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O aumento da resistência aos antibióticos é uma das mais preocupantes tendências que a 

medicina enfrenta no século XXI (1). 

O aparecimento de organismos multiresistentes a medicamentos em humanos e animais, 

reforça a urgência de intervenções a nível dos padrões de utilização de antibióticos. À 

medida que a prescrição de antibióticos em humanos é posta em causa, aumenta a 

preocupação em relação ao uso excessivo destes medicamentos e ao uso frequente de 

novos agentes em detrimento dos tradicionais e muitas vezes mais efectivos. Este 

fenómeno não é fácil de controlar uma vez que a escolha do tratamento pode estar 

condicionada por múltiplos factores, alguns dos quais podem não estar relacionados com a 

evidência clínica (2). 

  

Têm sido muitos os estudos publicados a nível internacional que analisam a relação entre o 

consumo de antibióticos e a resistência aos mesmos (3-8), e que evidenciam a existência de 

correlação entre esta causa e efeito, quer a nível individual quer a nível populacional (9-10). 

Está demonstrado, que o uso adequado dos antibióticos é a principal estratégia para 

combater esta preocupante tendência (11). 

 

Os Cuidados de Saúde Primários absorvem a maior parte dos antimicrobianos utilizados 

em medicina humana (12). Neste particular, Portugal apresentava-se como o quarto país da 

União Europeia com maior consumo neste grupo de fármacos e o maior consumidor de 

quinolonas no ano 2003, segundo os dados do European Surveillance of Antimicrobial 

Consumption (ESAC) (13).  

Sendo difícil de aceitar que estas diferenças nos índices de utilização estejam associadas a 

variações relacionadas com a incidência das diferentes patologias que motivam a prescrição, 

quer ao nível dos diferentes estados membros, quer no que diz respeito à realidade nacional 

ao longo dos últimos anos, a hipótese de uma utilização incorrecta, por excessiva, de 

antimicrobianos na área dos Cuidados de Saúde Primários não pode deixar de ser 

considerada como possível e de merecer análise adequada. (14). A sempre crescente 

prescrição de antibacterianos não acompanhada por um incremento paralelo da população, 

indicia uma inadequada prescrição de antibióticos (15). 

 

Segundo o relatório da Estatística do Medicamento de 2006 do Instituto Nacional da 

Farmácia e do Medicamento (INFARMED), a venda de antibacterianos no Serviço 
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Nacional de Saúde (SNS) situa-se nos 7% do total de vendas de medicamentos, existindo 

claras indicações de que na prática clínica se verifica uma utilização indevida de 

antibióticos, principalmente em infecções virais habituais (16). 

Em Portugal, a prescrição de antibióticos aumenta 30% nos meses de Inverno e no topo da 

lista das doenças a combater surgem as do aparelho respiratório. Segundo a circular 

informativa nº 5/DIR de 16/02/2007 da Direcção Geral da Saúde (DGS), o consumo de 

antibióticos durante o mês de Janeiro de 2007 teve um aumento significativo quando 

comparado com igual período do ano anterior, designadamente das quinolonas (30%), 

associação de penicilinas com inibidores de lactamases beta (22%) e macrólidos (22%) (17). 

 

 Na prática, há grande variação na prescrição entre os médicos de clínica geral, seja na 

frequência de prescrição seja no custo por paciente e há alguma evidência de que as 

diferenças são justificadas pelas características demográficas e clínicas (18).  

Embora a maior parte das prescrições de antibióticos tenham lugar em clínica geral, 

relativamente pouco é conhecido acerca de como a prescrição de antibióticos varia em 

relação à idade e ao sexo do paciente nos Cuidados de Saúde Primários (19). 

 

O uso de antibióticos tem sido frequentemente estudado na maior parte das vezes a um 

nível agregado (20-28). Ao nível individual, o estudo tem sido até recentemente em 

pequenos grupos de pacientes, limitando assim o conhecimento sobre o uso de antibióticos 

na população em geral (2,19,29-33). 

Comparando dados de utilização de medicamentos entre diferentes grupos de populações, 

numa perspectiva nacional e internacional, assim como entre diferentes instituições de 

saúde, grupos sócio-demográficos e grupos de diagnóstico, torna-se possível providenciar 

informação clínica e determinantes económicos e sociais do uso dos medicamentos e ao 

mesmo tempo lançar a base para a definição de politicas de saúde. Mas, aparte a 

monitorização das reacções adversas aos medicamentos, muito poucos esforços têm sido 

feitos para integrar a utilização de medicamentos nas práticas de saúde pública (29). 

 

Sendo política da Organização Mundial de Saúde (OMS) a racionalização do uso de 

antibióticos, foi recomendado por este organismo a implementação de normas nacionais 

orientadas para a qualidade da prescrição (18). Assim, torna-se necessário conhecer em que 

circunstâncias estes fármacos são prescritos ao nível da Clínica Geral. O reconhecimento 

do padrão local de prescrição é de todo imprescindível, podendo a análise dos dados de 
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prescrição providenciar a base para a revisão das práticas e permitir desenvolver medidas 

no sentido de promover o uso racional de medicamentos (29).  

 

 

1.1. A classificação de medicamentos 

 

O uso e consumo de antibióticos sistémicos é influenciado por múltiplos factores. Entre 

estes, estão os diferentes processos infecciosos susceptíveis de tratamento com estes 

medicamentos, e os factores epidemiológicos que caracterizam e que afectam a distribuição 

dos diferentes microrganismos na população. Outros factores menos conhecidos que 

afectam o consumo de antibióticos são a estrutura demográfica da população, tanto a sua 

distribuição por idades como por tipo de população (urbana e rural), assim como os 

factores associados aos médicos prescritores (formação, local de trabalho, experiência 

profissional, etc) (34). 

 

Entre 1966 e 1967 Arthur Engel na Suécia e Pieter Siderius na Holanda, realizaram o que 

pode ser considerado como sendo o primeiro estudo comparativo internacional de 

utilização de medicamentos. Este trabalho chamou a atenção de muitos investigadores para 

a importância da comparação do uso de medicamentos entre diferentes países e regiões. A 

apresentação desse trabalho, conseguiu demonstrar a diferença notável nas vendas de 

antibióticos em seis países europeus entre 1966 e 1967, e motivou a OMS a organizar o 

primeiro simpósio de consumo de medicamentos, em Oslo, em 1969. Nesse simpósio, foi 

acordada a necessidade da existência de um sistema de classificação aceite 

internacionalmente para os estudos de utilização de medicamentos, o que conduziu à 

constituição do Drug Utilization Research Group (DURG). A este grupo foi atribuída a tarefa 

de desenvolvimento de métodos de aplicação internacional para a pesquisa de utilização de 

medicamentos (35). 

 

As iniciativas de vários grupos de investigadores sobretudo da Noruega e da Suécia, assim 

como o intercâmbio de experiências no DURG, permitiram desenvolver uma metodologia 

comum para os estudos de utilização de medicamentos. Esta metodologia baseava-se numa 

mesma classificação dos medicamentos e no reconhecimento das diferentes técnicas 

disponíveis para quantificar e para qualificar o consumo (29). 
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A necessidade de existência de um sistema internacional único de classificação de 

medicamentos, esteve presente desde os primeiros estudos de utilização de medicamentos. 

A definição de um sistema de classificação aceite internacionalmente, torna-se essencial não 

só para comparar o consumo entre países, mas também para permitir o follow-up do padrão 

e a análise de tendências de consumo ao longo do tempo a nível nacional. Assim, será 

possível identificar problemas no uso, iniciar programas de intervenção educacional, 

monitorizar os resultados dessas mesmas intervenções e obter informação sistematizada 

sobre os medicamentos e sobre o seu uso (29). 

 

Os diversos países apresentam diferenças importantes não só nos seus hábitos terapêuticos 

mas também na sua política de registo de medicamentos, o que causa problemas 

metodológicos, especialmente quando se comparam dados. A dificuldade torna-se ainda 

maior, à medida em que o número de associações em doses fixas presentes no mercado de 

cada país aumenta, uma vez que a classificação tende a ser feita, normalmente, pelo 

fármaco da indicação principal, podendo assim os demais fármacos presentes na associação 

serem subestimados (36). 

A existência de medicamentos que contêm na sua fórmula associações de duas ou mais 

substancias é, portanto, um exemplo da dificuldade de se obter uma classificação que 

permita comparações entre países.  

 

A definição de uma classificação única a nível internacional, teve como principal objectivo 

permitir a comparação de dados entre países. Um exemplo recente, foi a criação do 

projecto ESAC em Novembro de 2001 financiado pela Comissão Europeia, e que consiste 

num sistema de vigilância internacional sobre o uso de antibióticos na Europa. É uma rede 

europeia de sistemas de vigilância nacionais, cuja finalidade é a colheita de dados fiáveis e 

comparáveis de consumo de antibióticos para fins de saúde pública em todos os países 

europeus (13). 

 

 

Os diferentes sistemas de classificação 

 

 Os medicamentos podem ser classificados de diferentes maneiras de acordo, por exemplo 

com: i) o seu modo de acção, por categorias fármaco-terapêuticas; ii) as doenças para as 

quais estão indicados, por categorias de diagnóstico; iii) a sua estrutura química, por grupos 
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químicos. Cada sistema de classificação tem as suas vantagens e limitações e a sua utilidade 

dependerá da aplicação a ser dada (29).  

 

Dos vários sistemas propostos ao longo dos anos, só dois sobreviveram para alcançar uma 

posição dominante na investigação sobre a utilização de medicamentos em todo o mundo 

(29). O primeiro, o Anatomical-Therapeutic Classification System (AT), desenvolvido pelo 

European Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA) é utilizado, por exemplo, pela 

indústria farmacêutica nos seus catálogos e nas suas pesquisas e pelo IMS (Inter-continental 

Marketing Services) na produção de estatísticas em estudos de mercado para a indústria 

farmacêutica. O segundo sistema de classificação, o Anatomical-Therapeutic-Chemical 

Classification System (ATC), foi desenvolvido por investigadores Noruegueses. Estes sistemas 

foram originalmente baseados nos mesmos princípios. No sistema AT, os fármacos são 

classificados em grupos de três ou quatro níveis diferentes. O sistema de classificação ATC, 

foi adaptado e modificado a partir do sistema AT, para incluir o subgrupo 

químico/terapêutico/farmacológico como o quarto nível e a substância química como o 

quinto nível (29,35). 

 

A classificação ATC é também usada como base para a classificação das reacções adversas 

aos medicamentos pelo Collaborating Centre for International Drug Monitoring da OMS.   

O objectivo principal da classificação ATC, é proporcionar uma ferramenta que permita 

estatísticas de utilização de medicamentos e comparações a nível internacional, com vista à 

melhoria da qualidade do uso dos medicamentos. É recomendada pela OMS para 

comparações internacionais (29). 

 

Em 1981, o Gabinete Regional Europeu da OMS recomendou o sistema ATC/DDD 

(Defined Daily Dose) para estudos internacionais de utilização de medicamentos. De 

acordo com esta recomendação e para tornar a metodologia mais largamente usada, houve 

a necessidade de centralizar a responsabilidade e a coordenação da utilização desta 

metodologia. Foi assim criado em 1982 o Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 

(CCDSM) da OMS com este fim (37).  

 

A OMS reconheceu em 1996 a necessidade de expandir o uso do sistema europeu 

ATC/DDD, como um standard internacional em estudos de utilização de medicamentos. 

Esta iniciativa permitiu a integração dos estudos internacionais de utilização de 
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medicamentos, nomeadamente a possibilidade de existir uma avaliação universal das 

necessidades do uso racional de medicamentos, em particular nos países em 

desenvolvimento (37). 

 

 

O sistema de classificação ATC – estrutura e princípios 

 

No sistema de classificação ATC, os medicamentos são divididos em diferentes grupos de 

acordo com o órgão ou sistema sobre o qual actuam e de acordo com as suas propriedades 

químicas, farmacológicas e terapêuticas (37). 

Os medicamentos são classificados em grupos de cinco níveis diferentes que descrevem 

desde o local de acção do fármaco à substância activa propriamente dita. Cada 

medicamento recebe um código de 7 dígitos, que permite a sua classificação em diferentes 

níveis de agregação. 

  

Como exemplo, apresenta-se na tabela 1 a classificação da amoxicilina segundo o sistema 

ATC. O 1º nível representa o sistema anatómico, por exemplo, A: sistema digestivo, C: 

sistema cardiovascular, J: sistema anti-infeccioso. O 2º nível representa o grupo terapêutico 

(J01 antibacterianos de uso sistémico), o 3º e 4º níveis são os subgrupos 

químicos/farmacológico/terapêutico e o 5º nível representa a substância química, no 

exemplo apresentado a amoxicilina. 

 

 

Tabela 1.  Classificação da substância química amoxicilina segundo o sistema de classificação ATC. 

 ATC classification          ATC category                                     Description 

   J                General anti-infectives for systemic use   1st level, anatomical main group 

  J01             Antibacterials for systemic use                 2 nd level, therapeutic main group 

  J01C           Beta-lactam antibacterials, penicilins       3rd level, therapeutic/pharmacological subgroup 

  J01C           A Penicillins with extended spectrum     4th level, chemical/therapeutic/pharmacological subgroup 

  J01C A04    Amoxicillin                                            5th level, subgroup for chemical substance   

Fonte: Can J Infect Dis. 2004 Jan-Feb; 15(1): 29-35. 

 

 

Assim, no sistema ATC todas as apresentações de amoxicilina serão dadas pelo código 

J01CA04. 
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Uma vantagem adicional desta classificação, é o facto de que por estar estruturada em 

árvore, permite analisar, dependendo da necessidade, os dados referentes a um fármaco 

específico, a um grupo anatómico ou a um grupo terapêutico. 

Os fármacos são classificados de acordo com o uso terapêutico da principal substância 

activa, baseado no princípio de um só código ATC por cada fórmula farmacêutica (37). 

Pode ser atribuído mais do que um código ATC para o mesmo fármaco, se estão 

disponíveis duas ou mais associações ou fórmulas com diferentes usos terapêuticos desse 

fármaco (37), como é por exemplo, o caso da ampicilina sódica que tem como códigos 

ATC J01CA01, J01CA51 e S01AA19.  

Um fármaco pode ser usado em duas ou mais indicações, e a indicação principal de um 

medicamento pode variar de país para país. Isto origina muitas vezes diferentes alternativas 

de classificação. As alterações na classificação são decididas no International Working Group 

for Drug Statistic Methodology (37). 

 

A Dose Diária Definida (DDD)  – definição e princípios 

 

Para ultrapassar as dificuldades sentidas com as medidas de consumo usadas até então, foi 

criada a dose diária definida (DDD) como unidade técnica de medida de uso de 

medicamentos. 

Pela definição da OMS, a DDD é a dose média diária assumida de um fármaco quando 

usado na sua principal indicação terapêutica em adultos. Assim, ela aproxima-se da 

realidade prescritiva, sendo definida a partir da experiência existente com o fármaco, e das 

recomendações existentes na literatura e dos seus fabricantes (37). 

A DDD não é mais do que uma unidade técnica internacional de medida do consumo de 

medicamentos, que permite comparações de consumo entre países distintos e dentro do 

mesmo país em diferentes locais e períodos de tempo, independentemente das variações do 

preço e do conteúdo das especialidades farmacêuticas (29). 

 

Desde 1970 que se procurava uma unidade de medida que pudesse representar 

correctamente o consumo de medicamentos. Em 1982, o Nordic Council on Medicines 

publicou uma edição da Nordic Statistics on Medicines, contendo a DDD estabelecida para 

cada fármaco, acompanhada da sua classificação de acordo com o sistema ATC. Desde 

então, esta publicação tem sido actualizada anualmente por este mesmo grupo (36). 
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O quadro 1 mostra a alteração que a DDD atribuída à substância activa Levofloxacina teve 

no ano 2004, alterando a dose de 0.25g para 0.5g. 

 

 

Quadro 1.  Dose diária definida atribuída pela OMS à substância activa Levofloxacina no ano de 

2004. 

Unit 
g        = gram 
mg     = milligram 
U       = Unit 
TU    = thousand units 
MU   = million units 

Route of administration 
Inhal = inhalation 
N      = nasal 
O     = oral 
P      = parenteral 
R      = rectal 
  

Substance  Previous DDD  New DDD  
Present 
ATC code  

Year changed  

Levofloxacin 0.25 g O,P 0.5 g O,P J01MA12 2004 

 
Fonte: WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodoloy. http://www.whocc.no/atcddd/ 

 

 

O consumo de medicamentos, tendo como medida a DDD, é expresso normalmente em 

DDD/1000 habitantes/dia (DHD), e calculado com a seguinte fórmula: 

 

1000
dias365habitantesnº

×
××

××
=

 DDD
E

FF
FF

QUV
DHD  

 

 UV     = unidades consumidas no ano 

 Q/FF = quantidade de produto em cada forma farmacêutica 

 FF/E = número de formas farmacêuticas por embalagem 

 DDD = dose diária definida para o fármaco 

 

 

O cálculo da DHD permite determinar aproximadamente a proporção da população que 

está a receber, por dia, o tratamento padrão de determinado fármaco. No caso de 

medicamentos de uso contínuo, como os anti-diabéticos e anti-hipertensores, este cálculo 

indica quantos pacientes se encontram em tratamento contínuo, ou seja, pode-se estimar a 

prevalência da patologia a tratar (36). 
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Apesar da DDD significar um grande avanço nos estudos de utilização de medicamentos, 

ainda apresenta algumas limitações (36). As mais importantes são: 

• frequentemente existe uma diferença individual ente a DDD e a dose diária 

prescrita e/ou ingerida, porque a dose necessária a cada paciente depende 

muito das características de cada um; 

• por vezes, o mesmo fármaco apresenta várias indicações com doses 

diferenciadas para cada uma delas;  

• é pouco útil quando as associações em doses fixas são a maior parte da oferta 

de fármacos. Só é possível comparar as associações medicamentosas que são 

padronizadas em todos os países. 

 

 

O objectivo do CCDSM da OMS, é manter estáveis os códigos ATC e as DDD ao longo 

do tempo, ultrapassando a dificuldade geralmente associada às frequentes alterações no 

sistema de classificação, permitindo assim, a análise de tendências no consumo de 

medicamentos entre diferentes países (37). 

 

As DDD’s definidas para algumas substâncias activas do grupo dos antibióticos são 

apresentadas na tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Exemplos da Dose Diária Definida para alguns antibióticos segundo o sistema de 

classificação ATC da OMS. 

   ATC classification            ATC drugs                                     Defined Daily Dose 

    J01C A04                           Amoxicillin                                      1 g (oral or parenteral) 

    J01M A06                          Norfloxacin                                     0.8 g (oral) 

    J01M A02                          Ciprofloxacin                                   1 g (oral) 0.5g (parenteral) 

    J01F F01                            Clindamycin                                    1.2 g (oral) 1.8 g (parenteral) 

    J01C A12                           Piperacillin                                       14 g (parenteral) 

Fonte: Can J Infect Dis. 2004 Jan-Feb; 15(1): 29-35. 
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1.2. Diferentes unidades de medida do uso de medicamentos 

 

O uso de medicamentos deve, preferencialmente, ser apresentado em número de DDDs 

por 1000 habitantes/dia, ou, quando medicamentos usados no internamento, em DDDs 

por 100 camas/dia (35). Esta unidade de medida permite ultrapassar os problemas 

geralmente causados quando a medida de consumo usada é por exemplo a quantidade de 

unidades vendidas (em que uma embalagem de 10 unidades de 5 mg é comparada a uma 

embalagem de 50 unidades de 10 mg), ou quando o consumo é medido em termos de valor 

económico e ocorrem alterações nos preços ao longo do período analisado. Para os anti-

infecciosos (ou medicamentos usados em tratamento de curta duração), é quase sempre 

considerado mais apropriado apresentar os resultados em DDD por habitante por ano 

(35). 

