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Sumário:
O autor comenta quanto às características "comparabilidade", "justeza", "sensibilidade",
"especificidade" e "efeitos secundários previsíveis", um dos indicadores propostos para a
contratualização das USF e UCSP em Portugal (ano de 2012): Percentagem de utentes com idade
superior ou igual a 75 anos com prescrição crónica inferior a cinco fármacos.

Introdução
Este artigo de opinião é escrito após 5 anos de reforma dos cuidados de saúde primários portugueses,
numa altura em que se está a terminar o 5º ciclo de contratualização com as USF.
Passaram também 41 meses depois da publicação da portaria 301/2008 de 18 de Abril, cujo objectivo
e âmbito era "regular os critérios e condições para a atribuição de incentivos institucionais e
financeiros às unidades de saúde familiar (USF) e aos profissionais que as integram, com fundamento
em melhorias de produtividade, eficiência, efectividade e qualidade dos cuidados prestados."
Está prevista a publicação de uma nova portaria que regulamente a metodologia de contratualização
para 2012 e que introduzirá um conjunto de novos indicadores.
Para que o processo de contratualização seja justo e atribua os prémios remuneratórios na directa
proporção da qualidade da prestação, os indicadores de 2012, deveriam ter as seguintes
características:
- Definidos com precisão
- Baseados na melhor evidência científica disponível
- Fiáveis (e recalculáveis)
- Sensíveis e específicos
- Justos e credíveis (permitirem a comparabilidade)
- Não terem efeitos secundários
O processo de construção de um indicador é fundamental para garantir que no final este seja definido
com rigor e precisão, só exista se for baseado em evidência científica, que seja muito fiável, que
tenha próximo de 100% de sensibilidade e de especificidade, que seja credível e que garanta a
comparabilidade quer entre unidades de observação quer temporal.
As 2 primeiras características ("definição com precisão" e "baseados na melhor evidência") dependem
principalmente do(s) grupos técnicos responsáveis pela respectiva elaboração. As restantes
características dependem fundamentalmente da forma como são elaborados os algoritmos de cálculo
e do conhecimento que quem os elabora tem, quer do funcionamento das aplicações informáticas.
quer da dispersão de práticas de registo existentes.
Estes últimos 5 anos de reforma fizeram-se com 15 indicadores para incentivos institucionais, 17 para
incentivos financeiros e 6 para actividades específicas.
Os próximos anos de reforma far-se-ão com um subconjunto dos anteriores e com outros 38
indicadores presentes num documento publicado no sítio da ACSS, tendo a discussão pública desse
documento terminado em Setembro de 2011.
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Irei a seguir analisar 1 dos indicadores propostos para 2012 à luz das características anteriormente
referidas: "Percentagem de utentes com idade superior ou igual a 75 anos com prescrição crónica
inferior a cinco fármacos"

Característica "Definido com precisão"
Para definir este indicador com precisão será necessário responder às seguintes questões:
a) O que é prescrição crónica?
b) As associações fixas contam como um fármaco ou como vários?
c) Em que partes do modelo de dados de aplicação são feitas as leituras: nas tabelas de "prescrição
crónica", nas tabelas de "prescrições" ou em ambas?
d) Se existir um medicamento que é prescrito 6 vezes no ano em embalagens de 60 comprimidos a
um determinado utente e não estiver no local da "prescrição crónica", deve ou não ser contabilizado?
e) Se existir um medicamento que esteja o ano todo registado no local da "prescrição crónica" e que
nunca é prescrito, deve ou não ser contabilizado?
f) Um medicamento tem doses prescritas para 30 dias ao longo do ano (em DDD, por exemplo), é
considerado medicação crónica? E se forem 60? E 90? E 120? Onde fica a fasquia?
g) Se um médico a meio do ano proceder a uma reformulação terapêutica e o doente passar de 4
fármacos para 5, quantos serão contabilizados no indicador: 4, 5 ou 9 ?
h) Se um médico colocar na prescrição crónica "ajudas técnicas" ou "medicamentos da medicina
alternativa" usados pelo paciente, isso é ou não contabilizado?
i) Se em Março de determinado ano, um médico retirar do crónico um medicamento que há vários
meses não é prescrito, esse medicamento deve ou não ser contabilizado no final do ano?
j) os medicamentos de venda livre ou os não comparticipados são considerados "medicamentos
crónicos" ?
l) No denominador contabilizar-se-ão utentes inscritos ou utentes utilizadores?
Nota - dependendo das respostas que se derem a algumas das perguntas acima efectuadas existem
outras questões a colocar. Este ciclo de pergunta / resposta / pergunta / resposta / pergunta /
resposta é frequente quando se elabora um indicador e só termina quando os algoritmos de cálculo
estão formulados e foram testadas as listas e utentes incluídas e excluídas do numerador (contra
"gold-standard")
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Característica "Baseado na melhor evidência científica disponível"
Existe diversa literatura sobre polimedicação no idoso, maioritariamente estudos descritivos ou artigos
de opinião. São conhecidas as virtudes de diminuir o número de fármacos prescritos aos idosos com o
objectivo de minorar as interacções medicamentosas e os efeitos secundários. No entanto, não
encontrei ensaios randomizados destinados a testar o impacto de se proceder a diminuições
sistemáticas da medicação em populações de idosos.
Um estudo descritivo original de P. Silva, S. Luís e A. Biscaia publicado na RPCG em 2004 mostrou
37,1% de polimedicação major (5 ou mais fármacos) nos idosos (idade superior ou igual a 65 anos).
Existem outros trabalhos que apontam para prevalências de polimedicação sobreponíveis.
Os resultados deste indicador serão medidos em "percentagem". Existem idosos que de acordo com
as recomendações terapêuticas emanadas da Direcção Geral da Saúde ou de outras instituições
nacionais ou internacionais, necessitarão de fazer 5 ou mais fármacos. Outros que necessitarão de
fazer 4 ou menos. Não existem estudos sobre qual o intervalo de valores considerados desejáveis
para os resultados deste indicador. Sem estes estudos, será difícil definir orientações para metas.
Perante uma Unidade de Saúde que tenha por exemplo um resultado de 35%, desconheceremos se o
ideal será subir, descer ou manter.

