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Assistência técnica
Se tiver comentários ou dúvidas relativamente ao funcionamento do sistema PharmGuard® Server 
(incluindo o portal do PharmGuard® Server ou os PharmGuard® Device Reports), telefone para o número 
indicado abaixo ou entre em contacto com o representante do serviço de assistência a clientes local da 
Smiths Medical. A Smiths Medical está disponível para ajudar com o funcionamento e a utilização do sistema 
PharmGuard® Server.

 Fabricante:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, EUA
Tel: 1 800 258 5361 (EUA/CA)
Tel: 1 614 210 7300

 Representante europeu
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, RU
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    

Símbolos

Consulte as instruções de utilização

Código de série

Número de catálogo

Fabricante

Representante Autorizado na Comunidade Europeia
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Notas importantes
O portal do PharmGuard® Device Reports software é parte integrante do PharmGuard® Server software. Certifique-
se de que lê este Guia do Utilizador e o Guia do Utilizador e Administrador do PharmGuard® Server software 
ou a Ajuda online disponível no portal, conforme apropriado para a sua função. 

A sua instituição deverá seguir um processo claramente definido e instruir o utilizador quanto à utilização 
adequada do portal do PharmGuard® Server e do PharmGuard® Server software. Este Guia do Utilizador 
é um complemento a essas instruções. Realize apenas os procedimentos para os quais recebeu formação.

Os modelos de bombas específicas mencionados neste guia podem não estar disponíveis na sua área. Para 
mais informações, consulte o seu representante da Smiths Medical.

Notas: 

• Para obter mais informações sobre a conta de utilizador do portal do PharmGuard® Server, 
as funções de segurança atribuídas à sua conta de utilizador e as suas permissões para utilizar 
o portal do PharmGuard® Server e as suas funcionalidades, contacte o seu administrador do 
sistema PharmGuard® Server.

• As informações fornecidas neste Guia do Utilizador referem-se apenas ao 
PharmGuard® Server software. Para instruções detalhadas, especificações, avisos, informações 
sobre a garantia e informações adicionais sobre o funcionamento das bombas da Smiths Medical 
suportadas, consulte as informações fornecidas com as bombas.

Suporte para vários modelos de bombas neste guia do utilizador
Os termos utilizados para descrever elementos de uma Biblioteca de fármacos são muitas vezes específicos 
do tipo de modelo da bomba. Este guia do utilizador fornece uma descrição geral dos PharmGuard Device 
Reports disponíveis para todas as bombas de infusão da Smiths Medical.

As descrições dos relatórios neste guia referem estes termos específicos das bombas da seguinte forma:

Protocolo PharmGuard®, Programa de fármacos, Protocolo de fármacos ou Biblioteca.

Os PharmGuard Device Reports aplicáveis incluem apenas o termo adequado ao tipo de bomba selecionado.
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Introdução
Indicações de utilização: os PharmGuard® Device Reports fornecem ao utilizador informações 
compiladas a partir de dados gerados pelos dispositivos ligados ao e armazenados no PharmGuard® 
Server. Estas informações poderão ser utilizadas para sustentar programas de melhoria contínua 
da qualidade. Os relatórios gerados a partir dos dados podem ser utilizados para analisar e 
determinar as tendências de vários aspetos dos sistemas de bombas de infusão designados e das 
terapêuticas utilizadas.

Os PharmGuard® Device Reports facultam a médicos, administradores clínicos, farmacêuticos, engenheiros 
clínicos e a outros membros da equipa informações sobre a infusão e o dispositivo para atender às suas 
várias necessidades. Estes relatórios do dispositivo baseiam-se nos critérios de relatório selecionados 
e nos dados do dispositivo que são recolhidos pelo sistema do Software de gestão da infusão do 
PharmGuard® Server.

Acerca dos PharmGuard® Device Reports
Depois dos PharmGuard® Device Reports estarem instalados e lhe serem disponibilizados pelo seu 
administrador do sistema PharmGuard® Server (conferindo à sua conta de utilizador do PharmGuard® Server 
as permissões adequadas), pode aceder aos relatórios no separador Relatórios do portal do PharmGuard® 
Server.

Nota: O PharmGuard® Server software contém uma coleção de relatórios Administrativos utilizados para 
a configuração e manutenção do software do servidor. Consulte a documentação do utilizador fornecida 
com o PharmGuard® Server software.
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Capítulo 1  Trabalhar com relatórios
Os PharmGuard® Device Reports partilham determinados campos e opções para selecionar os critérios de 
filtragem e apresentar as informações dos relatórios. Todos os relatórios permitem aceder a funções básicas 
tais como imprimir, guardar e exportar. 

Nota: Estão disponíveis opções adicionais no separador Os meus relatórios do menu pendente O meu 
perfil.

Funcionalidades partilhadas dos relatórios dos dispositivos
A maioria dos relatórios dos dispositivos utiliza as seguintes opções de seleção de critérios e funcionalidades 
de relatório. As descrições dos relatórios individuais neste guia fornecem detalhes específicos de cada 
relatório e formato de relatório.

Opções de seleção de critérios

Manter: selecione a caixa de verificação Manter ao lado de um campo de critérios de relatório para 
guardar o valor selecionado para esse campo nos critérios de seleção de todos os relatórios dos 
dispositivos. Uma vez selecionados, os critérios de relatório serão guardados para todos os relatórios 
desse tipo de bomba em particular. 

Método de infusão: ao selecionar os critérios de um relatório, selecione o menu pendente Método de 
infusão para Não PharmGuard não iniciada e/ou PharmGuard não iniciada se quiser que o relatório 
inclua infusões que não foram iniciadas. As infusões não iniciadas são infusões que foram selecionadas 
mas não iniciadas. As infusões não iniciadas não administram medicação.

Filtragem: filtragem adicional aplicada com base na seleção do relatório anterior. Se tiver clicado num 
valor no relatório anterior para expandir até ao relatório atual, consulte no relatório anterior os critérios de 
filtragem do valor selecionado.

Última comunicação: os relatórios de Engenharia clínica utilizam os critérios de seleção de Período 
de tempo (Última comunicação). Trata-se de uma marca temporal que indica a última vez que o 
PharmGuard® Server recebeu uma mensagem da bomba. Estas marcas temporais podem não 
corresponder à hora local reportada nos eventos da bomba.

Poderá aplicar filtragem adicional ao selecionar o valor e gerar o novo relatório. Nesse caso, o 
relatório irá apresentar a opção Filtragem adicional aplicada com base na seleção de relatório 
anterior. Os dados resultantes poderão ser mais granulares do que os critérios padrão para o 
relatório.

Barra de ferramentas do relatório
A Barra de ferramentas do relatório contém botões de paginação, um campo de pesquisa e opções para 
Guardar o relatório criado na sua página Os meus relatórios e para Exportar, Atualizar e Imprimir o relatório.

Gráficos e tabelas
A maioria dos relatórios dos dispositivos fornece informações num formato de gráfico, seja ele de linhas, 
circular ou de barras. A maioria dos relatórios inclui também os dados utilizados para criar o gráfico num 
formato de tabela. A indicação “-” é apresentada quando não existirem dados associados ou aplicáveis 
numa tabela.
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Ordenar as informações dos relatórios
Nos relatórios que contenham tabelas ordenáveis, os dados do relatório podem ser dispostos por ordem 
ascendente ou descendente clicando nas setas para cima/para baixo do cabeçalho de qualquer coluna.

Relatórios associados (expandir)
Os valores azuis e sublinhados apresentados nos gráficos e nas tabelas dos relatórios são hiperligações que 
permitem “expandir” o caminho até outro relatório que contenha mais detalhes sobre o valor selecionado. 
Clique nos valores sublinhados para apresentar o relatório associado.

Criar um relatório do dispositivo
1. Clique em Relatórios e selecione um dos grupos de dispositivos (isto é, CADD®– Solis).

2. Clique no relatório pretendido.

3. Introduza os Critérios para o relatório.

4. Clique no botão Executar relatório.

Imprimir relatórios
Depois de executar um relatório, pode imprimi-lo em qualquer impressora (local ou em rede) instalada no 
seu computador.

Da primeira vez que tentar imprimir um relatório, surgirá uma caixa de diálogo acerca do controlo de 
impressão do cliente. Ser-lhe-á pedido que instale um suplemento SQL Server Reporting Services para o seu 
browser. Dependendo da sua configuração, poderá ser necessário confirmar a instalação clicando em Sim. 
Após a instalação do suplemento, poderá imprimir relatórios.

Para imprimir um relatório  

1. Clique no ícone Imprimir que se encontra na Barra de ferramentas do relatório, por cima deste. 

2. Na caixa de diálogo de impressoras, escolha a impressora e as opções de impressão pretendidas. 

3. Selecione Imprimir.

Notas: 

• Dependendo do conteúdo dos relatórios, poderá ser necessário imprimir alguns na orientação 
horizontal para apresentar devidamente o conteúdo. Consulte a caixa de diálogo de impressoras 
para definir as preferências de Impressão da sua impressora específica. 