 

Usando o sistema ATC/DDD como sistema de medida de consumo, um número de 

medidas padrão mais frequentemente expressas como rácios, têm sido desenvolvidas de 

acordo com as diferentes necessidades de avaliação: 

• DDD por 1000 habitantes por dia - prescrições ou vendas apresentadas em 

DDD por 1000 habitantes por dia, permitem uma estimativa da proporção da 

população tratada diariamente por um medicamento em particular, ou grupo de 

medicamentos. Como exemplo, o valor de 10 DDD por 1000 habitantes por 

dia, significa que 1% da população em média, está a receber um certo 

medicamento ou grupo de medicamentos diariamente (35); 

• DDD por habitantes por ano - a DDD por habitantes por ano permite dar 

uma estimativa da média do número de dias que cada pessoa é tratada 

anualmente. Por exemplo, uma estimativa de 5 DDDs por habitante por ano, 

significa que a duração do tratamento através de determinado medicamento é 

em média cinco dias por ano (35); 

• Número de prescrições por 1000 habitantes por ano; 

• Número de prescrições por consulta e/ou por diagnóstico; 

• Custo/DDD no consumo geral e custo/DDD para um nível ATC específico 

- indica a média de custo por dose diária. O custo do medicamento pode ser 

usado como medida de consumo mas só em estudos nacionais e de curto 

termo, devido à variação dos preços dos medicamentos ao longo dos anos. A 
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tendência do uso de medicamentos, medida em custos, apresenta-se muito 

diferente da mesma tendência medida em DDD ao longo dos anos. A 

quantificação do consumo em termos económicos, pode ser útil para dar uma 

ideia da importância real dos medicamentos num sistema de saúde de um 

determinado país, sobretudo se é expresso como percentagem do gasto total do 

sistema de saúde (29).  

Outras medidas mais específicas poderão ser criadas dependendo das necessidades e 

objectivos do estudo (37). 

 

Estas medidas só dão uma indicação teórica sobre o uso de medicamentos e devem ser 

cuidadosamente usadas quando se fazem comparações. O consumo real é de facto difícil de 

apurar, devido às diferenças observadas entre o volume de prescrições, o volume de vendas 

e o consumo real de medicamentos pelo paciente. Se a diferença entre as prescrições 

emitidas e os medicamentos vendidos pode ser de certa maneira avaliada, o consumo 

efectivo pelos pacientes é muito difícil de avaliar (35). 

Nos estudos comparativos de uso de medicamentos entre diferentes países, é importante 

conhecer a distribuição da população por sexo e idade, porque as diferenças na estrutura 

demográfica podem influenciar a quantidade e o padrão dos medicamentos consumidos 

(29).  

 

 

1.3. A prescrição de medicamentos 

 

Os dados de prescrição são normalmente extraídos das receitas de ambulatório ou de 

internamento. Este tipo de dados é facilmente obtido quando a prescrição de receitas está 

informatizada, estando assim muito facilitada a análise de tendências do uso a partir dos 

registos electrónicos.  

Mas raramente os dados de prescrição em consultas de ambulatório estão disponíveis e 

quando disponíveis, são muitas vezes baseados em pequenas amostras de uma comunidade 

de médicos escolhidos para representarem todo o pais (38). 

Na falta de bases de dados electrónicas, os dados de prescrição são geralmente extraídos 

dos registos manuais dos pacientes ou dos pontos de venda dos medicamentos. 
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A informação que pode ser obtida das prescrições, inclui dados demográficos dos 

pacientes, nome do medicamento, forma farmacêutica, dosagem e embalagem. Quando o 

diagnóstico está registado na prescrição, em particular nos pacientes internados, é possível 

relacionar o uso do medicamento com a indicação terapêutica. Tendências no uso, para 

medicamentos específicos e determinadas doenças, podem assim ser determinadas. 

 

Os dados decorrentes da prescrição de medicamentos são uma boa fonte de informação 

que permitem determinar alguns dos indicadores de uso de medicamentos recomendados 

pela OMS (18): 

• média do número de medicamentos por receita (e por consulta); 

• percentagem de medicamentos genéricos prescritos; 

• percentagem de consultas que resultaram na prescrição de um antibiótico; 

• percentagem de consultas que resultaram na prescrição de um injectável; 

• percentagem de medicamentos prescritos de uma lista de medicamentos    

         essenciais; 

• média do custo de medicamentos por consulta. 

 

Os dados de prescrição permitem determinar a PDD (Prescribed Daily Dose), a qual pode 

diferir da DDD. Enquanto a DDD é baseada na dosagem aprovada pelas características 

padrão do produto, resultante da experiência acumulada e das recomendações do 

laboratório fabricante, a PDD é variável e depende de diversos factores, sendo sempre mais 

baixa na população asiática do que na caucasiana. A gravidade da doença, o peso do 

paciente, a cultura de prescrição da instituição de saúde e até mesmo as tradições 

terapêuticas da comunidade e do país, são alguns dos factores que contribuem para a 

variação. Por exemplo, nos anti-infecciosos a PDD varia muito de acordo com a gravidade 

da infecção tratada (35).  

 

 

 

Prescrição e utilização de antibióticos em Portugal 

 

A utilização de antibióticos em Clínica Geral, tem sido nos últimos anos em Portugal, e em 

particular a nível europeu, objecto de estudo e de reflexão aprofundada 

(1,2,11,13,19,27,28,31,34,39,41,42). 
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Existem alguns estudos publicados em Portugal sobre a prescrição médica de antibióticos, 

na sua maioria efectuados a um nível agregado e quando desagregado, a uma pequena 

população de utentes do SNS (12,14,15,22,30,43,44).  

  

As fontes de informação destes estudos realizados a uma parte da população, como é o 

caso do estudo realizado nos centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo (15), 

foram as vendas realizadas aos utentes do SNS. Não estão, por isso, incluídas as vendas 

realizadas aos utentes de outros sub-sistemas de saúde, perdendo-se assim uma parte das 

prescrições emitidas pelos médicos. No caso dos estudos realizados a partir das vendas das 

farmácias (44), como nem tudo o que é prescrito é vendido, parte da informação sobre a 

intenção de tratar dos médicos não é avaliada, o mesmo acontecendo no caso das vendas 

realizadas só a utentes do SNS. Como os sistemas de informação existentes, quer a nível 

das farmácias quer a nível da conferência de receitas do SNS, não registam a informação 

demográfica relacionada com o utente (sexo e idade), não é assim possível analisar a 

informação de forma desagregada. 

 

Os estudos que têm como fonte de informação as prescrições realizadas em algumas 

instituições de saúde, ou as prescrições de uma amostra aleatória de médicos, quer seja 

através de inquérito ou de notificações, já permitem a análise da informação de forma 

desagregada por sexo e grupo etário. A maioria destes estudos é feita a uma pequena 

população de médicos (12,14,30), que sabendo à partida que a prescrição realizada será para 

fins de estudos, poderão, mesmo que de forma não intencional, ter alterado o padrão 

habitual de prescrição.  

 

A informação também pode ter origem em amostras seleccionadas de forma aleatória dos 

ficheiros clínicos de determinada instituição de saúde (43), ou em prescrições realizadas nos 

cuidados hospitalares (22). Estes dados tendo como origem amostras seleccionadas de 

todas as prescrições efectuadas, poderão não ser representativos de toda a população 

portuguesa. 

 

Um estudo retrospectivo realizado durante o ano de 2000, na Unidade de Saúde de 

Vialonga, Sub-Região de Saúde de Lisboa, analisou as prescrições efectuadas nas consultas 

do serviço de atendimento complementar a partir de uma amostra aleatória das fichas de 

registo clínico. O estudo revelou ocorrência de prescrição de antibióticos em 23,2% das 
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consultas no serviço de atendimento complementar, sendo o grupo mais frequentemente 

prescrito o das penicilinas (44,6%), seguido do grupo dos macrólidos (29,9%), das 

cefalosporinas (12,9%) e das quinolonas (7,7%) (43).  

 

Num estudo de colaboração entre o Observatório Nacional de Saúde (ONSA) e a 

Associação Nacional de Farmácias, realizado em 2000, sobre usos e maus usos dos 

antibióticos, as penicilinas foram o grupo mais frequentemente dispensado nas farmácias 

participantes (46,5%), sendo as posições seguintes ocupadas pelos macrólidos (22,4%), 

pelas cefalosporinas (18,8%) e pelas quinolonas (9,5%) (44). 

 

O padrão de prescrição de antibacterianos, nos centros de saúde da Região de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, foi analisado num estudo efectuado em 2001. Este estudo 

retrospectivo, analisou todas as prescrições de antibacterianos dispensadas no âmbito do 

SNS durante o ano de 1999 (15). As penicilinas foram o grupo de antibacterianos mais 

vendido (38,4%), seguindo-se o grupo dos macrólidos (20,7%), das quinolonas (14,6%) e 

das cefalosporinas (13,9%). 

 

A caracterização da prescrição de antibióticos para infecções do tracto respiratório por 

parte dos médicos de clínica geral, foi analisada num estudo efectuado em 2002 pelo 

INFARMED (12). A informação das prescrições foi obtida a partir de um inquérito 

realizado, durante os meses de Dezembro de 2001 e Janeiro de 2002, a 247 médicos de 

clínica geral das cinco regiões de saúde do continente. O estudo revelou que os antibióticos 

mais prescritos foram, por ordem decrescente de frequência, as penicilinas (50,6%), os 

macrólidos (23,1%), as cefalosporinas (14,8%) e as quinolonas (8,3%). 

 

O ONSA publicou em 2003, os resultados de um programa de notificação de prescrição de 

antimicrobianos, de acordo com a indicação e as variáveis demográficas dos doentes, entre 

a Rede de Médicos Sentinela (30). Participaram 136 médicos dos 18 distritos do continente 

e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, durante o ano de 2001. Verificou-se 

que neste grupo de médicos, a frequência da prescrição anual foi de 93,8 prescrições por 

1000 utentes. As penicilinas foram o grupo de antimicrobianos mais frequentemente 

prescrito (44,2/1000), seguindo-se os macrólidos (14,4/1000) as quinolonas (14,2/1000) e 

as cefalosporinas (11,1/1000). O valor mais elevado ocorreu no grupo etário menos de 5 

anos (233,4/1000). Foram identificadas diferenças entre os sexos, nomeadamente a partir 
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do grupo etário 15-24 anos, sendo a prescrição no sexo feminino mais elevada do que no 

sexo masculino. 

  

O ESAC realizou em 2006 um estudo onde foram analisadas as tendências, diferenças 

regionais e flutuações sazonais do uso de antibióticos, no ambulatório em 24 países 

europeus, durante os anos de 1997-2002. Portugal apresentou-se como sendo o quarto país 

mais consumidor, no ano de 2002, tendo um aumento de mais de 10% em relação ao ano 

de 1997. O grupo das penicilinas foi o grupo mais usado, seguindo-se o grupo das 

quinolonas, dos macrólidos e das cefalosporinas. Portugal foi o segundo país mais 

utilizador de quinolonas (41).  

 

Um estudo também realizado pelo ESAC em 2006, analisou o uso de antibióticos em 25 

países europeus, durante o ano de 2003 (13). A figura 1, mostra o total de antibióticos 

utilizados nos 25 países durante o período analisado, expresso em DID (DDD/1000 

inabitants/day). Como se pode verificar, Portugal apresenta-se como o quarto país mais 

utilizador de antibióticos no ano 2003, sendo o país mais consumidor de quinolonas. 

 

 

 

 
Figura 1.  Fonte: J Antimocrobial Chemother 2006; 58: 401-7 
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O ESAC publica no seu sítio de Internet, informação relacionada com o uso de 

antibióticos nos países europeus aderentes ao projecto. Essa informação é enviada pelos 

vários países aderentes, de forma agregada ao nível da substância activa, e de acordo com a 

classificação ATC em vigor, sendo a unidade de medida usada a DDD da OMS. Na figura 

2, pode-se observar a tendência do uso dos antibióticos do grupo das quinolonas em 

Portugal, ao longo do período 1998-2005. Por exemplo, é possível observar o consumo 

bastante superior de Portugal, em relação ao consumo da Holanda, usada como exemplo 

por ser o país da comunidade com mais baixo consumo de antibióticos (figura 1).  

 

 

 

 

 

 
                Figura 2.  Fonte: Sitio da Internet do projecto ESAC http://www.esac.ua.ac.be/ 
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1.4. A informatização da prescrição de medicamentos no Serviço Nacional de Saúde 

 

Em 1996 o Ministério da Saúde através do Instituto de Gestão Informática e Financeira da 

Saúde (IGIF na altura, actualmente ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde), 

equipou todos os centros de saúde pertencentes ao SNS com servidores informáticos e 

instalou postos de trabalho em todas as áreas de atendimento administrativo, para aceder à 

aplicação informática SINUS (Sistema de Informação para as Unidades de Saúde). Esta 

aplicação, meramente administrativa, regista os dados relacionados com o utente 

nomeadamente nome, sexo, data de nascimento, naturalidade, morada, entidade financeira 

responsável pelos actos de saúde, benefícios atribuídos dentro do SNS, médico da família e 

tipo de inscrição no centro de saúde. São também registados nesta aplicação todos os 

episódios de consulta. Esta informação administrativa, é registada em bases de dados 

Oracle, versão 7.3.4, instaladas nos diversos servidores locais (380 servidores em 

Dezembro de 2007). 

  

Estas bases de dados locais foram o ponto de partida para a criação da base de dados 

nacional de utentes do SNS, a partir de finais de 1997, através da implementação do 

projecto “Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde”. Este projecto permitiu 

identificar de forma unívoca todos os utentes do SNS, através de uma chave única: o 

número de Utente do SNS. As bases de dados locais enviavam diariamente a informação 

relacionada com o utente para a base de dados nacional, permitindo assim manter 

actualizada a informação de todos os utentes do SNS. Esta base de dados nacional 

registava somente a informação relacionada com o utente, nomeadamente os dados 

pessoais, centro de saúde de inscrição, médico de família, entidade financeira responsável e 

benefícios perante o SNS. 

 

Em Julho de 2001, o IGIF instala em cinco centros de saúde (um de cada uma das cinco 

regiões de saúde), um projecto piloto de prescrição electrónica de medicamentos, 

denominado SAM (Sistema de Apoio ao Médico), no âmbito do programa nacional de 

medidas de racionalização do uso de medicamentos, inserido na politica do medicamento 

do SNS. A partir de 2002, começa-se a instalar postos de trabalho nos gabinetes médicos 

para acesso a esta nova aplicação informática. Esta instalação ainda decorre durante o ano 
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de 2008 a nível nacional, estando todos os centros de saúde da Administração Regional de 

Saúde do Norte (ARS Norte) abrangidos pela aplicação desde Junho de 2006.  

 

A aplicação SAM permite efectuar o registo clínico da consulta, classificando o motivo da 

consulta e o diagnóstico respectivo e regista a prescrição de medicamentos e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica. É assim possível identificar os medicamentos 

que foram prescritos e respectivas quantidades em cada consulta, e apresentar essa 

informação desagregada por idade e sexo do utente. Como a informação registada na base 

de dados no acto da prescrição inclui o código da embalagem, é possível a todo o momento 

saber-se a substância activa, a forma farmacêutica e a dosagem do medicamento prescrito. 

As tabelas relacionadas com os medicamentos, da responsabilidade do INFARMED, são 

actualizadas de forma automática em todos os centros de saúde a partir de uma base de 

dados central, sempre que existam alterações ao prontuário terapêutico. 

 

Em Fevereiro de 2008, a aplicação informática SAM estava instalada em todos os centros 

de saúde das regiões de saúde do Alentejo e do Norte, e em todos os centros de saúde das 

Sub-Regiões de Saúde de Aveiro, Castelo Branco, Guarda e Santarém. 

Existindo bases de dados informatizadas que registem a informação clínica decorrente do 

acto da consulta, passa a ser possível realizar estudos de utilização de medicamentos que 

permitirão a análise de tendências e evolução da prescrição para qualquer grupo de 

fármacos, ao longo dos tempos, a nível nacional. 

 

Aprovado em 2004 depois de uma ampla participação e debate público, o Plano Nacional 

de Saúde (PNS) encontra-se em fase de implementação, sob a direcção do Alto 

Comissariado da Saúde. Para além de um guia de acção, o PNS define as orientações 

estratégicas, prioridades e metas a alcançar para o período de 2004-2010 (51). O quadro 2, 

apresenta algumas metas prioritárias relacionadas com o uso de medicamentos, sendo duas 

relacionadas com o consumo de antibióticos, em que se pretende diminuir a percentagem 

do consumo de cefalosporinas e quinolonas até 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 
 

 

 

Prescrição de antibióticos nos centros de saúde da Região de Saúde do Norte: padrão e variabilidade geográfica                                       
                                                                                                                                                                                                                20 

 

 

 

           Quadro 2.  Metas prioritárias para “Acessibilidade do Medicamento” (PNS). 

 
 

 

 

Faz parte das orientações estratégicas do PNS, o conhecimento da situação da resistência 

aos antimicrobianos e a definição de políticas de consumo de antibióticos relacionados com 

a saúde humana e animal. Nesse sentido, o Ministério da Saúde através do IGIF, criou em 

Abril de 2007 a base de dados nacional do registo de utentes, RNU (Registo Nacional de 

Utentes). Esta base de dados de âmbito nacional, regista a informação administrativa do 

utente que fazia parte da anterior base de dados nacional do Cartão de Utente (que foi 

entretanto desactivada), substituindo esta, e também toda a informação relacionada com a 

prescrição de medicamentos. É actualizada a partir das diversas bases de dados locais das 

aplicações SINUS, no que se refere à informação administrativa do utente, e SAM, no que 

se refere à informação relacionada com a prescrição de medicamentos, através de 

mecanismos de sincronismo instalados nas bases de dados Oracle. Assim, sempre que uma 

receita é prescrita na aplicação informática SAM, essa informação é registada na base de 

dados RNU, o mesmo acontecendo sempre que se inscreve um utente, num centro de 
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saúde, ou se alteram os dados relacionados com a sua identificação. Esta actualização da 

base de dados RNU não é imediata, mas sim feita de um em um minuto. Na figura 3, 

apresenta-se um esquema da arquitectura da base de dados nacional RNU.  

 

  

            
Figura 3. Esquema de actualização da base de dados nacional RNU a partir das bases de dados 

locais SINUS. Fonte IGIF. 

 

 

O objectivo do IGIF é, a curto prazo, ter a base de dados RNU, nos seus módulos de 

identificação de utentes e prescrição de medicamentos, a ser actualizada online por todas as 

aplicações clínico/administrativas instaladas nos diferentes centros de saúde do SNS, 

independentemente da aplicação informática local existente. Com este processo 

implementado a nível nacional, torna-se assim possível responder de forma rápida e 

eficiente às solicitações da DGS na disponibilização de dados de prescrição necessários à 

implementação das metas prioritárias do PNS.  
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1.5. Importância e Objectivo 

 

Importância do estudo 

 

Como foi referido, a resistência aos antibióticos é uma preocupante tendência que a 

comunidade científica enfrenta nos últimos anos. O elevado consumo deste grupo de 

fármacos em Portugal em relação aos outros países da União Europeia, e a sempre 

crescente prescrição de antibióticos nos últimos anos não acompanhada por um 

incremento paralelo da população, merece uma especial atenção. 

  

A monitorização do consumo de antibióticos é um instrumento de interesse indiscutível, 

permitindo identificar problemas no uso, iniciar programas de intervenção educacional, 

avaliar os resultados dessas mesmas intervenções e obter informação sistematizada sobre os 

medicamentos e sobre o seu uso. 

 

Apesar dos diversos estudos publicados sobre a prescrição de antibióticos, muitos poucos 

são os que abrangem toda a população e que apresentam os dados desagregados por sexo e 

idade do paciente, local de prescrição ou espaço temporal, e nenhum destes foi publicado 

em Portugal. 

 

Sendo nos Cuidados de Saúde Primários que se prescrevem a maior parte dos 

antimicrobianos utilizados em medicina humana, e estando desde Junho de 2006 todos os 

centros de saúde da ARS Norte instalados com a aplicação informática SAM, é possível 

monitorizar a prescrição realizada pelos médicos nas consultas dos centros de saúde desta 

região, conseguindo-se através das prescrições informatizadas uma análise efectiva da 

intenção clínica de tratar. 

  

Assim, a ausência de estudos na região Norte de Portugal justifica, plenamente, a realização 

de um estudo que pretende avaliar e analisar a frequência e distribuição da prescrição de 

antibióticos por parte dos médicos prescritores, nos centros de saúde da ARS Norte. Como 

foi referido, não existem em Portugal dados publicados relativamente ao padrão de 

prescrição e variabilidade geográfica na região Norte, não se sabendo por isso se o padrão 

de prescrição varia em função das variáveis sexo e idade do utente, nem em função do 
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tempo e local de prescrição como referem alguns estudos publicados a nível internacional e 

em Portugal (2,11,15,31,58,59).  

 

Foi, tendo em conta esta necessidade que se desenhou o presente estudo, através do qual se 

pretende descrever a distribuição da prescrição nos diferentes subgrupos de antibióticos, de 

acordo com a classificação ATC, e analisar a sua relação com algumas variáveis 

demográficas, de tempo e espaço. 

