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Os seus dados de saúde num só lugar!

INTRODUÇÃO

O uso incorreto de medicamentos , a polimedicação e a não-adesão à terapêutica são as causas mais frequentemente associadas ao insucesso da terapêutica. Este insucesso, por sua vez, reflete-se numa
diminuição da qualidade de vida dos doentes, assim como em maiores gastos por parte dos mesmos e do Sistema Nacional de Saúde. Assim surge uma nova ferramenta que permite registar as intervenções
dos vários profissionais de saúde e do próprio utente (drBox).

OBJETIVOS

Métodos, como o de Dáder, permitem detetar erros e gerar intervenções, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos doentes e minimizar os outcomes negativos associados aos medicamentos. No
entanto, não existem em Portugal procedimentos informáticos protocolados que permitam registar de forma sistemática estas intervenções. O drBox é uma ferramenta informática que surge da necessidade
de colmatar essas lacunas.

METODOLOGIA

O drBox foi desenvolvido com a construção de algoritmos próprios num servidor Cloud, que
permite a sua utilização em computadores e telemóveis, utilizando aplicações móveis. Esta
plataforma possui ferramentas que permitem tanto a monitorização da terapêutica e seguimento
dos utentes, como a gestão das mais variadas atividades dos profissionais de saúde, com
destaque para o farmacêutico comunitário.

Algumas características e funcionalidades do programa são:
•Monitorização da eficácia e segurança do uso de medicamentos pelos utentes
• Gerar alertas e feedbacks, ajudando os farmacêuticos na sua intervenção
• Informação sobre problemas de saúde e medicamentos
• Criação de registos de saúde dos utentes, reações adversas a medicamentos e registos
químico-biológicos on-line
• Gerar avisos aos utentes da necessidade de renovação de receita e de medicação crónica
• Gestão da preparação semanal da medicação individualizada
• Registo/controlo de matérias primas e fichas de preparação de medicamentos manipulados.

O drBox conta ainda com uma aplicação compatível com todos os softwares de saúde existentes
no mercado, o que poderá facilitar grandemente a interação entre os vários profissionais de
saúde.

RESULTADOS

A	plataforma	começou	a	ser	testada	em	janeiro	de	2017	e	conta	já	com:
• 9	utilizadores	(farmácias	comunitárias).
• 32.462	usuários/utentes	registados.

Atualmente,	está	a	decorrer	um	estudo	de	adesão	à	terapêutica	em	doentes	com	Psoríase,	
comparando	o	método	clássico	manual	com	a	metodologia	do	drBox.

Contamos também com 13 Cartas de Intenção de várias instituições de ensino superior,
assim como de vários profissionais de saúde, incluindo médicos e farmacêuticos que
pretendem testar o programa. A plataforma também já foi solicitada por colegas de outros
países.

Conclusão

O	drBox	é	uma	plataforma	essencial	para	a	maior	integração	das	farmácias	nos	cuidados	de	saúde	primários,	proporcionando	interação	e	feedback	das	suas	intervenções	juntos	dos	utentes,	permitindo	atuar	
rapidamente	e	sempre	que	necessário.
Entendemos	que	a	interação	entre	os	vários	profissionais	de	saúde	é	fundamental	e	tem	de	ser	facilitada.	O	drBox	agiliza	esta	comunicação,	evitando	duplicação	de	tarefas	e	acima	de	tudo	registando	
informação	valiosa	para	todos.	
Com	o	drBox	pretendemos	ganhar	tempo,	poupar	recursos	e	aumentar	a	celeridade	dos	procedimentos/registos	que	envolvem	a	saúde	dos	utentes.	

Estudo	de	adesão	à	terapêutica	em	doentes	com	Psoríase,	exemplo	de	uma	página	de	registo:	
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