Característica "Fiável (e recalculável)"
Não existe qualquer razão para que, depois de respondidas as questões acima referidas, e definidos
os algoritmos de cálculo, o indicador não seja totalmente fiável e recalculável.

Característica "Sensível e específico"
O ideal seria que o indicador fosse 100% sensível (não deixasse de fora do numerador idosos
polimedicados) e 100% específico (só colocasse no numerador idosos polimedicados).
Para se medir a sensibilidade e a especificidade de qualquer teste é necessário conhecer o "goldstandard" que por sua vez estará dependente da definição do próprio indicador (e da resposta às
questões atrás equacionadas).
A sensibilidade vai depender da capacidade dos algoritmos de cálculo de identificarem "verdadeiros
medicamentos crónicos".
A especificidade vai depender da capacidade dos algoritmos de cálculo de identificarem medicamentos
prescritos ou registados no crónico que não sejam medicamentos crónicos.

Característica "Justo e credível (permitir a comparabilidade)"
Se todos os profissionais avaliados e avaliadores, no final de 2012, acreditarem na justeza do
indicador e o utilizarem para dizer, com convicção, "A é melhor do que B" ou "A está melhor agora do
que há um ano", então o indicador estará também imbuído desta característica.
No entanto, esta que é uma das características fundamentais dos indicadores, depende da forma
como o indicador for definido e depois implementado.
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Característica "Não ter efeitos secundários"
Os efeitos secundários conhecidos dos indicadores são os seguintes:
1. Vivenciados como instrumentos de tortura
Depende da personalidade de quem é avaliado ou da relação que tem com a área avaliada.
2. Levarem a que se melhore apenas o que se mede
Este efeito tem maior probabilidade de ocorrer se existirem poucos indicadores. Quanto maior for o
número de indicadores, menor é a probabilidade dos avaliados se conseguirem orientar apenas para o
que é avaliado.
3. Podem criar incentivos perversos para alterar a prática clínica.
Este é um indicador que tem um enorme risco de vir a causar este efeito secundário, principalmente
se as questões anteriormente levantadas (relacionadas com a definição não estiverem cabalmente
respondidas).
Listam-se de seguida alguns exemplos de efeitos perversos possíveis deste indicador, dependentes
das respostas às questões anteriormente formuladas:
a) Indução de não registo de receitas das "medicinas alternativas";
b) Indução de não registo de medicamentos crónicos não comparticipados ou de venda livre;
c) Indução de atraso na prescrição (ou no registo) de medicamentos necessários aos doentes;
d) Indução de atraso nas reformulações terapêuticas (ou no registo das mesmas);
Existe assim um risco sério de este indicador vir a alterar a forma como é mantido o registo clínico.
Isso tem implicações legais e pode originar erros de prescrição: por exemplo, um fármaco A que não
está registado tem uma interacção medicamentosa clinicamente relevante com outro B. Mas como A
não está na lista, o médico não se apercebe e o doente sofre um efeito iatrogénico.

Discussão
Se a ACSS optar por medir o numerador apenas com base no que se encontra registado no receituário
crónico, induzirá os efeitos secundários do indicador e corre-se o risco de que para algumas unidades
de observação exista uma diferença importante entre os resultados do indicador e a realidade,
comprometendo-se a médio prazo a sensibilidade e a comparabilidade. Só mecanismos de auditoria,
que envolvam a análise dos registos clínicos e até entrevistas a utentes, podem garantir a médio
prazo que o indicador pode ser usado para comparar unidades de observação.
A solução que maximiza a especificidade, a comparabilidade e a justeza do indicador, embora
comprometa ligeiramente a sensibilidade, é a seguinte:
1. Uma definição complexa envolvendo quer a tabela de prescrições crónicas quer a tabela de
prescrições propriamente ditas;
2. Não contabilizar no numerador nem os medicamentos das medicinas alternativas, nem as ajudas
técnicas nem medicamentos de venda livre nem medicamentos não comparticipados.
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