 

 

 

 

Objectivo do estudo 

 

O objectivo deste estudo é caracterizar o padrão e a variabilidade geográfica na prescrição 

de antibióticos, nos centros de saúde da ARS Norte, segundo as variáveis sexo e grupo 

etário do utente, grupo fármaco-terapêutico e local de prescrição, e avaliar a tendência 

sazonal na frequência de prescrição.  
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Métodos 
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2.1. Base de dados e fontes de informação 

 

Os dados sobre os antibióticos prescritos nos centros de saúde da ARS Norte entre 1 de 

Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007, foram obtidos a partir dos registos clínicos gerados 

pela aplicação informática SAM, percorrendo para o efeito todas as 100 bases de dados 

instaladas nos centros de saúde da ARS Norte. 

 

A informação demográfica do utente assim como a informação relacionada com os 

episódios de consulta, foi obtida a partir da base de dados da aplicação informática SINUS. 

A informação relacionada com as características dos medicamentos, como por exemplo o 

código de embalagem, a classificação ATC, o nome comercial, a forma farmacêutica, a 

dosagem e a embalagem, foi obtida a partir das tabelas criadas nas bases de dados dos 

centros de saúde. 

 

A percentagem de receitas prescritas pela aplicação SAM nos centros de saúde da ARS 

Norte, durante o período considerado no estudo, foi calculada a partir de informação 

fornecida pelo Departamento de Conferência de Facturação de Farmácias do IGIF. 

  

Para a referenciação geográfica, foi usado o mapa de freguesias do Norte de Portugal, 

fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

 

Num primeiro passo foi preciso actualizar a versão da tabela de classificação do sistema 

ATC para a versão de 2006 (foi esta a versão usada neste estudo), em todas as bases de 

dados espalhadas pelos diferentes centros de saúde. A versão de classificação instalada era a 

de 2001. Esta tabela não está a ser actualizada anualmente nas bases de dados locais. Assim, 

através de programas em linguagem PL/SQL® própria da Oracle desenvolvidos e 

implementados para este estudo, e por mecanismos de ligação directa entre bases de dados 

Oracle, foi possível actualizar esta tabela em todas as bases de dados locais, a partir da 

versão actualizada de 2006 instalada numa base de dados do IGIF. 

 

Através dos registos clínicos e administrativos informatizados gerados nas bases de dados 

dos centros de saúde, foi possível agregar toda a informação relacionada com a prescrição 
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de antibióticos, com os utentes registados e com as consultas realizadas em novas tabelas 

criadas para esse efeito, nas bases de dados locais. Foram criadas 10 tabelas para conter a 

informação agregada por centro de saúde, mês, sexo e grupo etário do utente e grupo 

fármaco-terapêutico, total de prescrições e total de prescrições em consultas de urgência, 

total de prescrições para utentes distintos, total de consultas e total de consultas urgentes, 

total de utentes inscritos e total de utentes esporádicos.  

Seguidamente estas novas tabelas criadas nas bases de dados dos centros de saúde, foram 

importadas para a base de dados do IGIF de forma automática.  

 

 A agregação de toda a informação importada a partir das 100 bases de dados dos centros 

de saúde, só foi possível através de programas especiais implementados em linguagem 

PL/SQL, criados de propósito para este estudo. A execução destes programas demorou 

aproximadamente um mês.  

Seguiu-se um trabalho de confirmação e consolidação dos dados, em que os dados dos 

centros de saúde de São João e Carvalhosa da Sub Região de Saúde (SRS) do Porto foram 

aglutinados, assim como os dados dos centros de saúde de Chaves 1 e Chaves 2 da SRS de 

Vila Real, devido às freguesias de influência destes centros de saúde serem coincidentes.  

   

Depois de importadas todas as tabelas a partir das bases de dados locais, foram criadas 

novas tabelas nesta base de dados do IGIF, agregadas ao nível da região e ao nível das sub-

regiões de saúde, para permitir a análise da informação a estes dois níveis. Por fim, foram 

geradas várias tabelas em ficheiros Excel versão 2003, contendo os totais de prescrição, de 

consultas e de utentes agregados pelas variáveis em estudo, conforme a necessidade de 

apresentação dos vários gráficos ao longo do trabalho, assim como dos vários mapas 

apresentados na análise espacial. Estas tabelas em Excel, foram criadas de forma 

automática a partir da base de dados Oracle do IGIF. 

 

Foi assim possível obter dados sobre 951320 actos de prescrição de antibióticos, gerar 

gráficos para a análise descritiva e usar um Sistema de Informação Geográfica para a análise 

espacial, a partir destas tabelas geradas em Excel.  

 

O período seleccionado para o estudo, 1 de Julho de 2006 a 30 de Junho de 2007, foi assim 

escolhido porque a partir de 1 de Julho de 2006 todos os centros de saúde da ARS Norte 

estavam abrangidos pela prescrição electrónica de medicamentos da aplicação SAM. 
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Devem ser consideradas duas excepções: o centro de saúde de São João da SRS do Porto, 

abrangido a partir de Setembro de 2006, e o centro de saúde de Amares da SRS de Braga 

que começou a usar o módulo de prescrição a partir de Dezembro de 2006. 

A prescrição de antibióticos varia muito ao longo do ano (17). Por este facto o período em 

estudo foi um ano completo para mais facilmente se poderem fazer comparações com 

outros estudos, na medida em que grande parte dos estudos publicados considera um 

período de um ano. 

 

 

 

2.2. População e variáveis consideradas  

 

Para este estudo foram considerados todos os utentes inscritos nos centros de saúde da 

ARS Norte a 30 de Junho de 2007, assim como os utentes que recorreram esporadicamente 

aos centros de saúde para uma consulta de urgência.  

 

Para cada antibiótico prescrito, foram consideradas as seguintes variáveis: 

- em relação ao medicamento prescrito 

• código do centro de saúde 

• mês de prescrição 

• grupo fármaco-terapêutico (ATC nível  3) 

(classificado em: cefalosporinas, macrólidos, quinolonas, penicilinas, sulfonamidas, 

tetraciclinas e “outros antibióticos”)  

• episódio de consulta (codificado em consulta urgente/consulta não urgente) 

• total da quantidade prescrita 

- em relação ao utente a quem foi prescrito o antibiótico 

• código do utente   

• sexo do utente 

• grupo etário do utente  

• tipo de inscrição (codificado em inscrito/esporádico) 

 

Para cada episódio de consulta foram consideradas as seguintes variáveis: 

• código do centro de saúde 

• mês da consulta 
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• sexo do utente 

• grupo etário do utente 

• tipo de consulta (codificado em urgente/não urgente) 

• total de consultas   

 

Para cada utente registado na base de dados foram consideradas as seguintes variáveis: 

• código do centro de saúde    

• sexo do utente 

• grupo etário do utente  

• tipo de inscrição (codificado em inscrito/esporádico) 

• total de utentes 

 

Os grupos etários considerados foram os seguintes: 0 - 4 anos; 5 - 14 anos; 15 - 44 anos; 45 

- 64 anos; 65 - 74 anos e mais do que 75 anos.  

 

 

 

Conceitos e considerações 

 

Os utentes foram classificados da seguinte forma: 

• utentes inscritos - são todos os utentes que têm a inscrição primária no centro de 

saúde e incluídos numa lista de médico (quando possível). Serão referidos ao 

longo do estudo como utentes inscritos ou simplesmente como utentes; 

•  utentes esporádicos - são os utentes que recorrem ao centro de saúde para uma 

situação de urgência, tendo como centro de saúde de assistência outro local e 

não estando por isso inscritos em lista de médico. Serão referidos ao longo do 

estudo como utentes esporádicos; 

• utentes distintos - este conceito é referido num gráfico na secção dos resultados, 

e pretende apresentar os utentes que tiveram pelo menos uma prescrição de um 

antibiótico no período considerado. 

 

Como medida de prescrição, considerou-se o número de prescrições de antibióticos 

(número total de antibióticos prescritos por receita, independentemente do número de 
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embalagens) por 1000 utentes ou por 100 consultas e por ano. À semelhança do usado 

noutros estudos (60,61,62), este quociente foi designado por taxa de prescrição.  

Foi feito um teste ao total de prescrições em termos de DDD por 1000 utentes/dia, 

usando a tabela contendo as doses diárias para cada embalagem disponibilizada pelo 

INFARMED na versão de 2004. Como os valores encontrados para esta unidade de 

medida foram muito inferiores aos esperados em comparação com outros estudos 

publicados (13,41), foi decidido avançar com o número de prescrições como medida de 

utilização de antibióticos.  

 

Como sistema de classificação dos medicamentos, foi usada a classificação ATC da OMS 

versão 2006 (37). 

 

Na análise das prescrições por centro de saúde não foram consideradas as prescrições 

realizadas aos utentes esporádicos; foram só incluídas as prescrições efectuadas aos utentes 

inscritos no centro de saúde. Tomou-se esta decisão porque a taxa de prescrição quando 

consideradas as prescrições realizadas a todos os utentes (incluindo aos esporádicos) e 

considerando todos os utentes como denominador, apresentava valores muito inferiores à 

taxa de prescrição calculada a partir das prescrições realizadas a utentes inscritos e 

considerando o total de utentes inscritos como denominador. Dado que o principal 

interesse da ARS Norte era comparar a taxa de prescrição entre os diferentes centros de 

saúde, concluiu-se que a taxa calculada a partir das prescrições realizadas a utentes inscritos 

se aproximava do pretendido. Por outro lado, na análise da taxa de prescrição por região e 

por sub-regiões, considerou-se o total das prescrições realizadas e como denominador o 

total de utentes inscritos. 

  

Para este estudo, foram seleccionados os medicamentos incluídos no grupo terapêutico J01 

(Antibacterianos de uso sistémico) da classificação internacional ATC. Os antibióticos 

prescritos foram codificados de acordo com o terceiro nível desta classificação e foram 

objecto de estudo seis subgrupos do terceiro nível: tetraciclinas, penicilinas, cefalosporinas, 

sulfonamidas, macrólidos e quinolonas. Todos os restantes antibióticos não incluídos 

nestes grupos, foram agregados num grupo chamado “outros antibióticos”.  
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Para facilitar a leitura das tabelas e dos gráficos, os grupos terapêuticos foram abreviados da 

seguinte forma:  

• Tetraciclinas (J01A) = tetraciclinas 

• Betalactâmicos e penicilinas (J01C) = penicilinas 

• Cefalosporinas e substâncias relacionadas (J01D) = cefalosporinas 

• Sulfonamidas e trimetoprim (J01E) = sulfonamidas 

• Macrólidos e lincosaminas (J01F) = macrólidos 

• Quinolonas (J01M) = quinolonas 

• Outros antibióticos (J01B/G/R/X) = outros antibióticos* 

            *Este subgrupo inclui também os antibióticos sem classificação ATC. 

 

 

2.3. Estudo analítico e técnicas utilizadas 

 

Foram calculadas taxas de prescrição, utilizando como denominador os utentes inscritos a 

30 de Junho de 2007, assim como o número de consultas realizadas no período observado. 

 

Como a análise recai sobre populações com estruturas etárias particularmente diversas, 

aplicou-se a padronização pelo método directo como metodologia de controlo das 

desigualdades existentes na composição das populações consideradas. Assim, procedeu-se 

ao cálculo de taxas de prescrição padronizadas pela idade, recorrendo à população de 

Portugal Continental dos Censos 2001, do INE, como padrão (tabela 3), (versão dos 

censos mais recente à data de realização do estudo), usando como suporte para o cálculo 

das taxas o software Epidat® 3.1. 

 

Tabela 3.  População padrão de Portugal Continental (INE, Censos 2001) 

Grupos etário (anos) Número de indivíduos 

0  -  4 539 491 

5  -  14 1 117 111 

15  -  44 4 555 004 

45  -  64 2 451 018 

65  -  74 992 127 

> 75 701 366 

Total 10 356 117 
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Foi feita uma análise descritiva geral abrangendo toda a ARS Norte, calculando-se taxas de 

prescrição por mês, sexo, grupo etário e grupo fármaco-terapêutico, utilizando como 

denominador o total de utentes inscritos e o total de consultas realizadas durante o período 

do estudo, e uma análise de tendências ao longo do período considerado. Seguidamente, foi 

feita uma abordagem mais detalhada por SRS, em que foram avaliadas as diferenças pelas 

cinco SRS em relação ao número total de prescrições por mês, grupo etário e sexo do 

utente e grupo fármaco-terapêutico e analisada a evolução prescritiva durante o período 

considerado. Por fim, e descendo no nível de detalhe da informação, foi analisado o padrão 

de prescrição por centro de saúde, considerando as variáveis sexo, grupo etário e grupo 

fármaco-terapêutico e estudada a distribuição geográfica recorrendo à análise espacial. 

 

 

 

Análise espacial 

 

Segundo os Censos de 2001, a região Norte tinha uma população de 3687293 habitantes, 

encontrando-se cerca de 96% da mesma inscrita nos seus centros de saúde - 3556066 

inscritos em 30 de Junho de 2007 (dados obtidos a partir das bases de dados SINUS - 

IGIF).   

Assim, o total de utentes inscritos num centro de saúde aproxima-se muito da população 

residente na área de influência desse centro de saúde. Como as áreas de influência dos 

centros de saúde correspondem à freguesia onde se localiza a sede do centro de saúde e às 

freguesias adjacentes, foi possível fazer a localização geográfica das taxas de prescrição, 

usando como base o mapa das freguesias de Portugal. Na tabela 4, apresenta-se o exemplo 

das freguesias da área de influência do centro de saúde de Valença. O código do centro de 

saúde é um código usado pelo Ministério da Saúde, e os códigos das freguesias de 

influência são códigos usados pelo INE. 
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Tabela 4.  Freguesias de influência do Centro de Saúde de Valença (código 1160801) 

Código da freguesia de influência Freguesia 
160801 Arão 

160802 Boivão 

160803 Cerdal 

160804 Cristelo Covo 

160805 Fontoura 

160806 Friestas 

160807 Gandra 

160808 Ganfei 

160809 Gondomil 

160810 Sanfins 

160811 São Julião 

160812 São Pedro da Torre 

160813 Silva 

160814 Taião 

160815 Valença 

160816 Verdoejo 

 

 

As tabelas com a informação dos códigos das freguesias de influência dos centros de saúde, 

foram fornecidas pelas sub-regiões de saúde. 

 

Partindo do mapa das freguesias do Norte de Portugal, figura 4, e agregando as freguesias 

que fazem parte da área de influência de cada centro de saúde, foi possível obter um novo 

mapa, figura 5, em que cada área geográfica representa a área de influência do centro de 

saúde e que passou a ser usada como unidade geográfica na análise espacial. Como as 

freguesias de influência dos centros de saúde de São João e Carvalhosa da SRS do Porto 

eram coincidentes, os dados destes dois centros de saúde foram somados e incluídos no 

centro de saúde da Carvalhosa, deixando de figurar na análise o centro de saúde de São 

João. O mesmo aconteceu com os centros de saúde Chaves 1 e Chaves 2 da SRS de Vila 

Real, e pelo mesmo motivo, os dados foram somados e incluídos no centro de saúde 

Chaves 1, deixando de figurar na análise o centro de saúde de Chaves2. 
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     Figura 4.  Mapa de freguesias do Norte    Figura 5.  Mapa das áreas de influência dos  

                      de Portugal.                                                         centros de saúde da ARS Norte.       

        

 

Foram calculadas as taxas de prescrição de antibióticos, estratificadas por sexo, grupo etário 

e grupo fármaco-terapêutico e os resultados apresentados em mapas, usando como suporte 

um sistema de informação geográfica (SIG). Os mapas foram usados com a finalidade de 

identificar padrões espaciais entre os diferentes centros de saúde e aglomerados de áreas 

geográficas (correspondentes aos centros de saúde), com valores de taxas estatisticamente 

significativas. 

  

Na análise exploratória dos dados espaciais, aplicaram-se métodos e técnicas de análise 

estatística espacial, que permitem descrever e visualizar a distribuição de um conjunto de 

atributos, com referências geográficas, ao longo de uma dada área espacial. Permitem 

também identificar visualmente a presença de outliers - valores demasiado altos ou 

demasiado baixos para uma dada unidade espacial em relação às unidades vizinhas. Através 

do uso destas técnicas, também é possível identificar padrões de associação espacial (50). 

Na visualização dos mapas utilizou-se o método dos quintis para classificação da variável 

em estudo (taxa de prescrição de antibióticos). 

 

Anselin define autocorrelação espacial como a coincidência de valores similares com 

localização similar (50). Há autocorrelação espacial positiva quando os valores altos ou 

baixos de uma variável aleatória tendem a estar juntos no espaço, e há autocorrelação 

espacial negativa quando áreas geográficas tendem a estar rodeadas de vizinhos com 

valores muito diferentes. 

 

Para analisar se a distribuição da taxa de prescrição de antibióticos nos diferentes centros 

de saúde, evidencia a existência de um comportamento aleatório ou espacialmente 
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dependente, ou seja, para averiguar a presença de autocorrelação espacial, utilizou-se como 

medida de autocorrelação espacial global univariada o Índice Global de Moran (I de 

Moran), ou Índice Global de Associação Espacial. Este índice dá uma indicação do grau de 

associação linear entre o vector dos valores observados e o vector das médias pesadas dos 

valores dos vizinhos.  

Este índice permite averiguar a existência de dependência espacial de uma dada variável em 

diferentes lugares, isto é, os valores de uma variável num local dependem dos valores dessa 

variável nos locais vizinhos, ou caso contrário, indica uma distribuição espacialmente 

aleatória, variando os valores do índice entre -1 e 1. Assim, quando I de Moran é positivo 

(autocorrelação positiva), existe dependência espacial, ou seja, os valores das áreas vizinhas 

(de primeira ordem) evidenciam similaridade entre si. Quando o valor de I de Moran é 0 ou 

próximo de 0, não existe qualquer autocorrelação espacial, isto é, as variáveis são 

espacialmente independentes. Se o I de Moran adquire valores negativos, então existe 

dependência espacial, mas, neste caso, os valores das áreas vizinhas são dissemelhantes 

(autocorrelação negativa) (40). 

 

Para além da análise do I de Moran, a construção de um Gráfico de Dispersão de Moran 

(GD de Moran), permite observar a distribuição do atributo em causa (taxa de prescrição 

de antibióticos), comparando-o com a média das taxas dos vizinhos, distribuindo-os por 

quadrantes (40,48,49). Este gráfico permite também identificar a presença de outliers (40). 

                              

                 
Figura 6. Gráfico de dispersão de Moran – Quadrantes.  

 

          Q1 – valores de variável altos com média dos vizinhos alta (alto-alto); 

          Q2 – valores de variável baixos com média dos vizinhos baixa (baixo-baixo); 

          Q3 – valores de variável altos com média dos vizinhos baixa (alto-baixo); 

          Q4 – valores de variável baixos com média dos vizinhos alta (baixo-alto). 
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Para estudar a autocorrelação local foi calculado o Índice Local de Associação Espacial 

(LISA) para cada centro de saúde, de forma a possibilitar a identificação de eventuais clusters 

territoriais nos quais a associação espacial apresentasse valores estatisticamente 

significativos (40). Clusters classificados como alto ou baixo correspondendo a 

autocorrelação espacial local positiva ou negativa (respectivamente), podem ser 

identificados de acordo com os quatro tipos de associação espacial entre um dado local e os 

seus vizinhos. Estes correspondem aos quatro quadrantes do gráfico de dispersão de 

Moran: valores altos rodeados por valores altos, valores baixos rodeados por valores 

baixos, valores altos rodeados por valores baixos e vice-versa. 

  

Para a criação da matriz dos pesos espaciais, foi usado o critério da contiguidade de Rook, 

o qual define que os vizinhos de uma dada unidade espacial - centro de saúde - são aqueles 

que partilham uma fronteira em comum com ele - vizinhos de primeira ordem. 

 

No tratamento e análise dos dados, utilizaram-se os programas informáticos Microsoft 

Excel® 2003, ESRI ArcView GIS® 3, Geoda095i® e Epidat® 3.1. 
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3.1. Resultados da análise considerando o total de prescrições 

 

 

Nos centros de saúde da ARS Norte foram prescritas 1071511 embalagens de antibióticos, 

no período entre 1 de Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007, correspondendo a 5,2% do 

total de embalagens prescritas. O total de antibióticos prescritos neste período foi de 

951320, para um total de 3556066 utentes inscritos, tendo sido a taxa de prescrição para a 

região aproximadamente de 268 prescrições por 1000 utentes. O valor de taxa mínimo 

ocorreu no centro de saúde da Batalha (88,0/1000 utentes) pertencente à SRS do Porto, e 

o valor máximo no centro de saúde de Torre de Moncorvo (689,8/1000 utentes) 

pertencente à SRS de Bragança. 

 

A percentagem de receitas electrónicas emitidas pela aplicação informática SAM nos 

centros de saúde da ARS Norte, durante o período considerado, foi em média de 87%. 