• Dependendo do conteúdo dos relatórios, o número de páginas impressas poderá ser superior ao 
número de páginas apresentado na janela de visualização do relatório.

Exportar relatórios
Depois de executar um relatório, pode exportá-lo e guardá-lo em vários formatos de ficheiro para 
visualização offline e outros fins. Pode optar por exportar um relatório para um ficheiro XML com dados 
de relatório, CSV (separado por vírgulas), Adobe® Acrobat® (PDF), Microsoft® Excel® ou Microsoft® Word®.

Para exportar um relatório  

1. Clique no ícone Exportar que se encontra na Barra de ferramentas do relatório, por cima deste, 
eselecione o formato do ficheiro exportado na lista pendente. Surge uma caixa de diálogo.

2. Selecione se pretende abrir ou guardar o ficheiro. Se guardar o ficheiro, ser-lhe-á pedido que 
selecione uma localização.
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Notas: 

• Os formatos XML e CSV só suportam texto e não são adequados para exportar relatórios com 
gráficos. Além disso, alguns relatórios exportados para o Microsoft® Excel® poderão exigir 
formatação manual no Excel® de forma a proporcionar os resultados visuais pretendidos.

• Dependendo da versão do Microsoft® SQL Server® que estiver a utilizar, a exportação de relatórios 
para o Microsoft® Excel® com mais de 65 536 linhas poderá não ser possível e resultar em erro.

• Quando exportar para CSV, se existir uma linha “Total”, esta será apresentada como colunas extra 
e o valor será repetido em cada linha.

• O seu administrador do sistema poderá não permitir alguns formatos de exportação do sistema 
de relatórios correspondente. Além disso, o seu administrador do sistema poderá permitir alguns 
formatos de exportação que não funcionam devidamente para exportar relatórios do portal 
do PharmGuard® Server. Para obter mais informações, contacte o seu administrador do sistema 
PharmGuard® Server.

• Se estiver a exportar um relatório pesado para PDF, poderá ter de ajustar a propriedade Tempo 
limite para relatório do gestor de relatórios SSRS definindo o valor como Relatório sem tempo 
limite. Por predefinição, o tempo limite é definido em 1800 segundos (30 minutos). Qualquer 
relatório cuja exportação para PDF demore mais de 30 minutos, terá de ter o tempo limite para 
relatório definido como Relatório sem tempo limite.

Guardar relatórios
Se clicar no botão Guardar em Os meus relatórios na parte superior de qualquer relatório, adicionará um 
relatório à página Os meus relatórios. Uma vez guardado, o relatório selecionado será apresentado na sua 
página Os meus relatórios e, opcionalmente, na sua página Início. Ao guardar um relatório em Os meus 
relatórios, terá a opção de o guardar com outro nome.

Para guardar um relatório

1. Na parte superior da página Relatório, clique em Guardar em Os meus relatórios. É apresentada a 
caixa de diálogo Guardar em Os meus relatórios.

2. Confirme as seguintes informações e edite-as, se necessário:

• Guardar como: nome do relatório

• Apresentar na página inicial

• Endereço de e-mail

3. Clique em Guardar. O relatório guardado é adicionado à página Os meus relatórios.

Agendar um relatório
Depois de guardar um relatório em Os meus relatórios, também pode agendar uma tarefa recorrente de 
execução do relatório. Quando agendada, pode configurar uma tarefa para ser executada diária, semanal 
ou mensalmente durante um intervalo de datas especificado. Pode selecionar o formato de apresentação 
pretendido e introduzir o e-mail para onde gostaria que o relatório fosse enviado.

Para agendar um relatório

1. Selecione Os meus relatórios no menu pendente O meu perfil.

2. Clique no nome do relatório a agendar.

Nota: O cursor não muda para uma seta. Clique simplesmente no texto do nome.
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Figura 1   

É apresentada a caixa de diálogo Editar o meu relatório.

Figura 2   

3. Clique na caixa de verificação Agendar.

O ecrã Editar o meu relatório expande-se para apresentar as opções de detalhes de agendamento.

Figura 3   

4. Introduza os detalhes de agendamento e selecione Guardar.
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Capítulo 2  Relatórios de conformidade 
Os relatórios de Conformidade comparam a utilização de um Protocolo PharmGuard®, Programa de fármacos, 
Protocolo de fármacos ou Biblioteca com a utilização de infusões no modo manual (não PharmGuard). Este tipo 
de relatórios apresenta uma visão global do nível de conformidade da instituição. 

Os relatórios disponíveis podem variar dependendo dos modelos de bomba ligados à rede do 
PharmGuard Server:

• Resumo da conformidade

• Conformidade por perfil

• Conformidade por lista de perfis

• Conformidade por hora do dia

• Conformidade por instituição

• Tendências de conformidade

Resumo da conformidade

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar a percentagem 
de Protocolos PharmGuard ou Programas de fármacos* 
utilizados em infusões em comparação com infusões 
no modo manual (não PharmGuard).

Este relatório apresenta um resumo de alto nível 
do grau de conformidade de uma instituição. Com 
base neste relatório, é possível obter mais detalhes 
utilizando outros relatórios de Conformidade.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de ajudar a 
avaliar a conformidade.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico circular compara a percentagem de 
conformidade das infusões PharmGuard com a das 
infusões não PharmGuard. A cor azul indica infusões 
que utilizaram um Protocolo, Programa de fármacos 
ou Protocolo de fármacos. A cor cinzenta indica 
infusões no modo manual utilizadas fora de um 
Protocolo, Programa de fármacos ou Protocolo de 
fármacos. 

As Infusões totais dentro dos critérios selecionados 
são incluídas para dar uma perspetiva dos dados 
apresentados no relatório. 

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Infusões 
PharmGuard, % de infusões PharmGuard, Infusões 
não PharmGuard, % de infusões não PharmGuard 
e Infusões totais.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas secções do gráfico circular ou nos 
valores sublinhados no gráfico ou na tabela para 
os “expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe da infusão.

*A utilização do Protocolo ou Programa de fármacos no relatório é determinada pelo tipo de bomba 
de infusão.
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Conformidade por perfil 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Perfil, a 
percentagem de Protocolos PharmGuard, Programas 
de fármacos ou Bibliotecas* utilizados em infusões 
em comparação com infusões no modo manual (não 
PharmGuard).

Este relatório indica as diferenças de conformidade 
entre Perfis com as percentagens de conformidade de 
cada Perfil. Pode optar por visualizar os 16 com maior 
conformidade, os 16 com menor conformidade ou 
selecionar até 16 Perfis individuais para comparação.

Nota: Se o mesmo nome de Perfil for utilizado 
em Bibliotecas diferentes, os dados desses Perfis 
serão combinados no relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de ajudar a 
avaliar a conformidade do Protocolo e a utilização do 
dispositivo.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, as 
percentagens de conformidade para os Perfis 
selecionados. Uma linha horizontal roxa no gráfico 
representa a conformidade média para todos os Perfis 
selecionados. 

Este relatório inclui ainda o número de dispositivos 
com relatórios e o número total de Infusões dentro 
dos critérios selecionados.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Perfil, Infusões 
PharmGuard, % de infusões PharmGuard, Infusões 
não PharmGuard iniciadas, % de infusões não 
PharmGuard e Infusões totais.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o total de Infusões PharmGuard e recalcula a(s) 
percentagem(ns) das contagens totais.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos 
valores sublinhados na tabela para os “expandir” 
e apresentar os dados correspondentes no relatório 
de Detalhe da infusão. 

*A utilização do Protocolo, Programa de fármacos ou Biblioteca no relatório é determinada pelo tipo de 
bomba de infusão
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Conformidade por lista de perfis 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Perfil, 
o número total e a percentagem de Protocolos 
PharmGuard ou Programas de fármacos utilizados 
em infusões em comparação com infusões no modo 
manual (não PharmGuard). 

Os resultados correspondentes aos critérios 
selecionados são agregados por Grupo, Biblioteca 
e Perfil.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a conformidade do Protocolo e a utilização da bomba 
ao identificar os Perfis com melhor conformidade, 
bem como os perfis/áreas de cuidados que poderão 
exigir atenção para melhorar a conformidade. 

Funcionalidades especiais 
Este relatório é mais abrangente do que o relatório de 
Conformidade por lista de perfis, dado que apresenta 
todos os Perfis incluídos nos critérios (não se 
limitando a 16) e é agregado por Grupo, Biblioteca 
e Perfil.

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Perfil, Infusões PharmGuard iniciadas, % de infusões 
PharmGuard iniciadas, Infusões não PharmGuard 
iniciadas, % de infusões não PharmGuard iniciadas 
e Infusões totais. 

Nota: Dependendo dos critérios selecionados para o 
Método de infusão, algumas destas colunas podem 
não conter dados nenhuns. O relatório apresenta:

• “-” para indicar que não são apresentados dados 
devido à seleção de critérios;

• “0” para indicar que não existem infusões desse tipo.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes no relatório de Detalhe da infusão. 

