da prescrição

. Medicamentos de alta vigilância

. Presença de formulários

Score do Doente

. População Pediátrica

. População Geriátrica

. Sobrepeso

. Diagnósticos críticos 

(Função renal, Hepática e 

Gravidez)
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SCORES - CONTEXTO INTERNAMENTO

Score do Medicamento

. Interações

. Dose

. Alergias

. Duplicação Terapêutica

. Polimedicação



Score

Alergias

Peso

Terapêutica

Idade

Score

Alergias

Peso

Terapêutica

Idade

Co-morbilidades

Diagnóstico

IMC

Dose
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VISÃO 30S DOENTE | VISÃO FARMACÊUTICO ECRÃ VALIDAÇÃO TERAPÊUTICA

10



Worklow de Validação
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What can we gain with this solution?

Challenges

approach for a medium-sized hospital

+3 pharmacists in 

clinical services

Focus on
Critical

Validations

Clinical Safety 
and

Safe Time

284.000 (per year)

800 (per day)

Prescription Validation

29%
Validation without 
any change in the 

prescription

65%
Validation of

Polymedicated
Patients

210.000 (per year)

600 (per day)

47%
patients aged 
66 years and 

over

22 pharmacists

8 in pharmaceutical 

validation
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OBRIGADA
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