 

Em média, um total de 170 utentes em 1000 tiveram pelo menos uma prescrição de um 

antibiótico no período considerado. A percentagem de consultas que resultaram na 

prescrição de um antibiótico foi de 8%, sendo este valor de 26% quando consideradas as 

prescrições realizadas nas consultas urgentes. 

 

 

A tabela 5 apresenta algumas estatísticas descritivas por sexo, grupo etário e por grupo 

fármaco-terapêutico da prescrição de antibióticos ao longo do período considerado. 
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Tabela 5. Estatística descritiva do número de prescrições de antibióticos na ARS Norte, entre 1 de 

Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007. 

 

Região de Saúde do Norte 

 

Nº de 
antibióticos 
prescritos 

Nº de utentes 
inscritos 

Prescrições/ 1000 
utentes 

  Total 951320 3556066 267,5 

Masculino 364520 
 

1719224 212,0 
Sexo 

Feminino 586800 
 

1836842 319,5 

0 - 4  107496 
 

167132 643,2 
 5 - 14  139609 

 
394082 354,3 

 15 – 44  335427 
 

1581446 212,1 
 45 – 64  201794 

 
860335 234,6 

 65 – 74  90307 
 

291051 310,3 
 

Grupo 

etário 

> 75 76687 
 

262020 292,7 
 Penicilinas 400722 

 
3556066 112,7 

 Macrolidos 196649 
 

3556066 55,3 
 Quinolonas 141118 

 
3556066 39,7 

 Cefalosporinas 123425 
 

3556066 34,7 
 Sulfonamidas 36575 

 
3556066 10,3 

 Tetraciclinas 13939 
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A prescrição de antibióticos foi mais frequente no sexo feminino (320 prescrições/1000 

utentes), do que no sexo masculino (212 prescrições/1000 utentes). A figura 7 mostra a 

distribuição da prescrição segundo o sexo do utente. 
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Figura 7. Distribuição da prescrição total de antibióticos por 1000 utentes, segundo o sexo do 

utente, nos centros de saúde da ARS Norte.  
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A figura 8 apresenta a distribuição por sexo das consultas realizadas nos centros de saúde 

no período considerado, segundo o tipo de consulta (todas as consultas/só consultas 

urgentes). Independentemente do tipo, estas consultas foram maioritariamente realizadas a 

utentes do sexo feminino. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Número de consultas por 1000 utentes (esquerda), e número de consultas urgentes por 

1000 utentes (direita), segundo o sexo do utente.  

 

 

 

 

No conjunto dos dois sexos e para os utentes inscritos, o número de antibióticos 

prescritos por 1000 utentes teve o valor mais elevado no grupo etário 0-4 anos (643/1000), 

e decresceu consistentemente, até ao grupo etário 15-44 anos (212/1000), voltando a 

aumentar a partir deste grupo etário (figura 9). 

 

Considerando a prescrição realizada aos utentes esporádicos, a frequência de prescrição 

por 1000 utentes foi mais elevada no grupo etário 0-4 anos (309/1000), e foi diminuindo 

gradualmente até ao último grupo etário (58/1000) (figura 9). 
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Figura 9. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos e esporádicos, segundo 

o grupo etário, nos centros de saúde da ARS Norte. 

 

 

A figura 10 apresenta a distribuição do número total de consultas e do número de 

consultas urgentes por grupo etário, nos centros de saúde da ARS Norte. 
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Figura 10. Número de consultas por 1000 utentes (esquerda), e números de consultas urgentes por 

1000 utentes (direita), segundo o grupo etário, nos centros de saúde da ARS Norte. 

 

 

Os utentes com mais de 64 anos foram os que mais recorreram às consultas nos centros de 

saúde (figura 10 esquerda). Por outro lado, os utentes com menos de 5 anos foram os que 

mais recorreram às consultas urgentes (figura 10 direita). 

 

A figura 11 apresenta a distribuição da taxa de prescrição de antibióticos por sexo e por 

grupo etário, nos centros de saúde da ARS Norte. 
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Figura 11. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, por grupo etário e sexo, nos 

centros de saúde da ARS Norte. 

 

 

A prescrição de antibióticos diferiu entre os dois sexos, embora essa diferença variasse 

segundo o grupo etário, tendo sido nos grupos etários acima de 14 anos e abaixo de 75 

anos que mais se notou a diferença. As prescrições foram mais frequentes antes dos 5 anos 

de idade independentemente do sexo do utente. 

 

Globalmente, o grupo das penicilinas foi o grupo mais frequentemente prescrito (113 

prescrições/1000 utentes - 42%), seguindo-se os grupos dos macrólidos (55/1000 - 21%), 

das quinolonas (40/1000 - 15%) e muito de perto o grupo das cefalosporinas (35/1000 - 

13%). Os restantes grupos foram prescritos com menor frequência, tendo sido o grupo das 

tetraciclinas (4/1000 -1%) o menos prescrito (figura 12).  
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Figura 12. Distribuição do número de antibióticos prescritos, segundo o grupo fármaco-

terapêutico, nos centros de saúde da ARS Norte.  
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Quando analisada a prescrição por grupo fármaco-terapêutico segundo o sexo do utente 

(figura 13), verifica-se que o grupo das penicilinas foi mais prescrito em ambos os sexos, 

seguido do grupo dos macrólidos. As penicilinas, os macrólidos e as quinolonas, foram os 

grupos mais prescritos no sexo feminino.  
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Figura 13. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, por sexo e grupo fármaco-

terapêutico, nos centros de saúde da ARS Norte.  

 

No sexo masculino, o terceiro grupo mais prescrito foi o das cefalosporinas enquanto que 

no sexo feminino este grupo ocupou o quarto lugar. No sexo masculino, o grupo dos 

“outros antibióticos” foi pouco significativo, enquanto que no sexo feminino este grupo 

teve uma taxa de prescrição considerável, tendo sido mesmo mais prescrito que o grupo 

das sulfonamidas. 

 

 

Na avaliação do padrão de prescrição em cada grupo fármaco-terapêutico por sexo e grupo 

etário, encontraram-se algumas diferenças consideráveis (figura 14). 
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Figura 14. Número total de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, segundo o grupo 

fármaco-terapêutico, por grupo etário e sexo, nos centros de saúde da ARS Norte. 

 

 

As penicilinas, cefalosporinas e sulfonamidas, foram os antibióticos mais prescritos nas 

duas primeiras faixas etárias (0 - 4 e 5 - 14 anos); foram ao mesmo tempo os grupos mais 

homogéneos, em relação ao sexo. As quinolonas, as tetraciclinas e o grupo dos “outros 

antibióticos”, foram mais prescritos a partir do grupo etário 5 - 14 anos, e juntamente com 
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o grupo dos macrólidos foram os grupos com maiores diferenças na prescrição por sexo. 

A prescrição foi mais frequente antes dos 5 anos de idade, excepto nos grupos das 

quinolonas, tetraciclinas e no grupo dos “outros antibióticos”.  

 

 

Analisando a prescrição total de antibióticos ao longo dos meses dentro de período 

considerado (Julho de 2006 a Junho de 2007), nota-se que há um pico bastante acentuado 

no número de prescrições entre os meses de Dezembro e Março (figura 15). Ao longo dos 

restantes meses, a prescrição mantém-se mais estável. 

 

 

0

10

20

30

40

50

Jul
2006

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
2007

po
r 

10
00

 u
te

nt
es

Prescrição de antibióticos Prescrição em Urgentes Consultas Urgentes
 

Figura 15. Evolução mensal da taxa de prescrição de antibióticos em todas as consultas e nas 

consultas urgentes e do número de consultas urgentes por 1000 utentes, nos centros de saúde da 

ARS Norte. 

 

 

Verifica-se neste gráfico uma coincidência dos valores mais elevados da taxa de prescrição 

dos antibióticos com os meses de Inverno, propícios às infecções virais, nomeadamente do 

tracto respiratório, e também com a maior afluência aos serviços de urgência dos centros 

de saúde. O pico aqui encontrado coincide também com o pico da taxa de incidência do 

síndroma gripal para a época 2006-2007, apresentado na vigilância epidemiológica da Rede 

Médicos Sentinela (figura 16). 
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Figura 16. Gráfico da actividade gripal. Fonte: http://www.onsa.pt/ 

 

 

 

Analisando a percentagem de consultas que resultaram na prescrição de um antibiótico 

(figura 17), verifica-se que a percentagem é muito superior quando consideradas as 

prescrições efectuadas nas consultas urgentes e que o pico continua a ocorrer durante os 

meses de Inverno.   
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Figura 17. Percentagem do total de consultas e de consultas urgentes que resultaram na prescrição 

de um antibiótico nos centros de saúde da ARS Norte. 
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Existe um padrão muito semelhante em relação ao número de prescrições por grupo etário 

ao longo dos meses, durante o período considerado (figura 18), tendo sido nos meses de 

Inverno que se verificou o maior número de prescrições em todos os grupos. Observou-se 

um aumento substancialmente maior nesta época do ano nos grupos etários inferiores, em 

relação aos outros grupos. Verifica-se que o número de prescrições de antibióticos foi 

consideravelmente superior no grupo etário 0 - 4 anos ao longo de todo o período. 
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Figura 18. Evolução mensal da taxa de prescrição de antibióticos por 1000 utentes, nos centros de 

saúde da ARS Norte. 

 

 

Feita a mesma análise, mas tendo em consideração somente as consultas urgentes, verifica-

se que se mantém o mesmo padrão prescritivo ao longo de todo o período (figura 19). 
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Figura 19. Evolução mensal da taxa de prescrição de antibióticos por 1000 utentes em consultas 

urgentes, nos centros de saúde da ARS Norte. 
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3.2. Análise por Sub-Região de Saúde 

 

Descendo no detalhe da análise, avaliou-se o padrão de prescrição de antibióticos por Sub-

Região de Saúde (SRS). A tabela 6 apresenta o número de utentes inscritos por grupo 

etário e sexo, em cada uma das cinco SRS da ARS Norte. 

 

 

Tabela 6. Distribuição do número de utentes inscritos a 30 de Junho de 2007, nas SRS da ARS  

Norte, por grupo-etário e sexo. 

SRS 0 - 4 anos 5 - 14 anos 15 - 44 anos 45 - 64 anos 65 - 74 anos > 75 anos 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

SRS de Braga 29653 27611 81140 75828 277869 283714 127711 134885 36394 45413 26626 44100 

SRS de Bragança       3926 3591 11184 10469 45292 45703 26121 26116 11491 12992 10487 14668 

SRS do Porto 53069 50656 123482 116701 461380 475493 244756 267195 72029 89504 50854 89220 

SRS de Viana 8565 7725 23390 21593 83309 85468 44107 48633 16982 22124 13781 23321 

SRS de Vila Real 7118 6655 22332 20607 84356 83220 44076 43761 15951 18935 13237 20983 

 

 

No período estudado, e considerando a prescrição de uma forma global por SRS, o 

número de prescrições de antibióticos na SRS de Braga por 1000 utentes foi de 

aproximadamente 299/1000, na SRS de Bragança 346/1000, na SRS do Porto 222/1000, 

na SRS de Viana 377/1000 e na SRS de Vila Real 340/1000 (figura 20).  
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Figura 20. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, por SRS.  
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A maior taxa de prescrição de antibióticos da ARS Norte correspondeu à SRS de Viana, 

seguindo-se as SRS de Bragança, Vila Real, Braga e Porto. A diferença entre a taxa de 

prescrição da SRS de Viana e da SRS do Porto foi de 155 prescrições por 1000 utentes. 

Depois de aplicada a padronização para a idade pelo método directo da taxa de prescrição 

por SRS, verifica-se que todas as taxas sofreram um aumento, mantendo-se as SRS de 

Viana e de Bragança com as taxas de prescrição mais elevadas, tendo diminuído 

consideravelmente a diferença entre estas duas sub-regiões. 

 

 

Analisou-se a evolução da taxa de prescrição de antibióticos padronizada por idade, ao 

longo do período considerado (figura 21). De forma global, o padrão de prescrição foi 

muito homogéneo nas cinco sub-regiões, observando-se um aumento progressivo na 

prescrição a partir do mês de Novembro, baixando novamente a partir do mês de Março. 

A tendência foi semelhante nas cinco sub-regiões notando-se apenas uma diferença no 

mês de Agosto, onde as SRS de Bragança, Viana e Vila Real apresentaram um ligeiro 

aumento enquanto nas SRS de Braga e do Porto tal não se verificou. Ao longo de todo o 

período, as SRS de Viana e Bragança foram as que apresentaram taxas mais elevadas de 

prescrição e a SRS do Porto manteve-se com as taxas mais baixas. 
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Figura 21. Evolução mensal do número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, por SRS. 

Taxa padronizada pela idade. 
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Analisando a tendência de prescrição, ao longo do período, mas considerando somente as 

prescrições realizadas a utentes esporádicos, verifica-se que o padrão se alterou 

ligeiramente (figura 22). No mês de Agosto verificou-se um pico na taxa de prescrição, 

sendo bastante acentuado nas SRS de Bragança, Viana e Vila Real.   
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Figura 22. Evolução mensal do número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes 

esporádicos, por SRS. Taxa padronizada pela idade. 

 

 

Verificou-se um aumento na prescrição, entre os meses de Novembro e Março, em todas 

as SRS, sendo este aumento bastante mais significativo na SRS do Porto. A partir do mês 

de Novembro, a SRS do Porto foi a Sub-Região com maior taxa de prescrição. 

 

 

Avaliou-se de seguida, a tendência prescritiva ao longo do período em relação ao número 

de consultas (figura 23). A taxa de prescrição, quando considerado o número de consultas 

urgentes, foi bastante mais alta em todas as SRS do que a taxa quando considerado o 

número total de consultas realizadas, nos centros de saúde. Esta tendência manteve-se ao 

longo do período, notando-se um ligeiro aumento entre os meses de Novembro e Março, 

em ambas as taxas. 
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Figura 23. Evolução mensal do número de prescrições de antibióticos por 100 consultas, em todas 

as consultas e nas consultas urgentes por SRS. 

 

 

A percentagem de consultas urgentes que resultaram na prescrição de um antibiótico, foi 

bastante mais elevada em todas as SRS do que a percentagem de consultas não urgentes 

que resultaram na prescrição de um antibiótico. Essa percentagem foi mais elevada na SRS 

de Braga (27%). 

 

 

Verificou-se uma ligeira tendência crescente na taxa de prescrição de antibióticos, entre os 

meses de Dezembro e Março, em todas as SRS (figura 24), como aconteceu na análise 

global da região. Em todas as SRS a tendência encontrada na afluência às urgências dos 

centros de saúde, manteve-se semelhante à tendência encontrada para as prescrições de 

antibióticos, ao longo de todo o período, tendo sido a taxa de afluência às urgências 

sempre mais elevada. A SRS do Porto contrariou esta tendência, na medida em que a taxa 

de prescrição de antibióticos chegou a ser superior à taxa de afluência às urgências entre os 
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meses de Dezembro e Fevereiro. Nota-se nestes gráficos um pico de consultas urgentes no 

mês de Agosto nas SRS de Bragança, Viana e Vila Real. 

 

 

 
Figura 24. Evolução mensal do número de prescrições de antibióticos e de consultas urgentes por 

1000 utentes, por SRS. 

 

 

Quando analisada a taxa de prescrição por SRS, segundo o grupo etário, verifica-se que o 

padrão prescritivo é semelhante em todas as SRS (figura 25). O grupo etário 0 - 4 anos foi 

o grupo com maior taxa de prescrição em todas as SRS, tendo sido neste mesmo grupo 

que mais se notou a diferença na taxa de prescrição, variando entre o máximo de 1262 

prescrições por 1000 utentes na SRS de Bragança e o mínimo de 499 prescrições por 1000 

na SRS do Porto. 
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Figura 25. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, segundo o grupo etário, por 

SRS.  

 

 

Analisou-se também o padrão prescritivo por sexo e grupo etário (figura 26). Em todas as 

SRS, a taxa de prescrição foi mais elevada no sexo feminino nos diferentes grupos etários, 

com excepção do grupo etário 0-4 anos, no qual a taxa foi ligeiramente superior no sexo 

masculino. 

A SRS que apresentou maior diferença na taxa de prescrição por sexo foi a SRS do Porto, 

que a partir do grupo etário 5 - 14 anos apresentou taxas bastante mais elevadas no sexo 

feminino. 
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Figura 26. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, considerando o sexo e grupo 

etário, por SRS. 

 

 

 

O grupo etário 0 - 4 anos apresentou a taxa de prescrição mais elevada, decrescendo nos 

grupos etários intermédios e aumentando novamente nos grupos etários mais elevados. 

Esta tendência foi comum nas cinco SRS, destacando-se a taxa de prescrição no grupo 

etário 0 - 4 anos na SRS de Bragança (1262 prescrições por 1000 utentes), com um valor 

muito superior ao encontrado nas outras quatro Sub-Regiões. 

 

 

Continuando a analisar a taxa de prescrição por grupo-etário, mas considerando somente 

as prescrições realizadas a utentes distintos (figura 27), verifica-se que o padrão 

praticamente não sofreu alterações. Assim, para a SRS de Bragança, o número de 

prescrições por 1000 utentes distintos no grupo etário 0 - 4 anos, foi de 489/1000 
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(significando que 489 utentes em 1000 tiveram pelo menos um antibiótico prescrito 

durante o ano considerado no estudo), para a SRS de Braga (343/1000), para a SRS do 

Porto (260/1000), para a SRS de Viana (399/1000) e para a SRS de Vila Real (378/1000). 
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Figura 27. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes distintos, por SRS, segundo o 

grupo etário. 

 

 

Analisando a prescrição por grupo etário, em função do número de consultas realizadas 

nos centros de saúde, verifica-se que as taxas de prescrição sofreram alterações (figura 28). 

O grupo etário 5 - 14 anos passou a ser o grupo com a taxa mais elevada em todas as SRS 

com excepção da SRS de Bragança, que manteve a taxa mais alta no grupo etário menos de 

5 anos. O grupo etário 15 - 44 anos foi o terceiro grupo com mais prescrições por 100 

consultas, e o grupo mais de 74 anos foi o grupo com a taxa de prescrição mais baixa. As 

diferenças encontradas nas taxas de prescrição, quando comparados os grupos etários 

entre as diferentes SRS, não foram tão acentuadas como quando analisadas as taxas de 

prescrição em função do número de utentes (figura 28). Mantiveram-se as diferenças 

acentuadas na taxa de prescrição, em relação aos diferentes grupos etários, principalmente 

quando comparados os grupos das faixas etárias mais baixas com os restantes.  
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Figura 28. Número de prescrições de antibióticos por 100 consultas, por SRS, segundo o grupo 

etário. 

 

 

Efectuando o mesmo tipo de análise mas considerando apenas o número de consultas 

urgentes, verifica-se que a taxa de prescrição foi bastante mais elevada em todos os grupos 

etários e em todas as SRS (figura 29). O grupo etário 0 - 4 anos foi o grupo com a taxa de 

prescrição mais elevada. Nota-se um padrão bastante homogéneo entre as cinco SRS em 

relação aos diferentes grupos etários. 
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Figura 29. Número de prescrições de antibióticos por 100 consultas urgentes, por SRS, segundo o 

grupo etário. 

 

Para encontrar possíveis diferenças na preferência pelos diferentes tipos de antibióticos, 

fez-se uma análise da prescrição por grupo fármaco-terapêutico (figura 30). O padrão 

encontrado foi idêntico em todas as SRS, sendo o grupo das penicilinas o grupo mais 

frequentemente prescrito seguido do grupo dos macrólidos. 
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Figura 30. Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, por SRS, segundo o grupo 

fármaco-terapêutico. Taxa padronizada pela idade. 

 

 

A SRS de Bragança apresentou a taxa de prescrição padronizada pela idade mais elevada de 

penicilinas (156,7 prescrições por 1000 utentes) e de macrólidos (83,4/1000); a SRS de 

Viana apresentou a taxa de prescrição mais elevado de quinolonas (63,9/1000); Porto foi a 

SRS que apresentou os valores mais baixos em todos os grupos fármaco-terapêuticos 

excepto no grupo dos “outros antibióticos”. Este grupo teve a taxa de prescrição mais 

baixa na SRS de Bragança (7,2/1000). As diferenças mais relevantes ocorreram no grupo 

das quinolonas e no grupo das sulfonamidas. O grupo das quinolonas foi mais prescrito na 

SRS do Porto do que o grupo das cefalosporinas, ao contrário do que aconteceu nas outras 

SRS, e o grupo das sulfonamidas foi mais frequentemente prescrito na SRS de Bragança 

quando comparado com as outras SRS. 

 

 

 

Com o objectivo de encontrar possíveis diferenças no padrão de prescrição por SRS, em 

relação ao grupo fármaco-terapêutico, ao longo do período considerado, foi feita uma 

análise à tendência sazonal (figura 31), não se tendo encontrado diferenças relevantes entre 

as diferentes SRS. 