Conformidade por hora do dia 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Hora do 
dia, a percentagem de Protocolos PharmGuard ou 
Programas de fármacos utilizados em infusões em 
comparação com infusões no modo manual (não 
PharmGuard).

Este relatório indica se existe uma determinada hora 
do dia em que os Protocolos, Programas de fármacos 
ou Protocolos de fármacos são utilizados em vez de 
infusões no modo manual (não PharmGuard).

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de 
identificar as horas do dia que apresentam um 
alto nível de conformidade, bem como as horas 
que também exigem atenção para melhorar a 
conformidade. 

Estas informações podem ser utilizadas para tomar 
decisões informadas sobre o planeamento de 
recursos e em torno do recrutamento e formação de 
enfermeiros e/ou de necessidades de melhorias dos 
Protocolos.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, as 
percentagens de conformidade para cada hora do 
dia. Uma linha horizontal roxa no gráfico representa 
a conformidade média para o período do dia e os 
critérios selecionados.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Hora, Infusões 
PharmGuard, % de infusões PharmGuard, Infusões 
não PharmGuard, % de infusões não PharmGuard e 
Infusões totais. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos 
valores sublinhados na tabela para os “expandir” 
e apresentar os dados correspondentes no relatório 
de Detalhe da infusão. 
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Conformidade por instituição

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Instituição, 
a percentagem de Protocolos PharmGuard ou 
Programas de fármacos utilizados em infusões em 
comparação com infusões no modo manual (não 
PharmGuard).

Este relatório permite a comparação de Instituições, 
em vez de um total agregado.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de ajudar a 
avaliar a conformidade do Protocolo e a utilização do 
dispositivo em cada Instituição.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, as 
percentagens de conformidade para as Instituições 
selecionadas. Uma linha horizontal roxa no gráfico 
representa a conformidade média para todas as 
Instituições selecionadas. 

Este relatório inclui ainda o número de dispositivos 
com relatórios e o número total de Infusões dentro 
dos critérios selecionados.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Instituição, 
Infusões PharmGuard, % de infusões PharmGuard, 
Infusões não PharmGuard, % de infusões não 
PharmGuard e Infusões totais. 

A linha Total apresenta o total de cada método 
de infusão e recalcula a(s) percentagem(ns) das 
contagens totais.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes no relatório de Detalhe da 
infusão. 
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Tendências de conformidade 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, ao longo 
de um período de tempo e intervalo de tendências 
definidos, a percentagem de Protocolos PharmGuard 
ou Programas de fármacos utilizados em infusões, por 
Perfil, em comparação com infusões no modo manual 
(não PharmGuard).

A seleção de critérios Total de todos os perfis mostra 
a tendência em todos os perfis combinados. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de 
ajudar a avaliar a eficácia de ações prévias em 
torno do recrutamento, formação e desempenho 
de enfermeiros e/ou de alterações efetuadas aos 
Protocolos.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de linhas mostra a tendência de 
conformidade para os critérios selecionados por 
Perfil. O período de tempo no eixo x é determinado 
pelo intervalo de tendências selecionado. 

Inclui-se o número de dispositivos com relatórios para 
cada Grupo e Biblioteca selecionado de forma a dar 
uma perspetiva da quantidade de dispositivos que 
contribuiu para esses dados.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Intervalo de 
tendências, Perfil, Infusões PharmGuard, % de 
infusões PharmGuard, Infusões não PharmGuard, 
% de infusões não PharmGuard e Infusões totais.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos pontos de dados no gráfico ou nos 
valores sublinhados na tabela para os “expandir” 
e apresentar os dados correspondentes no relatório 
de Detalhe da infusão. 
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Capítulo 3  Relatórios de eventos de segurança
Existem quatro tipos de Eventos de segurança que são reportados para infusões PharmGuard:

• Reprogramações dos limites flexíveis: um valor é introduzido fora de um intervalo de limites 
flexíveis e, em seguida, reintroduzido dentro do intervalo. 

• Substituições dos limites flexíveis: um valor é introduzido fora de um intervalo de limites flexíveis 
e a substituição é confirmada. 

• Alertas dos limites rígidos: um valor é introduzido fora de um intervalo máx./mín. (margem do 
limite de segurança).

• Abandonos: um valor é introduzido fora de um intervalo e a bomba é desligada. Também pode ocorrer 
um evento de Abandono se um utilizador começar a modificar um valor e sair antes de concluir a tarefa.

Os relatórios disponíveis podem variar dependendo dos modelos de bomba ligados à rede do 
PharmGuard Server:

• Resumo de eventos de segurança

• Eventos de segurança por perfil

• Eventos de segurança por lista de perfis

• Eventos de segurança por Protocolo, Programa de 
fármacos ou Protocolo de fármacos

• Eventos de segurança por lista de Protocolos ou 
Programas de fármacos

• Eventos de segurança por hora do dia

• Eventos de segurança por instituição

• Eventos de segurança por parâmetro

• Resumo de parâmetros de eventos de segurança

• Fator de erro de evento de segurança

• Tendências de eventos de segurança
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Resumo de eventos de segurança 

Finalidade
Selecione este relatório para comparar a percentagem 
de infusões PharmGuard, com e sem Eventos de 
segurança, com infusões no modo manual (não 
PharmGuard). É igualmente fornecida uma contagem 
total de Eventos de segurança, apresentados por tipo 
de Evento de segurança. 

Este relatório apresenta um resumo de alto nível 
do grau de conformidade de uma instituição, bem 
como as ocorrências de eventos de segurança. Com 
base neste relatório, é possível obter mais detalhes 
utilizando outros relatórios de Eventos de segurança.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar decisões 
informadas acerca da utilização prevista dos 
Protocolos e indicar se os limites programados estão 
adequadamente definidos ou necessitam de ajustes.

Funcionalidades especiais 
O primeiro de dois gráficos circulares compara a 
percentagem de infusões PharmGuard, com e sem 
pelo menos um Evento de segurança, com infusões 
não PharmGuard. 

Nota: Uma infusão pode ter mais do que um 
Evento de segurança.

O segundo gráfico circular apresenta a distribuição 
dos quatro Tipos de evento de segurança.

Funcionalidades da tabela
Cada gráfico circular é seguido de uma tabela com os 
dados em que o gráfico se baseou. 

A primeira tabela inclui as seguintes colunas: Infusões 
PharmGuard sem eventos de segurança, % de 
infusões PharmGuard sem eventos de segurança, 
Infusões PharmGuard com eventos de segurança, 
% de infusões PharmGuard com eventos de 
segurança, Infusões não PharmGuard, % de infusões 
não PharmGuard e Infusões totais. 

A segunda tabela indica o número total de Eventos 
de segurança por tipo e inclui as seguintes colunas: 
Reprogramações dos limites flexíveis, % de 
reprogramações dos limites flexíveis, Substituições 
dos limites flexíveis, % de substituições dos limites 
flexíveis, Alertas dos limites rígidos, % de alertas 
dos limites rígidos, Abandonos, % de abandonos 
e Eventos de segurança totais.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas secções do gráfico circular ou nos 
valores sublinhados no gráfico ou na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
num relatório detalhado. 

• As secções circulares e os valores sublinhados 
no primeiro gráfico circular e tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe da infusão. 

• As secções circulares e os valores sublinhados 
no segundo gráfico circular e tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe do evento 
de segurança.
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Eventos de segurança por perfil 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Perfil, 
o número (eixo Y esquerdo) e a percentagem (eixo Y 
direito) de Eventos de segurança que ocorreram com 
as infusões. 

Pode optar por comparar 16 Perfis com mais 
eventos de segurança, 16 Perfis com menos eventos 
de segurança ou até 16 Perfis individualmente 
selecionados.

Este relatório permite avaliar um único Perfil ou vários 
Perfis e comparar os diferentes tipos de Eventos de 
segurança que ocorrem.

Nota: Se o mesmo nome de Perfil for utilizado 
em Bibliotecas diferentes, os dados desses Perfis 
serão combinados no relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar decisões 
informadas acerca da utilização prevista dos 
Protocolos e indicar se os limites programados estão 
adequadamente definidos ou necessitam de ajustes. 

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Eventos de segurança para cada Perfil selecionado, 
em que cada barra é dividida por tipo de Evento de 
segurança. Os tipos de Eventos de segurança são 
identificados na legenda do gráfico.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Perfil, Infusões 
PharmGuard, Reprogramações dos limites flexíveis, 
Infusões com reprogramações dos limites flexíveis, 
% de infusões com reprogramações dos limites 
flexíveis, Substituições dos limites flexíveis, Infusões 
com substituições dos limites flexíveis, % de infusões 
com substituições dos limites flexíveis, Alertas dos 
limites rígidos, Infusões com alertas dos limites 
rígidos, % de infusões com alertas dos limites rígidos, 
Abandonos, Infusões com abandonos, % de infusões 
com abandonos, Eventos de segurança, Infusões com 
eventos de segurança e % de infusões com eventos 
de segurança. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
estiver selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Infusões e o número de Eventos de 
segurança para cada Tipo de evento de segurança. 
A percentagem indicada é uma percentagem 
recalculada com base no número total de infusões 
e de Eventos de segurança por tipo.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes num relatório detalhado. 

