
CARE PATHWAYS
OBJETIVOS TERAPÊUTICOS POR DIAGNÓSTICO
Defina indicadores de atendimento para uma determinada patologia
que lhe permitam quantificar a evolução no decorrer do internamento 
para um número pré-definido de dias de internamento.    

DIFERENTES PROFISSIONAIS, DECISÕES UNÂNIMES
Certifique-se de que todas as atividades clínicas, desde o processo
de admissão à alta de internamento, são realizadas de forma 
standardizada e de acordo com as indicações institucionais. 

RUMO À MELHORIA CLÍNICA
Analise dados com base em documentação estruturada e projete 
modelos de melhoria contínua. Alcance padrões de custo-efetividade 
e trace novas evidências, confiante na robustez e qualidade da 
documentação realizada.  

SUPORTE
sistema de suporte à decisão

MONITORIZAÇÃO
análise do processo terapêutico

AUTOMATIZAÇÃO
ativação por registo diagnóstico
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CARE PATHWAYS

SABIA QUE...
Os Care Pathways estão associados à diminuição de complicações hospitalares e ao aumento da qualidade da documentação clínica, contribuin-
do assim para a redução do tempo de internamento e dos custos hospitalares. Além disso, notam-se melhorias significativas no que à qualidade 
do atendimento ao paciente diz respeito. 
Fonte: Wolff A. et al. Using checklists and reminders in clinical pathways to improve hospital inpatient care. The medical Journal of Australia 2004; Rotter  T. et al. Clinical pathways: effects 
on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010.

IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA DE CARE PATHWAYS
ASSOCIADO A DIAGNÓSTICO 
. Ativação automática de um Care Pathway resultante do registo de um ou vários
  diagnósticos, procedimentos, problemas e alertas
. Decisão de ativação centrada no Médico (confirmação/desativação)

SUPORTE ORIENTADO À GESTÃO 
TERAPÊUTICA DE UM CONTEXTO CLÍNICO
. Apoio às atividades de prescrição e avaliação na admissão
  do paciente
. Standard de avaliação diário para monitorização de evolução    
  clínica 
. Orientação nas atividades associadas ao processo de alta

PATHWAY SÍNDROME CORONÁRIO AGUDO

. Estratificação de risco através da escala Grace

. Protocolo farmacológico na admissão (AAS, Inibidor P2Y12, Anticoagulação) 
  e protocolo de exames (ECG, Biomarcadores)

. Monitorização diária de indicadores clínicos de evolução        
   (Ausência de Angor, Levante ao 2º dia, Ausência de Disritmias Tardias)

. Plano de cuidados de alta (ECG e Exames Pré-Alta, Educação e Treino - Gestão       
   Terapêutica)

PATHWAY PNEUMONIA DA COMUNIDADE

. Avaliação de critérios de instabilidade

. Protocolos de prescrição à entrada (Gasimetria, Radiografia, Oxigenioterapia,     
   Antibioterapia, etc.)

. Utilização de escalas (CURB-65, PSI)

. Monitorização diária de indicadores clínicos de evolução                                          
   (Switch Antibioterapia EV-Oral, critérios de estabilidade na monitorização de Sinais Vitais e SPO2)

. Orientações para alta (Vacinação/Consulta de Cessação Tabágica) 

PATHWAY TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

. Avaliação de probabilidade pela escala de Wells

. Avaliação de gravidade por escala PESI

. Protocolo de exames à entrada (ECG, Angio-TC Tórax)

. Verificação de fatores de risco

. Monitorização diária de indicadores clínicos de evolução     
  (Transição de hipocoagulação HBPM para oral, INR terapêutico, melhoria de queixas iniciais)

PATHWAY EXACERBAÇÃO DPOC

. Protocolo de exames à entrada (Gasimetria, Radiografia, Oxigenioterapia,              
   Exame de Expetoração)

. Protocolo farmacológico (Broncodilatadores, Corticoterapia, Antibioterapia)

. Monitorização diária de indicadores clínicos de evolução (Avaliação de      
   Consciência, Critérios de estabilidade na monitorização de Sinais Vitais e SPO2)

. Plano de cuidados do doente na alta (Prescição VNI, Reabilitação Respiratória, etc.)

. Orientações para alta (Vacinação/Consulta de Pneumonologia) 

A Glintt – Global Intelligent Technologies é uma multinacional de tecnologia e consultoria, 
cotada na Euronext . Com mais de 20 anos de experiência é líder em consultoria e serviços tec-
nológicos na Saúde, estando as suas soluções presentes em mais de 200 hospitais e clínicas. 
No setor Farmacêutico, mais de 12.000 farmácias na Península Ibérica utilizam o software de 
gestão suportado pela Glintt. Nos Serviços Financeiros, Telecomunicações e Administração 
Pública, marca presença nas maiores e mais competitivas entidades públicas e privadas em 
vários países da Europa.

www.globalcare.glintt.com
www.linkedin.com/showcase/globalcare/

GLOBALCARE

© Globalcare | Powered by Glintt