As tendências mantiveram-se paralelas ao longo dos meses nas diferentes SRS, ocorrendo 

um aumento significativo na taxa de prescrição, entre os meses de Dezembro e Fevereiro, 
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essencialmente nos grupos mais prescritos: penicilinas, macrólidos, cefalosporinas e 

quinolonas. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Evolução mensal do número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, por SRS, 

considerando o grupo fármaco-terapêutico. 

 

 

Quando analisado o padrão prescritivo por grupo fármaco-terapêutico, ao longo dos 

meses (figura 32), verifica-se que a taxa de prescrição atinge um pico, durante os meses de 

Inverno, nos grupos das penicilinas, macrólidos, cefalosporinas e quinolonas, ainda que 

neste último o pico não tenha sido tão acentuado. As sulfonamidas e as tetraciclinas além 

de apresentarem uma taxa elevada de prescrição, nos meses de Inverno, apresentam um 

pico no mês de Agosto, para as SRS de Bragança e de Viana, no caso das sulfonamidas, e 
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para as SRS de Bragança e de Vila Real, no caso das tetraciclinas. O grupo dos “outros 

antibióticos” manteve um padrão homogéneo ao longo do período.  

 

 

 

 
 

Figura 32. Evolução mensal do número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes, por SRS, 

considerando o grupo fármaco-terapêutico. 
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3.3. Análise do padrão prescritivo por Centro de Saúde 

 

Procedeu-se ao estudo da distribuição geográfica para identificação de padrões espaciais de 

prescrição nos diferentes centros de saúde da ARS Norte. A delimitação geográfica das 

áreas de influência dos centros de saúde analisados, pode ser observada no mapa da figura 

33. Estas áreas de influência constituem a unidade geográfica usada na análise espacial, que 

passaram a ser referidas como centros de saúde. 

 

 
1 Am ares 26 Mirandela 51 Penafiel 76 Ponte da Barca

2 Barcelos 27 Mogadouro 52 Povoa de Varzim 77 Ponte de Lim a

3 Braga I 28 Torre de Moncorvo 53 Rio Tinto 78 Valença

4 Cabeceiras 29 Vila Flor 54 Santo Tirso 79 Viana do Castelo

5 Celorico 30 Vimioso 55 Soares dos Reis 80 Vila Nova de Cerveira

6 Esposende 31 Vinhais 56 Valongo 81 Darque

7 Fafe 32 Aldoar 57 Vila do Conde 82 Barroselas

8 Guim arães 33 Amarante 58 Águas Santas 83 São Julião do Freixo

9 Povoa de Lanhoso 34 Arcozelo 59 Bonfim 84 Alijó

10 Terras de Bouro 35 Baião 60 Castelo da Maia 85 Boticas

11 Vieira do Minho 36 Barão do Corvo 61 Boa Nova 86 Chaves

12 Fam alicão I 37 Batalha 62 Negrelos 87 Mesão Frio

13 Vila Verde 38 Cam panha 63 Ermesinde 88 Mondim  de Basto

14 Fam alicão II 39 Carvalhos 64 Oliveira do Douro 89 Montalegre

15 Braga III 40 Carvalhosa 65 Rebordosa 90 Murça

16 Braga II 41 Felgueiras 66 São Pedro da Cova 91 Régua

17 Taipas 42 Foz do Douro 67 Term as de São Vicente 92 Ribeira de Pena

18 Vizela 43 Foz do Sousa 68 Trofa 93 Sabrosa

19 Barcelinhos 44 Gondom ar 69 Modivas 94 Santa Marta de Penaguião

20 Alfandega da Fé 45 Lousada 70 ULS Matosinhos 95 Valpaços

21 Bragança 46 Maia 71 Arcos de Valdevez 96 Vila Pouca de Aguiar

22 Carrazeda de Ansiães 47 Marco de Canaveses 72 Caminha 97 Vila Real I

23 Freixo de Espada à C inta 48 Paços de Ferreira 73 Melgaço 98 Vila Real II

24 Macedo de Cavaleiros 49 Paranhos 74 Monção

25 Miranda do Douro 50 Paredes 75 Paredes de Coura  
Figura 33. Delimitação geográfica das áreas de influência dos centros de caúde analisados, pelas 

cinco sub-regiões de saúde do Norte. 
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Globalmente existem diferenças consideráveis no número de prescrições de antibióticos 

por 1000 utentes assim como na frequência por classe de antibiótico, entre os diferentes 

centros de saúde da ARS Norte (tabelas 4 a 8). As taxas de prescrição mais altas 

observadas ocorreram nos centros de saúde de Torre de Moncorvo, Murça, Carrazeda de 

Ansiães, Cabeceiras de Basto e Freixo de Espada à Cinta (superior a 550 prescrições por 

1000 utentes), e as taxas mais baixas foram observadas nos centros de saúde de Marco de 

Canavezes, Vila Real II, Rebordosa, Paredes e Batalha (menos de 130 prescrições por 1000 

utentes).  

 

 

Tabela 4. Número de antibióticos prescritos por 1000 utentes inscritos, segundo o grupo fármaco-

terapêutico, nos centros de saúde da SRS de Braga. 

Grupo ATC* Centros de Saúde 

SRS Braga J01A J01C J01D J01E J01F J01M Outros 

Total 

bruta 

Total 

padronizada** 

% 

SAM*** 

Amares**** 1,2 54,8 17,8 3,7 28,4 18,8 7,4 132,1 133,1 42,4 
Barcelos 7,0 89,8 45,9 8,7 49,3 51,9 13,5 266,1 269,4 84,7 
BragaI – Carandá 3,3 120,8 34,0 8,2 52,9 28,0 15,7 262,9 261,4 75,4 
Cabeceiras de Basto 3,5 267,1 62,9 27,1 120,7 87,5 13,7 582,4 580,4 98,7 
Celorico de Basto 3,7 137,6 86,7 30,6 128,9 69,2 17,4 474,1 478,9 94,3 
Esposende 4,4 133,7 40,1 13,9 69,2 44,6 15,0 320,9 324,5 88,5 
Fafe 3,2 81,2 25,7 8,3 44,1 25,7 8,6 196,8 198,2 86,3 
Guimarães 4,5 137,8 32,1 10,3 71,9 36,0 12,7 305,4 308,0 87,2 
Povoa de Lanhoso 3,7 78,2 20,2 12,9 37,9 26,2 14,6 193,7 196,1 81,4 
Terras de Bouro 3,8 107,3 47,2 10,1 42,0 36,4 14,3 261,0 263,7 78,3 
Vieira do Minho 10,5 161,4 80,0 13,4 77,4 66,7 23,8 433,1 443,4 85,5 
Famalicão I 1,7 118,7 38,5 9,3 55,8 31,9 10,9 266,7 266,2 74,0 
Vila Verde 3,5 118,0 51,3 8,3 69,5 42,8 18,9 312,3 313,7 79,8 
Famalicão II 1,9 58,1 23,3 6,1 43,3 27,8 6,8 167,3 170,1 69,0 
BragaIII – Infias 2,9 95,4 35,9 5,5 47,4 30,0 13,0 230,2 230,0 72,3 
BragaII Maximinos 2,5 71,9 30,9 7,0 34,0 20,5 9,5 176,3 177,3 72,8 
Taipas 2,7 129,6 48,6 8,6 76,9 37,9 23,7 328,0 330,2 89,1 
Vizela 3,9 201,0 92,6 14,1 125,1 54,5 19,1 510,3 506,7 95,5 
Barcelinhos 3,6 53,2 23,0 4,6 31,3 28,9 9,5 154,2 159,9 91,3 

Notas: *J01A=tetraciclinas - J01C=penicilinas - J01D=cefalosporinas - J01E=sulfonamidas  

J01F=macrólidos - J01M=quinolonas - Outros=J01B/G/R/X (e antibióticos sem classificação ATC) 

** Total padronizada - taxa padronizada para a idade; *** % SAM - percentagem de receitas prescritas pela aplicação 

SAM entre 1 de Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007; ****  O Centro de Saúde de Amares iniciou a prescrição no SAM 

a partir de Dezembro de 2006 
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Tabela 5. Número de antibióticos prescritos por 1000 utentes inscritos, segundo o grupo fármaco-

terapêutico, nos centros de saúde da SRS de Bragança. 

Grupo ATC* Centros de Saúde 

SRS Bragança J01A J01C J01D J01E J01F J01M Outros 

Total 

bruta 

Total 

padronizada** 

% 

SAM*** 

Alfandega da Fé 22,4 178,3 54,9 31,8 97,5 88,4 4,1 477,3 528,7 59,8 
Bragança 3,7 84,0 13,1 5,6 45,9 21,0 9,0 182,4 192,5 80,7 
Carrazeda Ansiães 5,4 273,0 93,1 28,2 91,5 95,2 2,8 589,1 628,7 95,0 
Freixo Espada Cinta 9,4 252,2 29,2 86,9 134,3 44,4 4,8 561,3 640,5 77,7 
Macedo Cavaleiros 4,9 37,4 19,4 5,4 36,4 31,7 7,1 142,3 137,8 81,3 
Miranda Douro 6,3 144,8 36,1 11,3 175,8 59,9 2,9 437,1 512,4 85,5 
Mirandela 2,7 75,5 28,8 6,5 49,9 31,6 11,6 206,6 218,4 83,1 
Mogadouro 6,9 253,6 39,7 9,6 129,5 61,3 2,5 503,0 574,7 94,7 
Torre Moncorvo 15,7 213,3 99,2 35,1 123,2 115,5 1,3 603,2 689,8 84,3 
Vila Flor 11,1 179,5 147,7 30,1 88,4 85,3 7,7 549,7 596,3 85,6 
Vimioso 3,0 132,4 40,4 9,8 73,4 82,6 0,4 341,9 380,4 53,1 
Vinhais 8,2 149,2 48,9 8,7 59,3 53,5 8,0 335,7 409,4 87,7 

Notas: *J01A=tetraciclinas - J01C=penicilinas - J01D=cefalosporinas - J01E=sulfonamidas  

J01F=macrólidos - J01M=quinolonas - Outros=J01B/G/R/X (e antibióticos sem classificação ATC) 

** Total padronizada - taxa padronizada para a idade; *** % SAM - percentagem de receitas prescritas pela aplicação 

SAM entre 1 de Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007 
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Tabela 6. Número de antibióticos prescritos por 1000 utentes inscritos, segundo o grupo fármaco-

terapêutico, nos centros de saúde da SRS do Porto. 

Grupo ATC* Centros de Saúde 

SRS Porto J01A J01C J01D J01E J01F J01M Outros 

Total 

bruta 

Total 

padronizada** 

% 

SAM*** 

Aldoar 4,0 125,2 16,7 11,6 48,2 30,6 7,2 243,4 245,2 97,9 
Amarante 3,2 61,8 22,4 8,1 36,3 31,7 6,9 170,4 173,5 93,1 
Arcozelo 3,9 129,4 31,6 13,6 60,7 44,3 10,6 294,2 296,2 97,6 
Baião 6,4 119,5 37,3 11,6 39,5 39,1 4,8 258,1 259,2 81,7 
Barão do Corvo 2,0 100,3 19,1 7,9 41,2 29,3 8,5 208,2 209,8 72,8 
Batalha 2,5 44,3 6,8 5,4 16,2 11,1 2,1 88,4 88,0 36,5 
Campanhã 5,2 128,5 27,4 11,6 57,1 44,7 10,0 284,4 282,4 95,9 
Carvalhos 3,6 238,2 67,7 16,0 113,2 68,0 7,5 514,2 518,0 98,2 
Carvalhosa 4,0 82,3 17,3 7,9 32,6 31,7 5,4 181,2 181,1 95,2 
Felgueiras 3,6 56,9 21,4 8,0 39,9 33,6 5,5 168,8 176,2 90,9 
Foz do Douro 2,4 72,4 7,7 5,1 21,4 18,1 3,0 130,0 129,2 97,1 
Foz do Sousa 4,8 89,7 32,0 12,8 38,3 49,8 6,7 234,0 240,8 94,3 
Gondomar 4,3 132,2 26,8 13,7 64,3 36,8 11,6 289,6 295,1 87,5 
Lousada 4,9 111,4 36,3 13,5 45,3 36,6 6,5 254,5 257,2 97,8 
Maia 3,3 129,5 34,0 9,0 50,6 38,4 9,1 273,9 276,5 93,8 
Marco Canavezes 2,4 52,6 16,1 7,1 25,5 20,0 5,3 128,8 132,0 98,7 
Paços de Ferreira 4,4 80,4 26,7 8,5 39,3 24,7 5,9 189,6 189,3 84,8 
Paranhos 3,4 81,5 11,4 8,6 40,7 28,4 7,0 180,9 176,8 97,2 
Paredes 1,9 45,5 9,4 5,1 20,3 15,7 6,9 104,8 110,7 88,2 
Penafiel 2,4 78,0 20,1 9,4 36,6 21,8 9,6 177,7 178,0 91,3 
Povoa de Varzim 2,4 78,1 14,3 7,3 50,4 28,9 9,1 190,6 195,8 97,0 
Rio Tinto 2,7 82,1 16,8 7,2 38,6 26,7 7,5 181,5 184,0 92,7 
Santo Tirso 2,2 133,6 32,1 14,9 54,1 36,5 10,5 284,0 289,9 94,0 
Soares dos Reis 3,5 72,5 12,9 6,8 47,4 28,4 8,2 179,7 181,3 80,0 
Valongo 3,1 111,7 17,8 8,3 52,2 29,9 13,6 236,4 240,2 94,4 
Vila do Conde 2,6 54,0 17,0 7,8 32,5 24,1 5,6 143,5 146,9 94,4 
Águas Santas 4,4 92,9 17,1 6,8 42,8 26,1 6,9 196,9 197,2 98,0 
Bonfim 3,3 91,8 18,2 6,6 51,5 31,9 9,6 212,9 204,1 97,9 
Castelo da Maia 4,3 82,3 24,7 6,1 35,8 31,4 9,7 194,3 196,8 96,2 
Boa Nova 2,8 56,9 12,0 6,7 25,1 26,4 9,2 139,0 139,9 91,0 
Negrelos 4,9 91,5 32,1 8,7 42,5 35,6 10,8 226,0 229,8 90,6 
Ermesinde 3,5 159,2 31,1 11,9 63,2 39,3 15,3 323,4 326,7 97,5 
Oliveira do Douro 3,5 93,5 18,3 12,3 39,8 32,2 8,6 208,1 211,1 97,1 
Rebordosa 2,4 46,3 12,0 6,5 16,0 19,4 3,4 105,9 111,4 90,7 
São Pedro Cova 2,3 74,9 26,9 16,3 39,0 40,9 8,8 209,0 212,4 99,3 
Termas S Vicente 3,4 105,3 36,9 16,0 30,9 17,3 13,9 223,7 221,4 96,5 
Trofa 3,1 76,1 48,9 7,1 42,1 54,1 3,4 234,7 238,1 97,9 
Modivas 1,9 62,0 25,8 8,3 54,1 35,9 10,8 198,7 201,0 88,4 
ULS Matosinhos 3,7 100,6 16,3 9,0 44,8 29,2 7,8 211,5 213,7 75,0 

Notas: *J01A=tetraciclinas - J01C=penicilinas - J01D=cefalosporinas - J01E=sulfonamidas  

J01F=macrólidos - J01M=quinolonas - Outros=J01B/G/R/X (e antibióticos sem classificação ATC) 

** Total padronizada - taxa padronizada para a idade; *** % SAM - percentagem de receitas prescritas pela aplicação 

SAM entre 1 de Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007 
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Tabela 7. Número de antibióticos prescritos por 1000 utentes inscritos, segundo o grupo fármaco-

terapêutico, nos centros de saúde da SRS de Viana. 

Grupo ATC* Centros de Saúde 

SRS Viana J01A J01C J01D J01E J01F J01M Outros 

Total 

bruta 

Total 

padronizada** 

% 

SAM*** 

Arcos de Valdevez 8,9 200,8 89,0 33,0 77,1 98,6 40,4 547,7 568,1 97,2 
Caminha 7,1 153,9 48,5 16,1 69,6 76,5 12,4 384,1 397,7 88,1 
Melgaço 3,4 176,3 92,6 16,0 91,3 72,5 16,9 469,0 548,9 86,2 
Monção 4,8 143,2 98,4 8,8 98,1 91,4 19,0 463,6 503,9 92,5 
Paredes Coura 8,5 180,7 44,4 19,5 89,7 54,8 19,2 416,6 419,8 77,6 
Ponte da Barca 2,2 143,4 76,1 11,7 145,7 80,7 35,7 495,5 508,8 97,2 
Ponte de Lima 2,7 107,9 26,5 9,1 44,6 41,3 18,5 250,7 250,2 93,8 
Valença 3,7 153,7 84,2 11,3 98,6 128,4 18,1 498,0 513,2 96,7 
Viana do Castelo 3,5 100,7 48,9 5,6 51,8 46,8 12,7 270,1 274,7 79,7 
Vila Nova Cerveira 1,1 53,7 21,5 5,0 34,2 29,9 9,7 155,0 158,4 43,2 
Darque 2,7 78,1 34,0 7,1 31,4 39,1 8,9 201,2 203,0 70,2 
Barroselas 3,5 116,5 32,3 7,4 68,9 68,1 26,3 323,0 323,6 94,8 
São Julião do Freixo 2,9 58,6 27,4 9,1 23,1 30,1 11,0 162,1 160,4 99,0 

Notas: *J01A=tetraciclinas - J01C=penicilinas - J01D=cefalosporinas - J01E=sulfonamidas  

J01F=macrólidos - J01M=quinolonas - Outros=J01B/G/R/X (e antibióticos sem classificação ATC) 

** Total padronizada - taxa padronizada para a idade; *** % SAM - percentagem de receitas prescritas pela aplicação 

SAM entre 1 de Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007 

 
Tabela 8. Número de antibióticos prescritos por 1000 utentes inscritos, segundo o grupo fármaco-

terapêutico, nos centros de saúde da SRS de Vila Real. 

Grupo ATC* Centros de Saúde 

SRS Vila Real J01A J01C J01D J01E J01F J01M Outros 

Total 

bruta 

Total 

padronizada** 

% 

SAM*** 

Alijó 15,4 207,9 99,4 16,9 65,2 92,8 8,4 505,9 544,2 75,3 
Boticas 2,6 130,3 50,2 8,3 95,0 47,0 6,1 339,5 357,3 97,3 
Chaves 3,9 71,7 21,2 6,0 52,3 35,0 12,7 202,7 200,9 89,5 
Mesão Frio 7,3 216,5 32,1 11,9 36,0 43,9 2,9 350,7 354,1 99,6 
Mondim Basto 4,6 245,8 17,5 7,1 35,9 34,4 7,3 352,6 361,6 77,5 
Montalegre 5,5 97,2 32,5 9,9 117,2 85,2 9,8 357,3 379,1 75,0 
Murça 5,8 96,7 207,5 9,9 84,4 185,7 11,8 601,7 607,0 78,7 
Régua 4,0 51,0 30,4 4,5 21,6 28,9 7,9 148,4 150,8 60,6 
Ribeira de Pena 2,4 129,0 45,6 15,7 83,6 70,3 2,8 349,4 369,3 99,3 
Sabrosa 7,6 169,5 45,8 9,1 97,0 72,7 19,4 421,1 427,6 77,6 
SantaMart Penaguião 6,3 111,9 77,7 9,9 87,8 43,6 33,0 370,2 373,5 84,4 
Valpaços 6,0 49,3 15,9 5,6 41,1 40,5 10,6 169,0 152,6 87,0 
Vila Pouca Aguiar 7,0 261,1 57,8 11,9 54,3 83,3 14,6 490,1 514,2 96,5 
Vila Real I 5,3 141,7 53,4 10,9 52,5 35,0 10,4 309,1 316,2 94,5 
Vila Real II 6,9 42,0 9,3 5,3 21,6 21,7 5,5 112,3 113,7 88,1 

Notas: *J01A=tetraciclinas - J01C=penicilinas - J01D=cefalosporinas - J01E=sulfonamidas  

J01F=macrólidos - J01M=quinolonas - Outros=J01B/G/R/X (e antibióticos sem classificação ATC)  

** Total padronizada - taxa padronizada para a idade; *** % SAM - percentagem de receitas prescritas pela aplicação 

SAM entre 1 de Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007 
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Depois de aplicada a padronização para a idade, pelo método directo, da taxa de 

prescrição, verificou-se que os centros de saúde, com a taxa de prescrição mais elevada, 

mantiveram a taxa mais alta e os centros de saúde, com a taxa de prescrição mais baixa, 

continuaram com a frequência mais baixa depois da padronização. 