• As barras coloridas no gráfico ou os valores 
sublinhados nas colunas de tipo de Evento de 
segurança na tabela podem ser expandidos até ao 
relatório de Detalhe do evento de segurança. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Detalhe da infusão.
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Eventos de segurança por lista de perfis 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Perfil, 
o número total de Eventos de segurança em 
comparação com o número total de infusões 
relativamente a cada tipo de Evento de segurança 
selecionado para o relatório. 

Os resultados são agregados por Grupo, Biblioteca 
e Perfil.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar 
decisões informadas acerca da utilização prevista 
dos Programas de fármacos e indicar se os limites 
programados estão adequadamente definidos ou 
necessitam de ajustes.

Funcionalidades especiais 
Este relatório é mais abrangente do que o relatório 
de Eventos de segurança por perfil, dado que 
apresenta todos os Perfis incluídos nos critérios (não 
se limitando a 16) e é agregado por Grupo, Biblioteca 
e Perfil.

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Grupo, Biblioteca, Perfil, Infusões PharmGuard, 
Reprogramações dos limites flexíveis, Infusões 
com reprogramações dos limites flexíveis, % de 
infusões com reprogramações dos limites flexíveis, 
Substituições dos limites flexíveis, Infusões 
com substituições dos limites flexíveis, % de infusões 
com substituições dos limites flexíveis, Alertas dos 
limites rígidos, Infusões com alertas dos limites 
rígidos, % de infusões com alertas dos limites rígidos, 
Abandonos, Infusões com abandonos, % de infusões 
com abandonos, Eventos de segurança, Infusões com 
eventos de segurança e % de infusões com eventos 
de segurança. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
estiver selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Infusões e o número de Eventos de 
segurança para cada Tipo de evento de segurança. 
A percentagem indicada é uma percentagem 
recalculada com base no número total de infusões e 
de Eventos de segurança por tipo.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Detalhe da infusão. 

• Os valores sublinhados nas colunas Eventos de 
segurança da tabela podem ser expandidos até ao 
relatório de Detalhe do evento de segurança.
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Eventos de segurança por Protocolo, Programa de fármacos ou Protocolo de fármacos*

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por 
Protocolo, Programa de fármacos ou Protocolo 
de fármacos, a contagem (eixo Y esquerdo) e 
a percentagem (eixo Y direito) de Eventos de 
segurança que ocorreram com as infusões.

Pode optar por comparar a contagem e 
percentagem com mais eventos de segurança, 
com menos eventos de segurança ou Protocolos, 
Programas de fármacos ou Protocolos de 
fármacos individualmente selecionados.

Nota: Se o mesmo Protocolo, Programa de 
fármacos ou Protocolo de fármacos for utilizado 
em Perfis diferentes, os dados serão combinados 
no relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados podem ser utilizados para ajudar a avaliar 
a atual utilização da Biblioteca, os Protocolos que 
possam exigir modificações e/ou as alterações às 
práticas que possam ser necessárias.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Eventos de segurança para cada Protocolo, 
Programa de fármacos ou Protocolo de fármacos 
selecionado, em que cada barra é dividida por tipo 
de Evento de segurança. Os tipos de Eventos de 
segurança são identificados na legenda do gráfico. 
As linhas tracejadas representam a percentagem de 
infusões para as contagens de Eventos de segurança.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: (Protocolos, 
Programas de fármacos ou Protocolos de fármacos), 
Terapêutica, Qualificador, Fármaco, Reprogramações 
dos limites flexíveis, Infusões com reprogramações 
dos limites flexíveis, % de infusões com 
reprogramações dos limites flexíveis, Substituições 
dos limites flexíveis, Infusões com substituições dos 
limites flexíveis, % de infusões com substituições dos 
limites flexíveis, Alertas dos limites rígidos, Infusões 
com alertas dos limites rígidos, % de infusões com 
alertas dos limites rígidos, Abandonos, Infusões com 
abandonos, % de infusões com abandonos, Eventos 
de segurança, Infusões com eventos de segurança e 
% de infusões com eventos de segurança. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
estiver selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que 
apresenta o número total de Infusões e o número 
de Eventos de segurança para cada Tipo de evento de 
segurança. A percentagem indicada nesta linha é uma 
percentagem recalculada com base no número total 
de infusões e de Eventos de segurança por tipo. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes num relatório detalhado. 

• As barras coloridas no gráfico ou os valores 
sublinhados nas colunas de tipo de Evento de 
segurança na tabela podem ser expandidos até 
ao relatório de Detalhe do evento de segurança. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório 
de Detalhe da infusão.

*A utilização do Protocolo, Protocolo de fármacos ou Programa de fármacos no relatório é determinada pelo 
tipo de bomba de infusão.
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Eventos de segurança por lista de Protocolos ou Programas de fármacos*

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Protocolo 
ou Programa de fármacos, o número total de Eventos 
de segurança em comparação com o número total 
de infusões relativamente a cada tipo de Evento de 
segurança selecionado para o relatório. 

Os resultados são agregados por Grupo, Biblioteca, 
Terapêutica, Qualificador e Fármaco.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados podem ser utilizados para ajudar a avaliar 
Protocolos, Programas de fármacos ou Protocolos de 
fármacos específicos e comparar os diferentes Tipos 
de eventos de segurança que ocorrem em cada um.

Funcionalidades especiais 
Este relatório é mais abrangente do que o relatório 
de Eventos de segurança por Protocolo ou Programa 
de fármacos, dado que apresenta todos os Perfis 
incluídos nos critérios (não se limitando a 20) e 
é agregado por Grupo, Biblioteca, Terapêutica, 
Qualificador e Fármaco

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Grupo, Biblioteca, Terapêutica, Qualificador, Fármaco, 
Infusões, Reprogramações dos limites flexíveis, 
Infusões com reprogramações dos limites flexíveis, 
% de infusões com reprogramações dos limites 
flexíveis, Substituições dos limites flexíveis, Infusões 
com substituições dos limites flexíveis, % de infusões 
com substituições dos limites flexíveis, Alertas dos 
limites rígidos, Infusões com alertas dos limites 
rígidos, % de infusões com alertas dos limites rígidos, 
Abandonos, Infusões com abandonos, % de infusões 
com abandonos, Eventos de segurança, Infusões com 
eventos de segurança e % de infusões com eventos 
de segurança.

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
estiver selecionado para o relatório.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Detalhe da infusão. 

• Os valores sublinhados nas colunas Eventos de 
segurança da tabela podem ser expandidos até ao 
relatório de Detalhe do evento de segurança.

*A utilização do Protocolo ou Programa de fármacos no relatório é determinada pelo tipo de bomba 
de infusão.
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Eventos de segurança por hora do dia 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Hora do 
dia, o número (eixo Y esquerdo) e a percentagem 
(eixo Y direito) de Eventos de segurança que 
ocorreram a cada hora do dia.

Este relatório indica se existe uma determinada hora 
do dia em que ocorrem mais Eventos de segurança 
com as infusões.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de 
identificar as horas do dia em que ocorrem mais 
Eventos de segurança. Os dados deste relatório 
podem ser utilizados para ajudar a avaliar as práticas 
atuais, o recrutamento e a formação e utilização dos 
Protocolos e Perfis.

Estes dados também podem ajudar a tomar decisões 
informadas acerca da utilização prevista dos 
Protocolos e indicar se os limites programados estão 
adequadamente definidos ou necessitam de ajustes.

Nota: Se clicar num valor das colunas que 
contêm “Infusões com eventos de segurança”, 
o relatório de Detalhe da infusão resultante irá 
apresentar as infusões de origem que realmente 
contribuem para os Eventos de segurança. 

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Eventos de segurança para cada hora do dia, 
em que cada barra é dividida por tipo de Evento de 
segurança. Os tipos de Eventos de segurança são 
identificados na legenda do gráfico.

As linhas tracejadas representam a percentagem de 
infusões dentro do tipo de Evento de segurança.

Este relatório inclui o número total de infusões 
PharmGuard dentro dos critérios selecionados para 
dar uma perspetiva dos dados apresentados no 
relatório.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseia, inclui as seguintes colunas: Hora, Infusões, 
Reprogramações dos limites flexíveis, Infusões 
com reprogramações dos limites flexíveis, % de 
infusões com reprogramações dos limites flexíveis, 
Substituições dos limites flexíveis, Infusões 
com substituições dos limites flexíveis, % de infusões 
com substituições dos limites flexíveis, Alertas dos 
limites rígidos, Infusões com alertas dos limites 
rígidos, % de infusões com alertas dos limites rígidos, 
Abandonos, Infusões com abandonos, % de infusões 
com abandonos, Eventos de segurança, Infusões com 
eventos de segurança e % de infusões com eventos 
de segurança. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
estiver selecionado para o relatório.