  

Como se verifica nas tabelas 4 a 8, a grande maioria dos centros de saúde da ARS Norte 

apresenta uma percentagem de prescrição de receitas a partir da aplicação informática 

SAM superior a 85%. 

  

Os totais de prescrição por 1000 utentes e por 100 consultas nos diferentes centros de 

saúde da ARS Norte, são apresentados nas figuras 34 a 38. Verifica-se a existência de um 

padrão bastante heterogéneo entre os diferentes centros de saúde, existindo uma diferença 

bastante acentuada entre a taxa máxima e a taxa mínima de prescrição de antibióticos, quer 

em relação ao número de utentes, quer em relação ao número de consultas.  

Assim, os centros de saúde com maior número de prescrições de antibióticos por 1000 

utentes, foram os centros de saúde de Torre de Moncorvo (690/1000 utentes), Freixo de 

Espada à Cinta (641/1000 utentes), Carrazeda de Ansiães (629/1000 utentes), Murça 

(607/1000 utentes) e Cabeceiras de Basto (580 prescrições/1000 utentes), e as taxas de 

prescrição mais baixas foram observadas nos centros de saúde de Marco de Canavezes 

(132/1000 utentes), Vila Real II (114/1000 utentes), Rebordosa (111/1000 utentes), 

Paredes (110/1000 utentes) e Batalha (88/1000 utentes). 

Os centros de saúde com maior número de prescrições de antibióticos por 100 consultas, 

foram os centros de saúde de Carvalhos (15/100 consultas) e os centros de saúde de Torre 

de Moncorvo, Mogadouro, Vila Flor e Vizela (14/100 consultas). Os centros de saúde com 

menor número de prescrições de antibióticos por 100 consultas, foram os centros de saúde 

de Amares, Régua e Rebordosa (5/100 consultas) e os centros de saúde de Vila Nova de 

Cerveira e Vila Real II (4/100 consultas). 
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Figura 34.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos (esquerda) e por 100 

consultas (direita) nos centros de saúde da SRS de Braga. Taxa padronizada pela idade. 
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Figura 35.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos (esquerda) e por 100 

consultas (direita) nos centros de saúde da SRS de Bragança. Taxa padronizada pela idade. 
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Figura 36.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos (esquerda) e por 100 

consultas (direita) nos centros de saúde da SRS do Porto. Taxa padronizada pela idade. 
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Figura 37.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos (esquerda) e por 100 

consultas (direita) nos centros de saúde da SRS de Viana. Taxa padronizada pela idade. 

 

 

SRS Vila Real

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Alijó

Boticas

Chaves

Mesão Frio

Mondim de Basto

Montalegre

Murça

Régua

Ribeira de Pena

Sabrosa

Santa Marta de Penaguião

Valpaços

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real I

Vila Real II

Centro de Saúde

Nº de prescrições/1000 utentes

 

SRS Vila Real

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Alijó

Boticas

Chaves

Mesão Frio

Mondim de Basto

Montalegre

Murça

Régua

Ribeira de Pena

Sabrosa

Santa Marta de Penaguião

Valpaços

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real I

Vila Real II

Centro de Saúde

Nº  de prescrições/100 consultas

 
Figura 38.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos (esquerda) e por  

100 consultas (direita) nos centros de saúde da SRS de Vila Real. Taxa padronizada pela idade. 
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O padrão prescritivo, por centro de saúde, foi analisado em relação à variabilidade 

geográfica, recorrendo para o efeito a métodos e técnicas usadas na análise espacial (figura 

39).  

 

 

    

 

Figura 39.  Distribuição espacial da taxa bruta de prescrição de antibióticos (esquerda) e da taxa de 

prescrição padronizada por idade (direita). Classes representadas por quintis. 

 

 

Analisando as taxas padronizadas verifica-se que a distribuição espacial da taxa de 

prescrição envolvendo os valores mais baixos (88 - 177 prescrições por 1000 utentes), 

ocorreu um pouco por toda a região, ainda que tenha sido observada mais frequentemente 

nos centros de saúde das SRS de Braga e do Porto, atingindo 19 centros de saúde (19,4%). 

Seguiu-se uma distribuição igualmente dispersa de um conjunto de 40 centros de saúde 

com a taxa entre 178 - 296 prescrições por 1000 utentes (40,8%). Com a taxa mais elevada, 

situada no intervalo [444 - 690], encontraram-se 19 centros de saúde (19,4%): Cabeceiras 

de Basto, Celorico de Basto e Vizela da SRS de Braga; Alfandega da Fé, Carrazeda de 

Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Miranda, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Flor 

da SRS de Bragança; Carvalhos da SRS do Porto; Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, 

Ponte de Barca e Valença da SRS de Viana; Alijó, Murça e Vila Pouca de Aguiar da SRS de 

Vila Real. 

Na figura 39 constatamos que os centros de saúde situados nas regiões do Alto-Douro, 

Alto-Minho e Terras de Basto foram os que apresentaram taxas de prescrição mais 

elevadas, com valores superiores à taxa de prescrição da região Norte (268/1000). Os 
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centros de saúde situados no litoral da região Norte, apresentaram as taxas de prescrição 

mais baixas, com valores inferiores à taxa da região. 

 

O cálculo do I de Moran, bem como a representação no gráfico de dispersão dos centros 

de saúde, de acordo com os quadrantes em que cada um foi classificado, é apresentado na 

figura 40.  

 

 

Figura 40. I de Moran e gráfico de dispersão de Moran para a taxa de prescrição de antibióticos 

padronizada por idade, por 1000 utentes. 

 

 

O valor do I de Moran foi igual a 0,46, apresentando uma autocorrelação positiva da 

variável em estudo. De acordo com a figura 40, a dispersão de alguns centros de saúde 

pelo quadrante Q1, evidencia a presença de centros de saúde com taxas de prescrição altas 

sendo a média dos vizinhos de primeira ordem igualmente alta, correspondendo, 

seguramente, à mancha anteriormente descrita em torno das regiões do Alto-Douro e do 

Alto-Minho. Os centros de saúde dispersos pelo quadrante Q2, correspondem a centros de 

saúde com taxas de prescrição baixas sendo as taxas dos vizinhos de primeira ordem 

igualmente baixas, correspondendo maioritariamente a centros de saúde situados nas SRS 

de Braga e do Porto.  

Dado que o I de Moran corresponde a uma medida global de autocorrelação, procurou-se 

averiguar, através do cálculo de medidas locais de autocorrelação, a existência de 

aglomerados (clusters) de centros de saúde com taxas de prescrição semelhantes e 

estatisticamente significativas (p<0,05). Para esse efeito, recorreu-se ao Índice Local de 

Associação Espacial (LISA).     
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O resultado da aplicação desse índice, calculado em relação à taxa de prescrição de 

antibióticos (padronizada pela idade) em cada centro de saúde, é apresentado na figura 41. 

  

           

 

Figura 41.  Mapa de clusters LISA para a taxa de prescrição de antibióticos padronizada pela idade 

por 1000 utentes. 

 

 

 De acordo com o mapa de clusters observado na figura 41, os aglomerados aqui detectados 

refinam, agora com maior precisão, a análise anteriormente feita sobre áreas (centros de 

saúde) com taxas de prescrição altas e áreas com taxas de prescrição baixas. Este mapa 

evidencia a existência de três clusters (dois alto-alto e um baixo-baixo), em parte das SRS de 

Bragança (6 centros de saúde), Viana (3 centros de saúde), Vila Real (2 centros de saúde) e 

Porto (5 centros de saúde).  

 

Os centros de saúde com taxas de prescrição mais elevadas agregam-se em dois clusters 

formados por 11 centros de saúde: um formado pelos centros de saúde de Alfandega da 

Fé, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e 

Vila Flor da SRS de Bragança e Alijó e Murça da SRS de Vila Real e o outro pelos centros 

de saúde de Arcos de Valdevez, Melgaço e Monção da SRS de Viana. 

Estes dois clusters evidenciam uma dependência espacial entre si, em relação à prescrição de 

antibióticos, exibindo valores de prescrição altos e estando rodeados de vizinhos de 

primeira ordem, cuja média é igualmente alta.  

Os centros de saúde com taxas de prescrição mais baixas, agregam-se num cluster formado 

por 5 centros de saúde: Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Termas de São Vicente e 

Valongo, todos da SRS do Porto. Este aglomerado de centros de saúde apresenta taxas de 

prescrição baixas, e está rodeado de vizinhos com taxas igualmente baixas. 
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Os mapas representativos da distribuição geográfica das taxas de prescrição de antibióticos 

por sexo, são apresentados na figura 42 (classes divididas pelo método dos quintis). 

                                                             

     

                

Figura 42.  Distribuição espacial da taxa de prescrição de antibióticos segundo o sexo, 

padronizada por idade. Classes representadas por quintis. 

  

 

Observa-se que o padrão é semelhante nos sexos, existindo pouca alteração em relação às 

diferentes classes de percentis. O sexo feminino apresentou o valor mais alto da taxa de 

prescrição, em todos os centros de saúde, (razão de sexos feminino, masculino variando de 

1,14 a 2,13), tendo atingido valores superiores a 584 prescrições por 1000 utentes em 14 

centros de saúde. 

 

Os mapas de clusters para a taxa de prescrição por sexo são apresentados na figura 43. 

 

                                                   

                   

                                                        
Figura 43.  Mapa de clusters LISA para a taxa de prescrição de antibióticos por 1000 utentes 

segundo o sexo.  
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Os mapas de clusters para a taxa de prescrição por sexo (figura 43), apresentam 

praticamente o padrão apresentado no mapa de clusters da taxa de prescrição global (figura 

41), se bem que aqui se pode considerar a existência de mais um cluster (alto-alto) formado 

pelos centros de saúde de Boticas e Ribeira de Pena da SRS de Vila Real, para além dos 

três clusters já anteriormente encontrados. As diferenças entre os sexos são pequenas, 

salientando-se apenas uma diferença no mapa de clusters para a taxa de prescrição no sexo 

masculino, que apresenta no cluster alto-alto situado na região do Alto-Douro mais dois 

centros de saúde do que o mapa da taxa para o sexo feminino. 

 

Os mapas representativos da distribuição geográfica das taxas de prescrição de antibióticos 

por grupo etário, são apresentados na figura 44. 

        

                    

             

               

Figura 44.  Distribuição espacial da taxa de prescrição de antibióticos nos diferentes grupos 

etários. Classes representadas por quintis.  
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O grupo etário 0 - 4 anos apresentou o valor mais alto da taxa de prescrição na maioria dos 

centros de saúde (92%),  tendo atingido valores superiores a 1350 prescrições por 1000 

utentes, em 20 centros de saúde.  Nos centros de saúde de Macedo de Cavaleiros (SRS de 

Bragança), Bonfim, Foz do Douro, Paredes e Vila do Conde (SRS do Porto), São Julião do 

Freixo (SRS de Viana), Valpaços e Vila RealII (SRS de Vila Real), a prescrição foi mais alta 

nos grupos etários superiores (65 - 74 anos e mais do que 74 anos).  

 

O grupo etário 15 - 44 anos foi o grupo com a taxa de prescrição mais baixa na maior 

parte dos centros de saúde (72%). Em 14 centros de saúde a prescrição foi mais baixa no 

grupo etário 45 - 64 anos, em 11 centros de saúde foi mais baixa no grupo superior a 74 

anos e em dois centros de saúde foi mais baixa no grupo etário 5 - 14 anos. 

    

Os mapas de clusters para a taxa de prescrição por grupo etário são apresentados na figura 

45. 

                        

                        

                       

                                                      

Figura 45.  Mapa de clusters LISA para a taxa de prescrição de antibióticos por 1000 utentes 

segundo o grupo etário. 
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Estes mapas mostram algumas diferenças em termos de padrão, principalmente a partir 

dos grupos etários mais altos. No entanto, os clusters encontrados em cada grupo etário 

situam-se sempre nas mesmas áreas geográficas, correspondentes às SRS de Bragança, 

Viana e Vila Real no caso dos clusters alto-alto e à SRS do Porto no caso do cluster baixo-

baixo. Estes clusters são formados pelos mesmos centros de saúde incluídos nos mapas de 

clusters da taxa de prescrição por sexo, com excepção do centro de saúde de Vila Pouca de 

Aguiar, que aparece pela primeira vez incluído no cluster alto-alto no mapa da taxa de 

prescrição, para o grupo etário superior. 

Verifica-se também uma alteração no padrão, em relação ao centro de saúde de Vinhais, 

que faz parte do cluster baixo-baixo nos grupos etários mais altos (a partir de 65 anos) e nos 

restantes grupos etários está incluído no cluster alto-baixo.   

                                                     

As taxas de prescrição por grupo fármaco-terapêutico nos centros de saúde das SRS de 

Braga, Bragança, Porto, Viana e Vila Real são apresentadas nas figuras 46, 47 e 48. O 

padrão encontrado variou moderadamente entre os diferentes centros de saúde.  
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Figura 46.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos nos centros de saúde 

da SRS de Braga (esquerda) e da SRS de Bragança (direita), segundo o grupo fármaco-terapêutico.  
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Figura 47.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos nos centros de saúde 

da SRS do Porto, segundo o grupo fármaco-terapêutico.  
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Figura 48.  Número de prescrições de antibióticos por 1000 utentes inscritos nos centros de saúde 

da SRS de Viana (esquerda) e da SRS de Vila Real (direita), segundo o grupo fármaco-terapêutico.  
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Os mapas representativos da distribuição geográfica das taxas de prescrição de antibióticos 

por grupo fármaco-terapêutico, são apresentados na figura 49. 

 

      

                 

                               

                 

 

                

Figura 49.  Distribuição espacial da taxa de prescrição de antibióticos nos diferentes grupos 

fármaco-terapêuticos. Classes representadas por quintis. 
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O grupo das penicilinas foi o grupo mais frequentemente prescrito, em todos os centros de 

saúde, com excepção dos centros de saúde de Ponte da Barca (SRS de Viana) e de 

Montalegre (SRS de Vila Real), nos quais o grupo mais prescrito foi o dos macrólidos, e do 

centro de saúde de Murça (SRS de Vila Real), no qual o grupo mais prescrito foi o das 

cefalosporinas. 

O grupo dos macrólidos foi o segundo grupo de antibióticos mais prescrito, na região 

Norte, com excepção dos centros de saúde de Barcelos, Terras de Bouro e Vieira do 

Minho (SRS de Braga), Carrazeda de Ansiães, Miranda do Douro, Vimioso e Vila Flor 

(SRS de Bragança), Foz do Sousa, Boa Nova, Rebordosa, São Pedro da Cova, Trofa e 

Termas de São Vicente (SRS do Porto), Arcos de Valdevez, Caminha, Valença, Darque, 

São Julião do Freixo, Melgaço, Monção e Ponte da Barca (SRS de Viana), Mesão Frio, Vila 

Pouca de Aguiar, Vila Real II, Alijó, Régua, Vila Real I, Montalegre e Murça (SRS de Vila 

Real). 

O padrão de prescrição nos grupos das cefalosporinas e das quinolonas foi muito 

semelhante, tendo sido as taxas de prescrição muito equivalentes em relação às diferentes 

áreas geográficas. 

A prescrição de sulfonamidas foi bastante heterogénea, observando-se a existência de um 

grupo de centros de saúde na região do Alto Douro, com as taxas de prescrição mais altas 

da região Norte. 

As tetraciclinas foram mais prescritas nos centros de saúde do interior, nomeadamente nas 

SRS de Bragança e de Vila Real. Observou-se a existência de dois grupos de centros de 

saúde vizinhos formados pelos centros de saúde de Alijó, Sabrosa, Vila Real2 e Vila Pouca 

de Aguiar, da SRS de Vila Real, e pelos centros de saúde de Alfandega da Fé, Freixo de 

Espada à Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Flor, da SRS de Bragança, com 

taxas de prescrição elevadas. 

O grupo dos “outros antibióticos”, que inclui os antibióticos dos sub-grupos ATC J01B, 

J01G, J01R e J01X, foram mais prescritos nos centros de saúde da SRS de Viana, 

formando nesta SRS, um grupo de centros de saúde com as taxas mais elevadas de toda a 

região. 
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Os mapas de clusters para a taxa de prescrição por grupo fármaco-terapêutico são 

apresentados na figura 50. 

 

 

                    

                              

                                                          

                        

                                                

Figura 50.  Mapa de clusters LISA para a taxa de prescrição de antibióticos segundo os grupos 

fármaco-terapêuticos. 

 

 

Estes mapas mostram algumas diferenças em termos de padrão de prescrição nas 

diferentes Sub-Regiões de Saúde, principalmente nas taxas de prescrição em relação aos 

grupos das quinolonas, sulfonamidas, tetraciclinas e “outros antibióticos”.  
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O mapa da taxa de prescrição de quinolonas apresenta um cluster baixo-baixo formado por 

vários centros de saúde da SRS do Porto, que não é tão evidenciado nos mapas da taxa de 

prescrição dos outros grupos de antibióticos.  

A prescrição de sulfonamidas e tetraciclinas é bastante mais elevada na região pertencente 

à SRS de Bragança, observando-se um único cluster alto-alto formado por quatro centros de 

saúde na zona do Alto-Douro, no caso da taxa de prescrição de sulfonamidas, e por 7 

centros de saúde no caso da taxa de prescrição de tetraciclinas, nesta região do Norte.  

Observou-se também um padrão bastante heterogéneo, na região Norte, em relação à taxa 

de prescrição no grupo dos “outros antibióticos”, notando-se dois grandes clusters 

totalmente opostos; um alto-alto na SRS de Viana e outro baixo-baixo na SRS de 

Bragança. 
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4.1. Discussão 

 

Este estudo foi delineado com o objectivo de descrever o padrão de prescrição de 

antibióticos nos centros de saúde da ARS Norte. O facto de todos os centros de saúde 

desta região, estarem a utilizar a aplicação informática SAM do IGIF para a prescrição de 

receitas, permitiu a realização deste estudo. 

  

Através dos registos informatizados gerados nas bases de dados dos centros de saúde 

(SINUS), foi possível agregar de forma automática toda a informação relacionada com a 

prescrição de antibióticos, com os utentes e com as consultas. 

Teria sido mais prático obter as prescrições realizadas pelos médicos dos centros de saúde 

da ARS Norte, a partir das prescrições registadas na base de dados nacional RNU, instalada 

no datacenter do IGIF. Neste caso o acesso seria feito a uma só base de dados e não às 100 

instaladas nos centros de saúde da região. Não foi usada esta base de dados como fonte de 

informação, pelo facto de existirem algumas inconsistências com os dados de prescrição, 

segundo foi apurado junto dos técnicos do IGIF responsáveis por esta base de dados. 

 

Apesar de a OMS recomendar a Dose Diária Definida (DDD) como unidade de medida 

nos estudos de utilização de medicamentos, neste estudo foi usado o número de 

prescrições por 1000 utentes como medida de utilização de antibióticos. A tabela contendo 

as doses diárias para cada embalagem disponibilizada pelo INFARMED, não estava 

actualizada com a versão de 2006, e não foi possível em tempo útil conseguir essa versão. 

Depois de efectuado um teste com a versão existente de 2004, os resultados obtidos em 

relação aos valores de DDD, foram bastante inferiores aos esperados em comparação com 

outros estudos publicados. 

Como para a ARS Norte, esta unidade de medida não era fundamental para o objectivo do 

estudo, foi abandonada e prosseguiu-se o estudo com o número de prescrições, como 

medida de utilização dos antibióticos.  

 

Pretendia-se que os resultados encontrados reflectissem, com exactidão, os padrões de 

prescrição deste grupo de fármacos, na região Norte de Portugal, ao nível dos cuidados de 

saúde prestados nos centros de saúde do SNS. O grande volume de dados obtido e a forma 

desagregada da informação pelas diferentes variáveis, permitiu uma análise bastante 
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detalhada e consequentemente a possibilidade de conhecer de forma real, o padrão e as 

diferenças geográficas na taxa de prescrição entre os diferentes centros de saúde do norte 

de Portugal. No entanto, são de referir algumas limitações deste estudo: 

 

• nem todos os médicos dos centros de saúde estavam a usar, em 2006, a 

aplicação informática SAM para prescrever, continuando a recorrer à receita 

manual, não sendo por isso contabilizadas essas receitas neste estudo. Nestes 

casos, as taxas de prescrição podem estar subestimadas devido aos utentes 

destes médicos não terem sido excluídos do denominador, mas deve ter um 

efeito menor nas tendências. No entanto, é preciso ter em consideração esta 

limitação na comparação do volume de prescrições, entre centros de saúde. 