O número de infusões apresentadas no relatório de 
Detalhe da infusão pode ser inferior ao número total 
de “Infusões com eventos de segurança” porque uma 
infusão pode abranger várias horas e o total incluiria 
os Eventos de segurança para cada uma das horas 
afetadas.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Infusões e o número de Eventos de 
segurança para cada Tipo de evento de segurança. 
A percentagem indicada é uma percentagem 
recalculada com base no número total de infusões e 
de Eventos de segurança por tipo.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes num relatório detalhado. 

• As barras coloridas no gráfico ou os valores 
sublinhados nas colunas de tipo de Evento de 
segurança na tabela podem ser expandidos até 
ao relatório de Detalhe do evento de segurança. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório 
de Detalhe da infusão.
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Eventos de segurança por instituição

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Instituição, 
o número (eixo Y esquerdo) e a percentagem (eixo Y 
direito) de Eventos de segurança que ocorreram com 
as infusões. 

Pode utilizar este relatório para rever uma única 
Instituição ou comparar várias Instituições.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar 
decisões informadas acerca da utilização correta dos 
Protocolos e indicar se os limites programados estão 
adequadamente definidos ou necessitam de ajustes.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Eventos de segurança para cada Instituição 
selecionada, em que cada barra é dividida por tipo 
de Evento de segurança. Os tipos de Eventos de 
segurança são identificados na legenda do gráfico.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Instituição, 
Infusões, Reprogramações dos limites flexíveis, 
Infusões com reprogramações dos limites flexíveis, 
% de infusões com reprogramações dos limites 
flexíveis, Substituições dos limites flexíveis, Infusões 
com substituições dos limites flexíveis, % de infusões 
com substituições dos limites flexíveis, Alertas dos 
limites rígidos, Infusões com alertas dos limites 
rígidos, % de infusões com alertas dos limites rígidos, 
Abandonos, Infusões com abandonos, % de infusões 
com abandonos, Eventos de segurança, Infusões com 
eventos de segurança e % de infusões com eventos 
de segurança.

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
estiver selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Infusões e o número de Eventos de 
segurança para cada Tipo de evento de segurança. 
A percentagem indicada é uma percentagem 
recalculada com base no número total de infusões e 
de Eventos de segurança por tipo.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes num relatório detalhado. 

• As barras coloridas do gráfico e os valores 
sublinhados nas colunas Evento de segurança da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Detalhe do evento de segurança. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Detalhe da infusão. 
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Eventos de segurança por parâmetro

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar quantos 
Eventos de segurança ocorreram para os Parâmetros 
selecionados. Uma contagem de cada tipo de Evento 
de segurança é apresentada para cada Parâmetro 
com a percentagem de Eventos de segurança relativa 
ao número total de infusões PharmGuard.

Este relatório permite avaliar um único Parâmetro ou 
vários Parâmetros e comparar os diferentes tipos de 
Eventos de segurança que ocorrem. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar 
decisões informadas acerca da utilização correta dos 
Protocolos e indicar se os limites programados estão 
adequadamente definidos ou necessitam de ajustes. 

Notas: 

• Dado que uma infusão pode conter vários Eventos 
de segurança, com diferentes Parâmetros de 
evento de segurança, a coluna Infusões apresenta 
“N/A” para os parâmetros individuais. Enquanto 
isso, a linha “Total” de Infusões será preenchida 
com o número total de infusões que cumprem os 
critérios selecionados.

• Se clicar num valor da linha Total em colunas que 
contêm “Infusões com...”, o relatório resultante 
irá apresentar o número de infusões de origem 
que realmente contribuem para os eventos de 
segurança e que pode não equivaler ao valor em 
que clicou. 

Por exemplo, se uma única infusão tiver um Alerta 
dos limites rígidos com o Parâmetro do evento de 
segurança Dose e um Alerta dos limites rígidos 
com o Parâmetro do evento de segurança Peso, o 
Total de “Infusões com alertas dos limites rígidos” 
é 2, mas o número de infusões no relatório de 
Detalhe da infusão é 1.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Eventos de segurança para cada Parâmetro 
selecionado, em que cada barra é dividida por tipo 
de Evento de segurança. Os tipos de Eventos de 
segurança são identificados na legenda do gráfico. 

As linhas tracejadas representam a percentagem de 
infusões dentro do tipo de Evento de segurança. 

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Parâmetro, 
Infusões, Reprogramações dos limites flexíveis, 
Infusões com reprogramações dos limites flexíveis, 
% de infusões com reprogramações dos limites 
flexíveis, Substituições dos limites flexíveis, Infusões 
com substituições dos limites flexíveis, % de infusões 
com substituições dos limites flexíveis, Alertas dos 
limites rígidos, Infusões com alertas dos limites 
rígidos, % de infusões com alertas dos limites rígidos, 
Abandonos, Infusões com abandonos, % de infusões 
com abandonos, Eventos de segurança, Infusões com 
eventos de segurança e % de infusões com eventos 
de segurança.

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
ou Parâmetro de evento de segurança estiver 
selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Infusões e o número de Eventos de 
segurança para cada Tipo de evento de segurança. 
A percentagem indicada é uma percentagem 
recalculada com base no número total de infusões e 
de Eventos de segurança por tipo.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes num relatório detalhado. 

• As barras coloridas no gráfico ou os valores 
sublinhados nas colunas de tipo de Evento de 
segurança na tabela podem ser expandidos até 
ao relatório de Detalhe do evento de segurança. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório 
de Detalhe da infusão.
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Resumo de parâmetros de eventos de segurança 

Finalidade
Selecione este relatório para ter uma visão geral do 
tipo de Parâmetros de evento de segurança que está 
a originar Eventos de segurança. 

Este relatório tem por finalidade avaliar os 
Parâmetros com mais (ou menos) eventos de 
segurança. Os exemplos de Parâmetros de eventos 
de segurança incluem, mas sem carácter limitativo, 
o débito contínuo, a dose de PCA/PCEA, a segurança 
de dose de PCA/PCEA, o bólus do médico, etc.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

As informações deste relatório podem ser utilizadas 
para ajudar a avaliar a atual utilização do Protocolo 
PharmGuard de forma a determinar se são necessárias 
alterações às práticas, formação, ajustes das 
bibliotecas ou outras ações. 

Funcionalidades especiais 
Este relatório resumido apresenta os Eventos de 
segurança reportados para cada Perfil selecionado. 
Em cada Perfil, os eventos são agrupados por tipo de 
Evento de segurança e pelo Parâmetro de evento de 
segurança que originou o evento. 

Funcionalidades da tabela
As linhas da tabela indicam o número total de Eventos 
de segurança para os seguintes itens: Perfil, tipo 
de Evento de segurança e Parâmetro de evento de 
segurança. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes no relatório de Detalhe do evento 
de segurança. 
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Fator de erro de evento de segurança

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar os Eventos 
de segurança que possam ser clinicamente mais 
significativos com base no Fator de erro em relação 
ao valor original do parâmetro. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

As informações deste relatório podem ser utilizadas 
para ajudar a avaliar a atual utilização do Protocolo do 
software PharmGuard de forma a determinar se são 
necessárias alterações às práticas, formação, ajustes 
dos programas de fármacos ou outras ações.

Notas:

• Embora o gráfico deste relatório permita 
representar uma grande quantidade de dados, 
a inclusão de demasiados dados nos seus critérios 
de relatório (por exemplo, utilizar todos os 
Programas de fármacos, numerosos Perfis e/ou um 
Intervalo de datas amplo) pode gerar um gráfico 
excessivamente preenchido e, como tal, difícil de 
ler. Nestes casos, considere reduzir os seus critérios 
ou gerar vários relatórios com base nos diferentes 
critérios.

• Este relatório está limitado a 100 000 linhas. 
Para um desempenho ideal, reduza a seleção 
de critérios até obter menos registos.

• Dependendo dos critérios que selecionou, pode 
demorar bastante mais tempo a gerar os resultados 
do que com outros relatórios.

Funcionalidades especiais 
O Fator de erro de evento de segurança é 
apresentado num gráfico de barras, em que a altura 
de cada barra indica a dimensão de cada Evento de 
segurança. A tabela por baixo do gráfico mostra os 
valores a este associados e pode ser ordenada de 
acordo com qualquer uma das colunas.

O fator de erro é calculado da seguinte forma:

• Valor introduzido/Valor final (com um fator de erro 
positivo quando o valor introduzido é superior ao 
limite). 

• – Valor introduzido/Valor final (com um fator de 
erro negativo quando o valor introduzido é inferior 
ao limite).

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Número de 
série, ID de ativos, Data e hora, Tipo de evento de 
segurança, Grupo, Biblioteca, Perfil, Terapêutica, 
Qualificador, Fármaco, Parâmetro, Valor anterior, Valor 
introduzido, Mín. rígido, Mín. flexível, Máx. flexível, 
Máx. rígido, Valor final, Fator de erro.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Histórico de eventos. 
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Tendências de eventos de segurança

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, ao longo de um 
período de tempo e Intervalo de tendências definidos, 
a percentagem de Eventos de segurança por Perfil e 
tipo de Evento de segurança.