Deve-se contudo realçar que o volume de receitas manuais, prescritas nos 

centros de saúde, tem pouco peso no global da região; 

• a medida de prescrição usada (número de prescrições por 1000 utentes) 

dificulta a comparação com outros estudos, nomeadamente os europeus, 

devido à maior parte deles usar a DDD como unidade de medida. Ao comparar 

os dados de prescrição obtidos neste estudo (em número de prescrições) com 

estudos em que os dados de prescrição são em DDD, por exemplo em termos 

de tendência sazonal, pode estar-se a cometer erros, devido à tendência no uso 

de antibióticos expressa em DDD poder não reflectir, totalmente, a tendência 

na frequência de prescrição (70).  

 

Os padrões encontrados podem diferir do que se verifica no conjunto da prescrição em 

Clínica Geral, em Portugal e a nível europeu. Algumas circunstâncias devem ser tidas em 

consideração, na comparação dos dados obtidos, com outros estudos:  

 

• as prescrições efectuadas ao nível dos cuidados hospitalares e da medicina 

privada - muitos estudos consideram as prescrições originadas nestas fontes de 

informação e neste estudo, não foram incluídas;  

• a versão do sistema de classificação ATC usada - muitas vezes as versões 

usadas não são correspondentes, o que limita a comparação dos dados; 

• o denominador usado para o cálculo da taxa de prescrição - a maior parte 

dos estudos publicados, principalmente os internacionais, usam como 

denominador os habitantes e neste estudo foi usado o número de utentes dos 
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centros de saúde, o que não constitui o mesmo universo. Contudo o facto de 

terem sido usados os utentes como denominador deve ser considerado uma 

vantagem na medida em que estes constituem efectivamente a população que 

originou as prescrições;  

• o período considerado - comparar dados de diferentes períodos pode 

tornar-se um problema, na medida em que os processos infecciosos tendem a 

variar muito, nos diferentes anos; 

• a estrutura etária da população considerada - a estrutura da população varia 

muito entre os diferentes países. Neste estudo as taxas foram padronizadas pela 

idade mas, na maioria dos estudos, isso não é feito ou pelo menos não é 

referido. 

 

 Nas circunstâncias descritas, e não permitindo os dados uma comparação mais detalhada, 

a interpretação dos resultados deve ter em conta estas limitações. 

 

 

4.1.1. Resultados globais 

  

Este estudo revelou importantes diferenças em termos de número de prescrições por 1000 

utentes e por 100 consultas, nos diferentes grupos de antibióticos, entre os diversos centros 

de saúde da ARS Norte. As diferenças encontradas, referem-se, essencialmente, à idade do 

utente e à área geográfica, não se tendo encontrado diferenças no tipo de antibiótico 

prescrito, em relação ao sexo do utente e à época do ano. 

Quanto à frequência, na prescrição geral de antibióticos, foram encontradas diferenças em 

relação às variáveis consideradas no estudo: sexo e grupo etário do utente, local, tempo e 

tipo de consulta. 

 

Num estudo europeu (39) baseado numa amostra de prescrições realizadas por médicos de 

clínica geral e extrapolada para o nível nacional, usando como denominador o número de 

habitantes, e considerando o ano de 1997 para o estudo, os valores obtidos foram, por 

exemplo: para a Espanha (1319 prescrições/1000 habitantes), França (1041/1000), 

Portugal (1014/1000), Reino Unido (734/1000) e Holanda (394/1000). A taxa de 

prescrição global encontrada para a região Norte neste estudo (268 prescrições/1000 

utentes), é muito inferior, mesmo considerando o centro de saúde com a taxa de prescrição 
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mais alta de toda a região (603/1000 utentes), o valor continua a ser consideravelmente 

inferior ao valor encontrado no estudo, por exemplo, para Portugal.  

 

A justificação para a diferença encontrada, poderá ser o facto de este estudo incluir 

somente as prescrições realizadas nos centros de saúde do SNS e não todas as prescrições 

realizadas em clínica geral, assim como a diferente versão usada para o sistema de 

classificação ATC (o estudo europeu usou a versão de 1999), para além da pequena 

influência dos diferentes denominadores usados. Outra justificação pode estar na 

prescrição manual realizada em alguns centros de saúde, como se comprovou pelas 

percentagens apresentadas na prescrição efectuada a partir da aplicação informática SAM, 

baixando assim o total de prescrições, ainda que este volume tenha um peso reduzido no 

global da região.    

 

Por outro lado, a frequência de prescrição encontrada (268 prescrições/1000 utentes) é 

superior à encontrada em Portugal, no ano 2001 (93/1000), no estudo da Rede de Médicos 

Sentinela (30). Esta diferença talvez seja explicada pelo facto de os médicos que integram a 

rede poderem ter padrões de prescrição diferentes dos médicos que não a integram. Por 

outro lado, poderá ter havido falhas na notificação das prescrições. O facto de os médicos 

da rede saberem que estavam a notificar para fins de um estudo poderá, mesmo que de 

forma não intencional,  ter alterado o seu padrão habitual de prescrição (30). 

 

A grande variação anual no número de prescrições por 1000 habitantes que se observa 

quando se comparam diferentes países é difícil de explicar através de factores meramente 

clínicos. As diferenças no uso de antibióticos podem reflectir diferenças nas orientações 

nacionais de tratamento e nas políticas regulamentares. Acrescente-se que há diferentes 

recomendações no uso de antibióticos para as mesmas indicações. Por exemplo, os 

antibióticos são recomendados para otites médias não complicadas em crianças na maior 

parte dos países europeus, mas, não são recomendados para crianças com mais do que seis 

meses de idade na Holanda (54). Esta orientação na Holanda, pode baixar a frequência de 

prescrição de antibióticos neste grupo específico da população, onde a frequência é 

bastante elevada. Na Noruega não é recomendado o uso de fluorquinolonas para o 

tratamento de infecções respiratórias (31). Na Dinamarca, as cefalosporinas e as 

tetraciclinas não são comparticipadas pelo estado (2). Como não foram encontrados 

relatórios publicados sobre orientações para o tratamento de doenças infecciosas, 
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comparando diferentes países, torna-se difícil justificar esta diferença na prescrição a partir 

de orientações nacionais. Uma grande parte da diferença entre países poderá 

provavelmente representar um uso inadequado de antibióticos. 

 

Diversas razões têm sido apontadas para explicar a grande diferença na prescrição de 

antibióticos entre os diferentes países europeus: incidência das doenças infecciosas e os 

seus factores contributivos; estrutura e organização dos sistemas de saúde e suas práticas 

regulamentadoras; determinantes culturais e socioeconómicos; número de médicos por 

habitantes; tempo que o médico despende na consulta e a aproximação positiva na 

consulta; conhecimento da população acerca dos antibióticos; influência da indústria 

farmacêutica (11,19,34,54,55,56,58,63-68).  

Tem sido sugerido que a diferença no uso de antibióticos no Sul da Europa, pode ser, 

primariamente, explicada pelas diferenças nos sistemas de saúde, e que o grande número de 

médicos por habitantes está associado à grande utilização de antibióticos (54,56). 

 

Estudos realizados têm demonstrado que os padrões de prescrição variam entre os 

diferentes médicos prescritores e que o comportamento do médico mais do que o quadro 

clínico do paciente, determina se o antibiótico é prescrito ou não (63). Lundkvist et al (69), 

referem que quanto mais tempo um médico dispensa na consulta ouvindo o paciente, 

menos tempo será dispensado na prescrição de um antibiótico. K Hedin et al (63), sugerem 

que a preocupação da família acerca da doença infecciosa é um forte preditor para a 

prescrição de antibióticos. 

 

A prescrição de antibióticos diferiu, apreciavelmente, entre os dois sexos, embora essa 

diferença variasse segundo o grupo etário. Globalmente o valor mais elevado foi observado 

no sexo feminino (320 prescrições/1000 utentes), correspondendo a 62% do total de 

prescrições, enquanto que no sexo masculino (212 prescrições/1000 utentes) correspondeu 

a 38% do total de prescrições. A grande diferença encontrada entre os sexos levanta a 

questão da adequação da prescrição de antibióticos, indicando um possível excesso de 

prescrição no sexo feminino, ou por outro lado, uma deficiência no sexo masculino (31). 

Esta diferença poderá ser explicada pela maior procura de consultas por parte do sexo 

feminino (61%), como foi explicado num estudo realizado na Noruega (31), sendo a 

percentagem de procura de 57% quando consideradas as consultas de urgência. Esta 

tendência não se verificou no grupo etário 0 - 4 anos, onde o sexo masculino apresentou 
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uma taxa de prescrição mais elevada. A diferença na taxa de prescrição por sexo é 

consistente com os valores encontrados noutros estudos europeus (2,19,31) e nacionais 

(30,43).  

 

A frequência de prescrição foi mais elevada no grupo etário com menos de cinco anos de 

idade (643 prescrições/1000 utentes), excepto em relação ao grupo das quinolonas, 

tetraciclinas e em relação ao grupo dos “outros antibióticos”, e decresceu, 

consistentemente, até ao grupo etário 15 - 44 anos (212/1000), voltando a aumentar nos 

grupos etários mais elevados. Foi também o grupo etário dos 0 - 4 anos que mais recorreu 

às consultas urgentes, e sendo a prescrição de antibióticos mais frequente neste tipo de 

consultas, talvez explique a elevada taxa de prescrição neste grupo de utentes. As grandes 

diferenças nas taxas de prescrição observadas na idade, poderão ser explicadas pelos 

diferentes tipos de infecções existentes nos diferentes grupos etários (31). Por exemplo, a 

prevalência das infecções do tracto urinário aumenta com a idade. Estes dados são 

semelhantes a outros estudos publicados em Portugal e na Europa (2,19,30).  

 

Globalmente, o grupo de antibióticos mais prescrito foi o das penicilinas (113 

prescrições/1000 utentes), correspondendo a 42% do total de prescrições. As quinolonas 

foram o terceiro grupo de antibióticos mais prescrito (15%), o que revela uma importante 

preferência por este grupo em clínica geral. Esta importância é, aliás, compatível com a 

primeira posição que Portugal ocupa entre os então 25 estados membros da União 

Europeia no que respeita à venda de quinolonas (13). A elevada prescrição de quinolonas 

em ambulatório já tinha sido descrita em Portugal, e é muito diferente do que se verifica 

noutros países como, por exemplo, no Reino Unido (57). De facto, nos últimos anos na 

Região de Lisboa e Vale do Tejo (Portugal), a percentagem de quinolonas em relação ao 

total de antibacterianos prescritos, foi cerca de 10 vezes superior à que ocorreu no 

ambulatório no Reino Unido (57). A utilização de quinolonas em ambulatório, na União 

Europeia, teve um crescimento bastante acentuado entre os anos 1997 e 2002 (41). 

 

Os macrólidos (55 prescrições/1000 utentes) corresponderam a 21% do total, verificando-

se que as quinolonas (15%) e as cefalosporinas (13%) foram utilizadas com frequências 

bastante menores (menos de metade dos primeiros). Os restantes grupos foram prescritos 

com menor frequência.  
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A distribuição por grupo fármaco-terapêutico, em relação aos quatro grupos mais 

prescritos, está de acordo com os valores apresentados para outros países (Bélgica, 

Espanha, Itália e Luxemburgo) pelo ESAC (13), e com os valores apresentados em 

Portugal (15, 30). Por outro lado, difere dos valores apresentados pelo ESAC (13) para 

países como a Alemanha, Finlândia, Holanda, Reino Unido, Suécia ou Noruega, nos quais 

o segundo grupo mais prescrito é o das tetraciclinas, logo a seguir ao grupo das penicilinas, 

tendo o grupo das sulfonamidas uma representação bastante significativa.  

As percentagens apresentadas pelos diferentes grupos fármaco-terapêuticos, reforçam os 

dados já publicados em que os países do Sul da Europa apresentam padrões de prescrição 

diferentes dos do Norte, em relação á escolha do grupo de antibióticos (13). 

 

No estudo realizado em Portugal na consulta do serviço de atendimento complementar da 

Unidade de Saúde de Vialonga (43), e no estudo realizado pelo INFARMED através de 

inquérito a um grupo de médicos (12), os valores encontrados também diferiram dos deste 

estudo em relação à percentagem de prescrição nos diferentes grupos de antibióticos. 

Nestes dois estudos (12,43), o grupo das cefalosporinas foi mais prescrito do que o grupo 

das quinolonas, sendo aproximadamente o dobro, bem diferente do que aconteceu neste 

estudo, tendo-se mantido o grupo dos macrólidos em segundo lugar.  

 

Num estudo europeu realizado em 2006 com os dados publicados pelo ESAC referentes ao 

ano 2002 (41), as percentagens apresentadas para Portugal nos diferentes grupos de 

antibióticos, diferiram substancialmente das percentagens encontradas neste estudo. Nesse 

estudo, o segundo grupo de antibióticos mais utilizado foi o das quinolonas (14%), 

seguindo-se o grupo dos macrólidos (13%) e o grupo das cefalosporinas (12%). A grande 

diferença aqui encontrada refere-se, basicamente, à percentagem de prescrição de 

penicilinas (49%), substancialmente superior à encontrada neste estudo (42%), e à 

percentagem de prescrição de macrólidos (13%), substancialmente inferior à encontrada 

neste estudo (21%).  

 

 Macrólidos, cefalosporinas e sulfonamidas partilham o padrão de distribuição etária das 

penicilinas. O padrão de distribuição por grupo etário foi apreciavelmente diferente do 

descrito atrás, em três grupos de antibióticos (quinolonas, tetraciclinas e “outros 

antibióticos”). Assim, as quinolonas foram prescritas com uma frequência que aumentou 

regularmente desde o grupo etário menor de cinco anos (0,7/1000), até ao último grupo 
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etário mais do que 74 anos, onde a frequência foi mais elevada (88,1/1000), o mesmo 

acontecendo com o grupo dos “outros antibióticos”. O grupo das tetraciclinas apresentou 

um padrão de distribuição semelhante ao apresentado pelas quinolonas, apesar do aumento 

da frequência ao longo dos grupos etários não ter sido tão regular. 

O padrão de prescrição encontrado por grupo fármaco-terapêutico em relação à idade, 

diferiu em relação a outros estudos europeus publicados. Na Inglaterra e na Noruega 

(19,31), a prevalência de prescrição de sulfonamidas é bastante mais elevada nos grupos 

etários superiores. Neste estudo foi mais elevada no grupo etário mais baixo. A prevalência 

de quinolonas tem sido descrita como bastante mais alta nas idades superiores (> 75 anos), 

principalmente no sexo masculino, podendo ser o resultado de infecções urinárias 

complicadas (19,31). Porém no presente estudo o valor encontrado para esse grupo etário, 

ainda que no caso do sexo masculino tenha tido um ligeiro aumento, no sexo feminino foi 

inferior ao valor no grupo etário anterior. As cefalosporinas são bastante mais prescritas no 

grupo etário 0 - 4 anos e nos grupos etários superiores (19,31), mas, neste estudo a 

frequência de prescrição nos grupos etários superiores é pouco significativa.   

 

Foi observada uma sazonalidade na prescrição de antibióticos que parece ser um fenómeno 

generalizado relacionado com o aumento da incidência das infecções do tracto respiratório, 

durante os meses de Inverno, resultando numa taxa elevada de prescrições de antibióticos 

durante este período. Esta sazonalidade foi também observada noutros estudos europeus 

(8,59) e em Portugal (15), e é coincidente com a taxa de incidência da actividade gripal 

apresentada pelo ONSA para a época 2006-2007 (figura 16).  

Segundo Elseviers et al (41), a média de aumento no uso de antibióticos, nos meses de 

Inverno, em relação aos de Verão, nos países do Sul da Europa foi de 38%, com picos 

muito pronunciados nos padrões de uso. Por outro lado, nos países do Norte da Europa, a 

variação média foi de 23% entre o uso no período de Inverno e no período de Verão, não 

se tendo observado picos tão acentuados. Neste estudo o aumento percentual na taxa de 

prescrição, nos meses de Inverno, foi de 59%. 

  

Ferech et al (13), referem que devido à grande maioria das infecções respiratórias serem de 

origem viral, o aumento do consumo de antibióticos, nos meses de Inverno, deveria 

terminar. Segundo estes autores, o excessivo consumo de antibióticos, no Inverno, sugere 

uma inapropriada prescrição para infecções do tracto respiratório, assim como para a 

comum constipação, a gripe e a bronquite. A grande flutuação sazonal (média de aumento 
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superior a 30% no primeiro e no quarto trimestre em comparação com o segundo e 

terceiro trimestre) observada nos países com elevado consumo de antibióticos, no Sul e no 

Leste da Europa, sugere um uso desnecessário para as infecções virais, podendo estar a 

contribuir para a grande diferença nos níveis absolutos do uso de antibióticos na Europa 

(13). 

 

A tendência sazonal apresentada na prescrição ao longo do período considerado, foi muito 

semelhante à tendência observada na afluência às urgências dos centros de saúde, tendo-se 

verificado um pico na taxa de prescrição, nos meses de Inverno, à semelhança do 

encontrado na afluência às consultas de urgência. 

  

A percentagem de prescrição de antibióticos foi substancialmente mais elevada nas 

consultas urgentes (28,3 prescrições/100 consultas) do que nas consultas não urgentes 

(5,6/100). Uma possível explicação para esta grande diferença pode ser o facto de que nas 

consultas urgentes se tratam mais os problemas agudos, que naturalmente, geram mais 

prescrições de antibióticos. 

 

 

4.1.2. Resultados por SRS 

 

Nas SRS de Bragança e Viana as taxas de prescrição, 372/1000 utentes e 383/1000 utentes, 

foram mais elevadas do que a taxa encontrada para a região (268/1000 utentes), e do que as 

taxas nas restantes SRS. A padronização directa para a idade das taxas de prescrição, mostra 

que as diferenças encontradas não se explicam totalmente pelas diferentes estruturas etárias 

da população. Pode admitir-se que essas diferenças se devem à epidemiologia dos 

diferentes processos infecciosos: o risco de contrair infecções respiratórias e infecções 

respiratórias de tracto inferior é maior em meio rural (30,4%) do que em meio urbano 

(22%), invertendo-se os termos no que respeita às infecções dos ouvidos/seios perinasais 

(16,2% em meio urbano e 7,6% em meio rural) (34). Segundo Vázquez et al, a incidência 

dos processos infecciosos respiratórios está relacionada com o clima (58).  

 A diferença regional encontrada neste estudo foi também reportada por outros países 

europeus, como a Alemanha, Dinamarca, Espanha, Hungria, Itália e Suécia, que 

identificaram grandes variações no uso de antibióticos quando comparadas diferentes 

regiões (25,28,55,59,63). 
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A razão entre a taxa de prescrição mais elevada e a taxa mais baixa nas diferentes SRS da 

região Norte encontrada neste estudo, foi de 1,7, tendo sido inferior à encontrada na 

Alemanha (1,8), na Espanha (1,9) ou na Itália (2,2) (25). 

Tal como se verifica para a região, observaram-se diferenças acentuadas nas taxas de 

prescrição por sexo e por grupo etário, nomeadamente nos grupos etários 0 - 4, 5 - 14 e 

mais do que 75 anos. A taxa de prescrição foi mais elevada no sexo feminino do que no 

sexo masculino, em todas as SRS, excepto no grupo etário menos de cinco anos de idade.  

A SRS de Bragança apresentou para o grupo etário 0 - 4 anos uma taxa de prescrição 

bastante superior (1262 prescrições/1000 utentes) à observada nas outras SRS, como por 

exemplo à observada na SRS do Porto (499/1000 utentes), ou à taxa na região Norte 

(643/1000 utentes). Quando considerada a taxa de prescrição por consultas, a diferença 

entre as cinco SRS não é tão acentuada, sendo a taxa de prescrição na SRS de Bragança de 

24 prescrições/100 consultas e na SRS do Porto de 17/100 consultas, o que sugere um 

recurso maior nesta faixa etária às consultas nos centros de saúde da SRS de Bragança.  

 

Observou-se uma tendência sazonal na prescrição em todas as SRS e, à semelhança do que 

se verificou para a região, observou-se um pico na taxa de prescrição, durante os meses de 

Inverno, sendo este pico mais acentuado nas SRS de Bragança, Viana e Vila Real.  

 

Considerando-se apenas a prescrição realizada aos utentes esporádicos, a SRS com maior 

taxa de prescrição nos meses de Inverno foi a SRS do Porto. Também foi esta SRS que 

apresentou um maior aumento de afluência às consultas, neste grupo de utentes, durante os 

meses de Inverno. 

As SRS de Bragança, Viana e Vila Real apresentaram também neste grupo específico de 

utentes, um aumento bastante acentuado na taxa de prescrição no mês de Agosto, talvez 

explicado pelo aumento de afluência aos centros de saúde, neste período de férias, de 

utentes em situações de urgência e pelo afluxo de emigrantes portugueses. 