A seleção de critérios Total de todos os perfis mostra a 
tendência em todos os perfis combinados.

Uma contagem e percentagem de cada tipo de 
Evento de segurança é apresentada para o intervalo 
de tendências selecionado (diário, semanal, mensal, 
trimestral ou anual). 

Utilizado por 
As informações deste relatório podem ser utilizadas 
por equipas de gestão para ajudar a avaliar a taxa e o 
tipo de Eventos de segurança que ocorrem durante 
um determinado período de tempo (isto é, para 
determinar se houve ou não uma melhoria). 

Estes dados também podem ser utilizados para avaliar 
Protocolos, por exemplo, se um aumento ou uma 
diminuição dos eventos coincidiu ou não com uma 
alteração ao Protocolo.

Notas: 

• Embora o gráfico deste relatório permita 
representar uma grande quantidade de dados, a 
inclusão de demasiados dados nos seus critérios de 
relatório (por exemplo, utilizar todos os Protocolos, 
numerosos Perfis e/ou um Intervalo de datas amplo) 
pode gerar um gráfico excessivamente preenchido 
e, como tal, difícil de ler. Nestes casos, considere 
reduzir os seus critérios ou gerar vários relatórios 
com base nos diferentes critérios.

• Se os critérios selecionados incluírem demasiadas 
combinações de Perfis e Eventos de segurança, a 
legenda do gráfico não poderá apresentar todos 
os itens, mostrando um ícone “...” para indicar que 
foram omitidos valores adicionais.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de linhas mostra a tendência da 
percentagem de Eventos de segurança para cada 
Perfil e Evento de segurança selecionado. O período 
de tempo no eixo x é determinado pelo Intervalo de 
tendências selecionado.

Inclui-se o número de dispositivos com relatórios para 
cada Grupo e Biblioteca selecionado de forma a dar 
uma perspetiva da quantidade de dispositivos que 
contribuiu para esses dados.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se baseia, 
inclui as seguintes colunas: Intervalo de tendências, 
Perfil, Infusões, Reprogramações dos limites flexíveis, 
Infusões com reprogramações dos limites flexíveis, 
% de infusões com reprogramações dos limites 
flexíveis, Substituições dos limites flexíveis, Infusões 
com substituições dos limites flexíveis, % de infusões 
com substituições dos limites flexíveis, Alertas dos 
limites rígidos, Infusões com alertas dos limites 
rígidos, % de infusões com alertas dos limites rígidos, 
Abandonos, Infusões com abandonos, % de infusões 
com abandonos, Eventos de segurança, Infusões com 
eventos de segurança e % de infusões com eventos de 
segurança.

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Evento de segurança 
estiver selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Infusões e o número de Eventos de 
segurança para cada Tipo de evento de segurança. 
A percentagem indicada é uma percentagem 
recalculada com base no número total de infusões 
e de Eventos de segurança por tipo. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados nas colunas Infusão da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório 
de Detalhe da infusão. 

• Os valores sublinhados nas colunas Eventos de 
segurança da tabela podem ser expandidos até 
ao relatório de Detalhe do evento de segurança.
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Capítulo 4  Relatórios de alarmes
Este grupo inclui os seguintes relatórios:

• Resumo de alarmes

• Alarmes por perfil

• Alarmes por Protocolo, 
Programa de fármacos ou 
Protocolo de fármacos

• Alarmes por hora do dia

• Alarmes por instituição

• Alarmes por tipo

• Alarmes por dispositivo por tipo

• Tendências de alarmes

Para obter uma lista de tipos de Alarmes por categoria, consulte a Ajuda online disponível no portal Web.
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Resumo de alarmes 
Finalidade
Selecione este relatório para comparar a percentagem 
de infusões, com e sem Alarmes, com infusões no modo 
manual (não PharmGuard). É igualmente fornecida uma 
contagem total de Alarmes, organizados por Categoria 
de alarme.

Este relatório apresenta um resumo de alto nível do 
grau de conformidade de uma instituição, bem como 
as ocorrências de Alarmes. Com base neste relatório, é 
possível obter mais detalhes utilizando outros relatórios 
de Alarmes. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar a 
segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar decisões 
informadas acerca da utilização prevista dos 
Protocolos e indicar se os limites programados estão 
adequadamente definidos ou necessitam de ajustes.

Funcionalidades especiais 
O primeiro de dois gráficos circulares compara a 
percentagem de infusões PharmGuard, com e sem pelo 
menos um Alarme, com Infusões não PharmGuard. 

Nota: Uma infusão pode ter mais do que um 
Alarme.

O segundo gráfico circular apresenta a distribuição das 
categorias de Alarme. Os Alarmes no segundo gráfico 
circular incluem os Alarmes que ocorrem fora de uma 
infusão.

Funcionalidades da tabela
Cada gráfico circular é seguido de uma tabela com os 
dados em que o gráfico se baseou. 

A primeira tabela inclui as seguintes colunas: Infusões 
PharmGuard sem eventos de alarme, % de infusões 
PharmGuard sem eventos de alarme, Infusões 
PharmGuard com eventos de alarme, % de infusões 
PharmGuard com eventos de alarme, Infusões não 
PharmGuard sem eventos de alarme, % de infusões 
não PharmGuard sem eventos de alarme, Infusões não 
PharmGuard com eventos de alarme, % de infusões não 
PharmGuard com eventos de alarme e Infusões totais. 

A segunda tabela indica o número total de Alarmes 
por tipo e inclui as seguintes colunas: Alarmes clínicos 
não de rotina, % de alarmes clínicos não de rotina, 
Alarmes clínicos de rotina, % de alarmes clínicos de 
rotina, Alarmes de hardware não de rotina, % de alarmes 
de hardware não de rotina, Alarmes de hardware de 
rotina, % de alarmes de hardware de rotina, Alarmes 
operacionais, % de alarmes operacionais e Alarmes 
totais.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas secções do gráfico circular ou nos valores 
sublinhados no gráfico ou na tabela para os “expandir” 
e apresentar os dados correspondentes num relatório 
detalhado. 

• As secções circulares e os valores sublinhados 
no primeiro gráfico circular e tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe da infusão. 

• As secções circulares e os valores sublinhados no 
segundo gráfico circular e tabela podem ser expandidos 
até ao relatório de Detalhe do evento de alarme.
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Alarmes por perfil

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar o número de 
Alarmes para cada Perfil selecionado. Pode optar 
por comparar 16 Perfis com mais alarmes, 16 Perfis 
com menos alarmes ou até 16 Perfis individualmente 
selecionados.

Este relatório permite avaliar um único Perfil ou vários 
Perfis e comparar os diferentes tipos de Alarmes que 
ocorrem. 

Nota: Se o mesmo nome de Perfil for utilizado 
em Bibliotecas diferentes, os dados desses Perfis 
serão combinados no relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar decisões 
informadas acerca da utilização prevista dos 
Protocolos e indicar se os limites programados estão 
adequadamente definidos ou necessitam de ajustes.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Alarmes para cada Perfil selecionado, em que 
cada barra é dividida por tipo de Alarme. Os tipos de 
Alarmes são identificados na legenda do gráfico.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Perfil, tipo de 
Alarme e Alarmes totais. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Alarme estiver 
selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total e uma coluna 
final que apresentam o número total de Alarmes para 
cada Perfil selecionado e o número total de Alarmes 
de cada tipo com base nos Perfis selecionados.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes no relatório de Detalhe do 
evento de alarme.
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Alarmes por Protocolo, Programa de fármacos ou Protocolo de fármacos*

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar o número de 
Alarmes para cada Protocolo, Programa de fármacos 
ou Protocolo de fármacos selecionado. Pode optar 
por comparar os 20 com mais Alarmes, 20 com 
menos Alarmes ou 20 Protocolos, Protocolos de 
fármacos ou Programas de fármacos individualmente 
selecionados. 

Nota: Se o mesmo Protocolo for utilizado em 
Perfis diferentes, os dados desses Protocolos 
serão combinados no relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, farmacêuticos, administradores de cuidados 
e engenheiros clínicos a fim de avaliar a segurança da 
medicação e as práticas atuais. 

Estes dados podem ser utilizados para ajudar a avaliar 
a atual utilização da Configuração, os Protocolos que 
possam exigir modificações e/ou as alterações às 
práticas que possam ser necessárias.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Alarmes para cada Protocolo, Programa de fármacos 
ou Protocolo de fármacos selecionado, em que cada 
barra é dividida por tipo de Alarme. Os tipos de 
alarme são identificados na legenda do gráfico. 

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Protocolo, 
Programa de fármacos ou Protocolo de fármacos, 
Terapêutica, Qualificador, Fármaco e tipo de Alarme e 
o número de Alarmes para o Protocolo.