 

O padrão sazonal apresentado pela afluência às urgências dos centros de saúde nas 

diferentes SRS, foi muito semelhante ao padrão apresentado pela prescrição de antibióticos 

(ainda que com taxas sempre superiores), excepto na SRS do Porto. Nesta SRS, as taxas de 

prescrição de antibióticos e de afluência às urgências, dos centros de saúde, entre os meses 

de Dezembro e Fevereiro, não evoluíram paralelamente. Talvez, na SRS do Porto, a 
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prescrição tenha sido mais alta nas consultas não urgentes, ou seja, a prescrição tenha sido 

mais frequente entre os médicos de família dos utentes. 

  

Verificou-se em todas as SRS uma percentagem de prescrição mais elevada nas consultas 

urgentes em comparação com as consultas não urgentes. A SRS de Braga apresentou a 

percentagem mais elevada (27 prescrições/100 consultas), superior à taxa apresentada na 

região (25 prescrições/100 consultas). 

 

Na SRS de Viana 20% dos utentes (205/1000), tiveram pelo menos uma prescrição de um 

antibiótico, durante o ano considerado no estudo, enquanto que, na SRS do Porto, essa 

percentagem foi de 14%.  

 

O grupo das penicilinas foi prescrito com maior frequência em todas as sub-regiões, tendo 

sido o grupo dos macrólidos o mais prescrito em segundo lugar, como aconteceu para a 

região Norte. As cefalosporinas foram o terceiro grupo mais frequentemente prescrito e as 

quinolonas o quarto, com excepção da SRS do Porto. Nesta Sub-Região o terceiro grupo 

mais prescrito foi o das quinolonas, e as cefalosporinas ocuparam o quarto lugar como 

aconteceu no global da região. Os restantes grupos foram prescritos com menor 

frequência. O grupo dos “outros antibióticos” foi prescrito com maior frequência do que o 

grupo das sulfonamidas nas SRS de Braga, Viana e Vila Real. 

  

A tendência sazonal na prescrição em relação ao grupo fármaco-terapêutico, foi semelhante 

em todas as SRS, com pequenas excepções. Observou-se um pico, no mês de Agosto, para 

a prescrição de sulfonamidas na SRS de Bragança, tendo sido a prescrição, neste grupo de 

antibióticos, mais alta do que durante os meses de Inverno. Verificou-se também um pico 

no mês de Agosto para a prescrição de tetracliclinas nas SRS de Bragança e Vila Real. Na 

SRS de Viana, o grupo dos “outros antibióticos” foi mais frequentemente prescrito, 

durante o mês de Agosto, do que nos meses de Inverno. 
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4.1.2. Resultados por Centro de Saúde 

 

Os diferentes centros de saúde da região Norte apresentam uma grande variabilidade nas 

taxas de prescrição em todas as SRS. A padronização directa da taxa de prescrição pela 

idade, usando a população portuguesa dos Censos de 2001 como padrão, originou um 

aumento na taxa, na maioria dos centros de saúde. No entanto, devem ser realçados cinco 

centros de saúde (Freixo de Espada à Cinta, Miranda do Douro, Torre de Moncorvo e 

Vinhais da SRS de Bragança e Melgaço da SRS de Viana), onde este aumento foi bastante 

elevado. Todos estes centros de saúde têm taxas de prescrição muito altas, nos grupos 

etários mais baixos (0 - 4 anos e 5 - 14 anos), sendo estes os grupos com maior taxa de 

prescrição, e têm muito poucos utentes inscritos, nestes mesmos grupos etários. Pelo 

contrário, no centro de saúde de Valpaços (SRS de Vila Real), que tem poucos utentes 

inscritos nos grupos etários mais baixos e apresenta uma taxa de prescrição muito baixa 

nestes grupos etários, foi onde se verificou a maior descida na taxa de prescrição depois de 

padronizada. 

    

A comparação de taxas entre os diferentes centros de saúde da região, deve ter em 

consideração a existência ainda relativamente elevada de prescrição manual em alguns 

centros de saúde, e consequentemente ser feita com alguma precaução. Como as receitas 

manuais não foram incluídas neste estudo, as taxas de prescrição nestes locais são 

naturalmente mais baixas.  

Apesar do centro de saúde da Batalha (SRS do Porto), ter apresentado a taxa de prescrição 

mais baixa de toda a região (88 prescrições por 1000 utentes), poderá não ter sido o centro 

de saúde com a taxa mais baixa de prescrição, porque apresenta uma percentagem muito 

elevada de prescrição manual (63,5%). Também os centros de saúde de Amares (SRS de 

Braga), Vimioso (SRS de Bragança), Vila Nova de Cerveira (SRS de Viana) e Régua (SRS de 

Vila Real), apresentam uma percentagem de prescrição informatizada abaixo dos 60%. Mas, 

deve ser referido que apesar destes centros de saúde apresentarem percentagens de 

prescrição informatizada muito baixa, tem uma reduzida influência nas taxas em termos do 

global por sub-região, devido a terem poucos utentes inscritos em comparação com os 

outros centros de saúde da mesma sub-região.  
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Pode-se contudo referir, por exemplo, a diferença encontrada entre a taxa mais elevada de 

prescrição de antibióticos por utentes (690 prescrições por 1000 utentes no centro de saúde 

de Torre de Moncorvo, SRS de Bragança), e a taxa mais baixa (111 prescrições por 1000 

utentes no centro de saúde de Paredes, SRS do Porto), ambos com percentagens de 

prescrição informatizada acima dos 84%.  

 

A razão entre a taxa de prescrição mais elevada e a taxa de prescrição mais baixa nos 

diferentes centros de saúde da região Norte encontrada neste estudo, foi de 6,2, tendo sido 

bastante superior à encontrada na Alemanha (1,8), na Espanha (1,9) ou na Itália (2,2) (25). 

 

Uma explicação possível para as elevadas taxas de prescrição por utentes, tal como 

acontece nos centros de saúde de Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Carrazeda 

de Ansiães da SRS de Bragança e Murça da SRS de Vila Real, poderá ser a fraca 

acessibilidade aos serviços de saúde especializados, tais como hospitais e medicina privada, 

e consequentemente uma maior procura dos cuidados de saúde prestados pelos centros de 

saúde do SNS. 

 

Quando analisada a taxa de prescrição global por centro de saúde nas cinco SRS, em 

relação ao número de utentes inscritos e em relação às consultas realizadas, verifica-se que 

o padrão se altera bastante em todas as SRS, com excepção da SRS de Viana que 

praticamente não sofre alterações no padrão de prescrição. 

 

Verifica-se que a diferença na taxa de prescrição entre os diferentes centros de saúde, não é 

tão acentuada quando analisada a prescrição em relação ao número de consultas. Centros 

de saúde com a maior taxa de prescrição por utentes passam a ter uma taxa de prescrição 

mais baixa por consultas, como é o caso do centro de saúde de Arcos de Valdevez, 

Cabeceiras de Basto e Murça. Talvez a grande utilização das consultas nestes centros de 

saúde possa explicar esta variação na taxa. 

Por outro lado, centros de saúde com taxas baixas de prescrição por utentes, passam a ter 

taxas bastante altas em relação à prescrição por consultas, quando comparados com os 

outros centros de saúde da mesma SRS, como é o caso dos centros de saúde de Bragança, 

Braga1, Guimarães, Barão do Corvo e Vila Real1. Nestes casos, pode-se aferir que estes 

centros de saúde têm uma utilização mais baixa das consultas. 
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No que se refere à análise espacial da taxa de prescrição de antibióticos nos centros de 

saúde da ARS Norte, as 951320 prescrições consideradas não apresentaram uma 

distribuição homogénea na região.  

A dependência espacial, traduzida pela autocorrelação espacial global, calculada 

estatisticamente pelo Índice Global de Moran na região Norte, mostrou que existe 

correlação espacial das taxas de prescrição nos centros de saúde da região. Dado que, esta é 

uma medida global, uma vez que produz um único valor para todo o conjunto de dados de 

toda a região, foi útil apenas na caracterização da região como um todo. No entanto, 

através do cálculo do Índice Local de Moran, que gera um valor específico para cada área 

(centro de saúde) tendo em consideração os centros de saúde vizinhos, foi possível 

identificar aglomerados de áreas, estatisticamente significativos, com taxas de prescrição 

bastante diferentes. A existência destes clusters, confirma o padrão de taxas altas nos centros 

de saúde do interior e de taxas baixas nos centros de saúde do litoral, descartando-se assim 

a aleatoriedade espacial na distribuição da taxa de prescrição. 

Não foi encontrada, na literatura, referência a taxas de prescrição de antibióticos 

comparando zonas do interior, com zonas do litoral. Existe sim um estudo publicado, em 

Espanha, que identifica taxas de consumo de antibióticos mais elevadas nas zonas rurais 

comparando com zonas urbanas (34). 

 

O padrão espacial da taxa de prescrição apresentado pelos centros de saúde da ARS Norte, 

tem algumas semelhanças com o padrão apresentado na distribuição espacial do índice de 

envelhecimento nos municípios da NUT II Norte, no ano de 2006, principalmente nas 

áreas geográficas situadas no Alto Douro e Alto Minho e nas áreas pertencentes aos 

distritos de Braga e do Porto (71). Assim, o índice de envelhecimento mais elevado 

corresponde à taxa de prescrição mais alta e o mais baixo à taxa de prescrição mais baixa. 

 

Fazendo uma comparação com o padrão apresentado pela distribuição espacial da taxa 

média de internamento por pneumonia e gripe, na região Norte no período de 2000 a 2005, 

verifica-se que existem grandes diferenças (72). Em geral, os centros de saúde que 

apresentam taxas mais elevadas de prescrição de antibióticos, tiveram taxas médias de 

internamento baixas, com algumas pequenas excepções de centros de saúde das SRS de 

Bragança e Vila Real. Por outro lado, existem alguns centros de saúde da região de 

Bragança e Vila Real (Bragança, Chaves, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Valpaços), que 

apresentaram taxas de prescrição relativamente baixas e que tiveram taxas médias de 
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internamento por pneumonia e gripe bastante altas (72). Os internamentos por pneumonia 

e gripe poderão ter originado uma diminuição no acesso às consultas dos centros de saúde, 

e consequentemente existir menos prescrição nestes centros de saúde. Aumentando o 

acesso às consultas e aos internamentos hospitalares, naturalmente diminui o acesso às 

consultas dos centros de saúde.  

 

Quando comparados centros de saúde vizinhos, verifica-se grandes diferenças na taxa de 

prescrição, como por exemplo entre os centros de saúde de Cabeceiras de Basto (580 

prescrições/1000 utentes) e Fafe (198/1000) da SRS de Braga, Alfandega da Fé (529/1000) 

e Macedo de Cavaleiros (138/1000) da SRS de Bragança, Carvalhos (518/1000) e Arcozelo 

(296/1000) da SRS do Porto, Arcos de Valdevez (568/1000) e Ponte de Lima (250/1000) 

da SRS de Viana, Murça (607/1000) e Valpaços (153/1000) da SRS de Vila Real.  

Parece improvável que esta grande diferença entre centros de saúde da mesma zona 

geográfica, reflicta diferenças epidemiológicas nas doenças infecciosas, pelo menos nas 

infecções normalmente tratadas nos cuidados de saúde primários.  

Todos os centros de saúde aqui referenciados com taxas de prescrição baixas (mas com 

percentagens de prescrição informatizada relativamente alta), são centros de saúde que não 

têm serviço de urgência permanente (pelo menos durante o período em que decorre o 

estudo), enquanto que aqueles que apresentam taxas de prescrição altas têm todos serviço 

de urgência permanente. Pelos resultados apresentados, confirmou-se que a taxa de 

prescrição de antibióticos é bastante mais elevada nas consultas urgentes em relação às não 

urgentes, logo parece provável que os centros de saúde com serviço de urgência 

permanente apresentem taxas de prescrição mais altas. No entanto, este factor não parece 

explicar todas as diferenças encontradas na taxa de prescrição por utentes quando 

comparados centros de saúde vizinhos, como é o caso da diferença entre a taxa de 

prescrição do centro de saúde de Celorico de Basto (479/1000) e do centro de saúde de 

Amarante (174/1000), ambos com serviço de urgência permanente. Neste caso, o facto de 

Amarante ter um hospital e Celorico de Basto não, poderá explicar a baixa taxa de 

prescrição no centro de saúde de Amarante, onde a percentagem de prescrição 

informatizada é alta.  

 

Molstad et al referem num trabalho publicado em 2005, que as novas e mais efectivas 

vacinas que têm surgido para as infecções virais e bacterianas, podem reduzir as infecções 

respiratórias e consequentemente o uso de antibióticos (54). Não foi analisada neste estudo 
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a cobertura vacinal, nos centros de saúde da região Norte, em relação a estas vacinas, logo, 

não é possível aferir a existência de correlação entre a taxa de prescrição de antibióticos e a 

taxa de cobertura vacinal. 

 

Diversos estudos têm mostrado que a frequência e o padrão de prescrição de antibióticos 

entre os médicos de clínica geral, podem diferir entre países assim como entre diferentes 

regiões do mesmo país e até mesmo entre médicos dentro da mesma instituição de saúde 

(2,34,59). Estas diferenças podem depender de vários factores, como por exemplo: i) a 

pressão assistencial (médicos com mais tempo para a consulta e menos consultas por dia 

prescrevem menos); ii) a idade do médico e anos de prática; iii) a influência da indústria 

farmacêutica; iiii) o número de médicos por habitantes (os países com maior número de 

médicos por habitantes prescrevem mais) (55,56,58). 

 

Relativamente à distribuição geográfica das taxas de prescrição por grupo etário, o padrão 

observado sofreu poucas alterações: os centros de saúde do Alto Douro e Alto Minho são 

os que apresentam taxas de prescrição mais elevadas e os centros de saúde do litoral são os 

que apresentam taxas mais baixas, independentemente do grupo etário. Deve ser referido 

só o caso do centro de saúde de Vinhais (SRS de Bragança), que apresenta taxas bastante 

elevadas nos dois primeiros grupos etários em relação aos centros de saúde vizinhos, mas 

que nos grupos etários superiores apresenta taxas muito aproximadas (relativamente baixas) 

dos centros de saúde vizinhos.  

 

Os antibióticos do grupo das penicilinas foram mais prescritos do que qualquer um dos 

outros grupos em todos os centros de saúde com excepção de três centros de saúde: os 

centros de saúde de Ponte da Barca (SRS de Viana) e de Montalegre (SRS de Vila Real) que 

apresentaram taxas de prescrição mais elevadas de macrólidos, e o centro de saúde de 

Murça (SRS de Vila Real) que apresentou a taxa mais elevada no grupo das cefalosporinas.  

Deve ser realçada a taxa de prescrição bastante elevada de tetraciclinas nos centros de 

saúde do Alto Douro em comparação com a taxa de prescrição no global da região, e pelo 

contrário, um valor da taxa de prescrição abaixo do valor encontrado para a região no que 

respeita à prescrição de “outros antibióticos”. Comportamento contrário observou-se nos 

centros de saúde do Alto Minho, com taxas de prescrição de tetraciclinas inferiores à taxa 

da região Norte, e taxas bastante mais altas na prescrição de “outros antibióticos” em 

relação à taxa observada na região.  
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Merece ainda ser destacado o padrão de prescrição de quinolonas, no qual se evidenciou 

um grande cluster de centros de saúde da SRS do Porto com taxas baixas e rodeado por 

centros de saúde igualmente com taxas baixas. Por outro lado, observou-se um grande 

cluster formado pelos centros de saúde do Alto Douro e pelos centros de saúde de Boticas, 

Murça e Vila Pouca de Aguiar, com taxas de prescrição altas e com vizinhos igualmente 

com taxas altas.  

 

O grupo dos macrólidos foi o segundo grupo de antibióticos mais prescrito em 70% dos 

centros de saúde. 

 

Este predomínio em relação aos dois grupos de antibióticos mais prescritos, é consistente 

com a média na região Norte, com a prática de outros países principalmente do Sul da 

Europa, e com as estatísticas nacionais do medicamento (16). 
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5.1. Conclusão 

 

A resistência aos antibióticos é uma preocupante tendência que a comunidade científica 

enfrenta nos últimos anos. O aparecimento de organismos multiresistentes a 

medicamentos em humanos e animais, reforça a urgência de intervenções a nível dos 

padrões de utilização de antibióticos. 

 

O presente estudo pretende contribuir para um melhor conhecimento acerca de como os 

antibióticos estão a ser prescritos nos centros de saúde da região Norte de Portugal. O 

reconhecimento do padrão local de prescrição é de todo imprescindível, podendo a análise 

dos dados de prescrição providenciar a base para a revisão das práticas e permitir a 

implementação de medidas no sentido de promover o uso racional de medicamentos. 

 

A possibilidade de se analisar a maioria das prescrições de antibióticos realizadas nos 

centros de saúde da ARS Norte a partir de uma base de dados informatizada, permitiu 

conhecer de forma real, o padrão e as diferenças geográficas na taxa de prescrição entre as 

diferentes sub-regiões e centros de saúde do Norte de Portugal.  

 

Verificou-se existirem diferenças marcantes entre centros de saúde, sexo e grupo etário do 

utente, grupo fármaco-terapêutico e época do ano na frequência de prescrição. Os 

antibióticos foram menos prescritos aos utentes dos centros de saúde do litoral e da SRS 

do Porto. 

Existem diversas circunstâncias que podem influenciar o diferente uso de antibióticos entre 

regiões distintas. A estrutura demográfica é sem dúvida um dos factores mais importantes 

que intervém no uso de antibióticos numa determinada área geográfica, de forma que as 

populações, infantil e idosa, são potencialmente os maiores consumidores de antibióticos. 

Neste estudo as diferenças encontradas, principalmente em termos de número de 

prescrições por utentes, não foram completamente explicadas pelas diferentes estruturas 

etárias. 

 

A prescrição de antibióticos foi mais frequente no sexo feminino, sendo também a 

percentagem de consultas realizadas nos centros de saúde mais elevada neste grupo de 

utentes.  
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As prescrições foram mais frequentes até aos cinco anos de idade (excepto para 

quinolonas, tetraciclinas e para o grupo dos “outros antibióticos”).  

 

A prescrição de antibióticos é bastante mais frequente nas consultas urgentes em 

comparação com as consultas não urgentes. 

 

Existe uma tendência sazonal na taxa de prescrição em todas as sub-regiões de saúde, 

sendo coincidentes os períodos de maior frequência de prescrição com os meses de 

Inverno. É também nesta época do ano que se observa a maior percentagem de consultas 

urgentes. 

 

Tal como se verificou para o Portugal num estudo realizado pelo ESAC (13), também nos 

centros de saúde da região Norte os antibióticos do grupo das penicilinas foram mais 

utilizados do que qualquer dos outros grupos, com excepção dos centros de saúde de 

Ponte da Barca (SRS de Viana), Montalegre e Murça (SRS de Vila Real). 

 

A percentagem de quinolonas (14,8%) e de cefalosporinas (12,9%) prescritas na região 

Norte, é superior às metas pretendidas pelo Ministério da Saúde (10,6% e 10,0%), para o 

ano 2010, para estes grupos de antibióticos. Espera-se que este estudo possa contribuir de 

alguma forma para a implementação de medidas que visem o uso racional deste grupo de 

fármacos, no sentido de serem atingidas as metas propostas.  

 

Os antibióticos são um dos fármacos mais efectivos que dispomos, e sem dúvida têm 

contribuído de forma importante para a melhoria da saúde da população. Do seu bom uso, 

no qual estamos todos implicados (médicos, pacientes, farmacêuticos, administração central 

e indústria farmacêutica), dependerá a continuidade da sua efectividade no futuro.  

   

Assim, e em conclusão, os resultados encontrados neste estudo apresentam evidências 

significativas de dependência espacial para a taxa de prescrição, sugerindo que a localização 

geográfica é importante como determinante da taxa de prescrição de antibióticos na região 

Norte. A elevada frequência de prescrição em certas zonas geográficas, em especial nas 

regiões do Alto Douro e Alto Minho e a grande variabilidade existente na região Norte, 

justificam a necessidade de se empreenderem acções que promovam o conhecimento dos 
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factores que influenciam esta situação e que contribuam para um menor ou melhor uso dos 

antibióticos.  

 

Futuros estudos comparando as diferentes áreas geográficas da região Norte em relação às 

variáveis socio-económicas dos utentes, assim como em relação aos atributos que 

caracterizam os médicos prescritores (número de utentes inscritos nas listas, número de 

consultas por dia, tempo médio de consulta, anos de prática clínica), são necessários para 

explicar as diferenças geográficas encontradas nas taxas de prescrição de antibióticos nesta 

região de Portugal. 
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