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Alarme estiver 
selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Alarmes para cada Protocolo 
selecionado e o número total de Alarmes de cada tipo 
com base no Protocolo selecionado.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes no relatório de Detalhe do 
evento de alarme.

*A utilização do Protocolo, Programa de fármacos ou Protocolo de fármacos no relatório é determinada pelo 
tipo de bomba de infusão.
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Alarmes por hora do dia 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Hora do 
dia, o número e o tipo de Alarmes que ocorreram a 
cada hora do dia.

Este relatório indica se existe uma determinada hora 
do dia em que ocorrem mais Alarmes. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por administradores 
de cuidados e engenheiros clínicos a fim de identificar 
as horas do dia em que ocorrem mais Alarmes. 
Os dados deste relatório podem ser utilizados para 
ajudar a avaliar as práticas atuais, o recrutamento 
e a formação e utilização do Protocolo e dos Perfis.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Alarmes para cada hora do dia, em que cada barra 
é dividida por tipo de Alarme. Os tipos de Alarmes são 
identificados na legenda do gráfico.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Hora e tipos de 
Alarmes e o número de Alarmes para a Hora. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Alarme estiver 
selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Alarmes para cada hora do dia e o 
número total de Alarmes de cada tipo por dia. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes no relatório de Detalhe do 
evento de alarme.

Alarmes por instituição

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Instituição, 
o número e o tipo de Alarmes que ocorreram para 
cada Instituição selecionada.

Este relatório permite avaliar uma única Instituição ou 
várias Instituições e comparar os diferentes tipos de 
Alarmes que ocorrem.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por administradores 
de cuidados e engenheiros clínicos a fim de identificar 
as instituições em que ocorrem mais Alarmes. 
Os dados deste relatório podem ser utilizados para 
ajudar a avaliar as práticas atuais, o recrutamento 
e a formação e utilização dos Protocolos e Perfis.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de Alarmes para cada Instituição selecionada, em que 
cada barra é dividida por tipo de Alarme. Os tipos de 
Alarmes são identificados na legenda do gráfico.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: tipos de Alarmes 
da instituição e Alarmes totais. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Alarme estiver 
selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Alarmes para cada Instituição e o 
número total de Alarmes de cada tipo. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes no relatório de Detalhe do 
evento de alarme.
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Alarmes por tipo 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar o número de 
Alarmes por tipo.

Pode optar por comparar os 20 tipos de alarmes 
mais frequentes, 20 menos frequentes ou 20 tipos 
de alarme individualmente selecionados.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por administradores 
de cuidados, engenheiros clínicos e engenheiros 
biomédicos a fim de identificar os Alarmes que 
ocorrem mais frequentemente. 

Estas informações podem ser utilizadas para avaliar 
se são ou não necessárias mais ações ou investigação 
com vista a resolver as condições que poderão estar 
a originar alarmes.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras mostra o número de Alarmes 
de cada tipo.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Tipo de alarme 
e Contagem de alarmes. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se o tipo de Alarme estiver 
selecionado para o relatório.

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Alarmes de todos os tipos 
selecionados.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nas barras coloridas do gráfico ou nos valores 
sublinhados na tabela para os “expandir” e apresentar 
os dados correspondentes no relatório de Detalhe do 
evento de alarme.

Alarmes por dispositivo por tipo 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Perfil, 
categoria de Alarme e tipo de Alarme, quantas vezes 
um determinado dispositivo registou um Alarme e se 
outros dispositivos estão a registar o mesmo Alarme.

Este relatório pode ser utilizado para avaliar os 
Alarmes que ocorrem e ajudar a determinar se um ou 
mais dispositivos requerem especial atenção e se um 
ou mais alarmes poderão exigir revisão adicional.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por administradores 
de cuidados e engenheiros clínicos a fim de identificar 
os dispositivos que reportam mais Alarmes. 

Estas informações podem ser utilizadas para avaliar 
se são ou não necessárias mais ações ou investigação 
com vista a resolver as condições que poderão estar a 
originar alarmes.

Funcionalidades especiais 
Este relatório resumido apresenta os Alarmes 
reportados para cada Perfil selecionado. Em cada 
Perfil, os Alarmes são agrupados por categoria de 
Alarme e tipo de Alarme.

Funcionalidades da tabela
As linhas da tabela indicam o número total de 
Alarmes para os seguintes itens: Perfil, Categoria de 
alarme e Tipo de alarme. A tabela inclui as seguintes 
colunas: Número de série, ID de ativos e Contagem 
de alarmes. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados nas colunas Número 
de série e ID de ativos da tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe do 
dispositivo. 

• Os valores sublinhados nas colunas Total e 
Contagem de alarmes da tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe do evento 
de alarme.
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Tendências de alarmes 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Perfil e 
ao longo de um período de tempo e Intervalo de 
tendências definidos, o número e a distribuição de 
Alarmes e infusões PharmGuard. O número total de 
Alarmes e Infusões é apresentado para cada Intervalo 
de tendências.

A seleção de critérios Total de todos os perfis mostra 
a tendência em todos os perfis combinados. 

Uma contagem de cada Alarme, por Perfil, 
é apresentada para o Intervalo de tendências 
selecionado (diário, semanal, mensal, trimestral 
ou anual). 

Utilizado por 
As informações deste relatório podem ser utilizadas 
por equipas de gestão para ajudar a avaliar alterações 
na ocorrência de Alarmes que ocorrem durante 
um determinado período de tempo (isto é, para 
determinar se houve ou não uma melhoria). 

• Estes dados podem ser utilizados por equipas a fim 
de avaliar a segurança da medicação e as práticas 
atuais de forma a determinar as ações que possam 
ser necessárias. 

• Os engenheiros clínicos podem utilizar estes dados 
para avaliar alarmes de hardware e software. 

• Estes dados também podem ser utilizados para 
avaliar Protocolos, por exemplo, se um aumento ou 
uma diminuição dos alarmes coincidiu ou não com 
uma alteração aos Protocolos.

Nota: Embora o gráfico deste relatório permita 
representar uma grande quantidade de dados, 
a inclusão de demasiados dados nos seus 
critérios de relatório (por exemplo, utilizar 
todos os Protocolos, numerosos Perfis e/ou um 
intervalo de datas amplo) pode gerar um gráfico 
excessivamente preenchido e, como tal, difícil 
de ler. Nestes casos, considere reduzir os seus 
critérios ou gerar vários relatórios com base nos 
diferentes critérios.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de linhas mostra a tendência para os 
Alarmes dos Perfis selecionados. O período de tempo 
no eixo x é determinado pelo intervalo de tendências 
selecionado.

Inclui-se o número de dispositivos com relatórios para 
cada Grupo e Biblioteca selecionado de forma a dar 
uma perspetiva da quantidade de dispositivos que 
contribuiu para esses dados. 

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se baseia, 
inclui as seguintes colunas: Intervalo de tendências, 
Perfil, Alarmes e Infusões. 

A tabela inclui também uma linha Total que apresenta 
o número total de Alarmes e Infusões para cada Perfil 
e Intervalo de tendências.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados na coluna Alarmes da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Detalhe do evento de alarme. 

• Os valores sublinhados na coluna Infusão da tabela 
podem ser expandidos até ao relatório de Detalhe 
da infusão. 
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Capítulo 5  Relatórios de utilização
Este grupo inclui os seguintes relatórios:

• Frequência de infusão por Protocolo ou 
Programa de fármacos

• Frequência de infusão por lista de Protocolos 
ou Programas de fármacos

• Lista de diagnóstico de infusão

Frequência de infusão por Protocolo ou Programa de fármacos*

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Protocolo 
ou Programa de fármacos, o número de infusões.

Pode optar por comparar os 20 com mais infusões, 
20 com menos infusões ou 20 Protocolos, 
Protocolos de fármacos ou Programas de fármacos 
individualmente selecionados.

Nota: Se for utilizado o mesmo Protocolo, 
Programa de fármacos ou Protocolo de fármacos 
em diferentes Perfis, os dados são combinados 
no relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a utilização do Protocolo e ajudar a tomar decisões 
informadas acerca de ajustes aos Protocolos que 
possam ser necessários.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de infusões para cada Protocolo ou Programa de 
fármacos selecionado, em que cada barra empilhada 
mostra as Infusões iniciadas e as Infusões não 
iniciadas separadamente.

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se 
baseou, inclui as seguintes colunas: Protocolo, 
Protocolo de fármacos ou Programa de fármacos, 
Terapêutica, Qualificador, Fármaco, Infusões 
PharmGuard iniciadas, Infusões PharmGuard não 
iniciadas e Infusões PharmGuard. 

Nota: As colunas correspondentes só serão 
apresentadas se as Infusões não iniciadas 
estiverem selecionadas para o relatório.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe da infusão.

*A utilização do Protocolo ou Programa de fármacos no relatório é determinada pelo tipo de bomba 
de infusão.
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Frequência de infusão por lista de Protocolos ou Programas de fármacos*

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Protocolo 
ou Programa de fármacos, o número e a percentagem 
de infusões para cada Protocolo, Programa da 
fármacos ou Protocolo de fármacos selecionado.
São facultados mais detalhes, incluindo o número de 
Bólus do médico e Bólus do médico por infusão.

Os resultados são agregados por Grupo, Biblioteca 
e Perfil.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de permitir 
decisões informadas acerca de ajustes ao Protocolo, 
Programa de fármacos ou Protocolo de fármacos.

Funcionalidades especiais 
Este relatório é mais abrangente do que o relatório 
de Frequência de infusão por Protocolo ou Programa 
de fármacos, dado que apresenta todos os Protocolos, 
Protocolos de fármacos ou Programas de fármacos 
incluídos nos critérios (não se limitando a 20) e é 
agregado por Grupo, Biblioteca e Perfil.

Funcionalidades da tabela
Este relatório inclui o número total de infusões 
PharmGuard dentro dos critérios selecionados.

A tabela apresentada inclui as seguintes colunas: Grupo, 
Biblioteca, Perfil, Terapêutica, Qualificador, Fármaco, 
Infusões PharmGuard, % de infusões PharmGuard, Bólus 
do médico, Bólus do médico por infusão. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe da infusão.

*A utilização do Protocolo ou Programa de fármacos no relatório é determinada pelo tipo de bomba 
de infusão.
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Lista de diagnóstico de infusão 

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, para cada 
Protocolo, Programa de fármacos ou Protocolo de 
fármacos, o número de vezes que cada um foi 
selecionado, o número de infusões iniciadas ou 
não iniciadas e o número de Eventos de segurança 
relacionados. As infusões no modo manual (não 
PharmGuard) são igualmente apresentadas neste 
relatório para fins comparativos.

Este relatório tem por finalidade fornecer informações 
sobre as infusões que são abandonadas (selecionadas, 
mas sem serem efetivamente executadas). As 
contagens de infusões Não PharmGuard podem 
ser comparadas por Perfil para ver se as infusões no 
modo manual estão a ser selecionadas em seu lugar. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de 
identificar os Protocolos que necessitam de ajustes 
(por exemplo, Protocolos com contagens de 
abandono inaceitáveis, originando a utilização de 
infusões Não PharmGuard).

Nota: É possível guardar Eventos de segurança 
numa infusão iniciada que origine abandonos; 
estes tipos de abandonos não são registados 
como Abandonos. Para obter detalhes sobre 
Eventos de segurança e Abandonos relacionados, 
consulte os Relatórios de eventos de segurança.

Funcionalidades especiais 
Os dados das infusões PharmGuard são os 
primeiros valores apresentados na tabela, seguidos 
das informações sobre as infusões Não PharmGuard 
por Perfil.

Funcionalidades da tabela
A tabela inclui as seguintes colunas: Grupo, Biblioteca, 
Perfil, Terapêutica, Qualificador, Fármaco, Unidades 
de programação, Infusões iniciadas, Infusões não 
iniciadas, Reprogramações dos limites flexíveis, 
Substituições dos limites flexíveis, Alertas dos limites 
rígidos e Abandonos.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe da infusão.
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Capítulo 6  Relatórios de detalhes de eventos
Este grupo inclui os seguintes relatórios:

• Detalhe do evento de segurança

• Detalhe do evento de alarme

• Detalhe da infusão

• Histórico de eventos

Detalhe do evento de segurança

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar detalhes para 
cada Evento de segurança, incluindo data/hora, Tipo de 
evento de segurança, Perfil, Protocolo, Parâmetros, limites 
de segurança e os valores introduzidos no Evento de 
segurança. 

Este relatório tem por finalidade mostrar detalhes 
sobre as ocorrências de Eventos de segurança para os 
critérios selecionados. Os tipos de Eventos de segurança 
reportados são:

• Reprogramações dos limites flexíveis: um valor é 
introduzido fora de um intervalo de limites flexíveis e, 
em seguida, reintroduzido dentro do intervalo. 

• Substituições dos limites flexíveis: um valor é 
introduzido fora de um intervalo de limites flexíveis e a 
substituição é confirmada.

• Alertas dos limites rígidos: um valor é introduzido 
fora de um intervalo máx./mín. (margem do limite de 
segurança).

• Abandonos: um valor é introduzido fora de um intervalo 
e a bomba é desligada no ecrã de confirmação. Também 
ocorre um evento de Abandono se um utilizador começar 
a modificar um valor e sair antes de concluir a tarefa.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado, juntamente com outros 
relatórios de Eventos de segurança, por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, para 
cada perfil ou área de cuidados, a fim de:

• obter dados mais detalhados que possam ajudar a 
tomar decisões informadas acerca da avaliação de 
questões clínicas, de formação ou outras que possam 
necessitar de resolução;

• “expandir” os dados do evento de segurança para 
saber mais sobre o que realmente aconteceu, incluindo 
a identificação dos valores que o utilizador introduziu 
quando ocorreu o evento de segurança; 

• identificar um período de tempo ou evento específico 
para o qual se pretende obter informações adicionais. 

Funcionalidades especiais 
• O Valor introduzido e o Valor final são realçados a 

roxo para ajudar a chamar a atenção do utilizador 
para estes valores. 

• Normalmente, este relatório exigirá a utilização da 
barra de deslocamento inferior. 

• O Parâmetro é o que originou o Evento de 
segurança. 

• O Valor introduzido é o valor introduzido pelo 
utilizador para originar o Evento de segurança.

• O Valor final é o valor selecionado pelo utilizador 
aquando da programação da infusão, incluindo 
quaisquer correções efetuadas. 

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Número de série, ID de ativos, Data e hora, Tipo 
de evento de segurança, Grupo, Biblioteca, Perfil, 
Terapêutica, Qualificador, Fármaco, Unidades de 
programação, Parâmetro, Valor anterior, Valor 
introduzido, Mín. rígido, Mín. flexível, Máx. flexível, 
Máx. rígido, Valor final, Fator de erro e Instituição. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados nas colunas Número 
de série ou ID de ativos da tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe do 
dispositivo. 

• Os valores sublinhados na coluna Data e hora da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Histórico de eventos. 
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Detalhe do evento de segurança Continuação

Com base nestas informações, o relatório de Histórico 
de eventos pode ser utilizado para identificar os eventos 
que ocorreram no dispositivo antes e depois do Evento 
de segurança.

Notas:

• Este relatório está limitado a 100 000 linhas.  Para um 
desempenho ideal, reduza a seleção de critérios até 
obter menos registos.

• Dependendo dos critérios que selecionou, pode 
demorar bastante mais tempo a gerar os resultados do 
que com outros relatórios.

Detalhe do evento de alarme

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar os detalhes 
de cada Alarme.

Este relatório tem por finalidade ajudar a investigar 
se estão a ocorrer determinados tipos de Alarmes e 
porquê. É apresentada informação detalhada sobre 
as ocorrências de alarmes.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por administradores 
de cuidados e engenheiros clínicos a fim de avaliar 
se estão a ocorrer determinados tipos de alarmes 
e porquê.

Notas:

• Este relatório está limitado a 100 000 linhas. 
Para um desempenho ideal, reduza a seleção 
de critérios até obter menos registos.

• Dependendo dos critérios que selecionou, pode 
demorar bastante mais tempo a gerar os resultados 
do que com outros relatórios.

Funcionalidades especiais 
Os detalhes de Alarmes fornecidos neste relatório 
incluem o Protocolo, Débito contínuo e Último tipo 
de administração.

Funcionalidades da tabela
A tabela inclui as seguintes colunas: Número de série, 
ID de ativos, Data e hora do evento, Tipo de alarme, 
Grupo, Biblioteca, Perfil, Terapêutica, Qualificador, 
Fármaco, Tipo de cassete, Último débito contínuo, 
Último tipo de administração, Data e hora do último 
silenciado, Contagem de alarmes silenciados, Data 
e hora limpo, Intervalo de tempo de alarme ativo e 
Instituição.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados nas colunas Número 
de série e ID de ativos da tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe do 
dispositivo.

• Os valores sublinhados na coluna Data e hora da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Histórico de eventos. 
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Detalhe da infusão

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar uma lista de 
infusões e Eventos de segurança para um dispositivo, 
ordenados cronologicamente pela data e hora do 
evento.

Este relatório tem por finalidade mostrar a sequência 
de infusões e Eventos de segurança e a relação entre 
si. O relatório indicará o que aconteceu antes de uma 
infusão Não PharmGuard. O ideal é executar este 
relatório para um único dispositivo, embora possa ser 
executado para mais do que um dispositivo. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de 
determinar possíveis relações entre Eventos de 
segurança, infusões de Protocolo PharmGuard e 
infusões no modo manual (não PharmGuard).

Estes dados podem ser utilizados para ajudar a tomar 
decisões informadas no que diz respeito a ajustes a 
uma configuração do software PharmGuard e dos 
respetivos Protocolos.

Notas:

• No caso de uma infusão, a Data e hora do evento/
de início marca o início da Infusão; no caso de um 
Evento de segurança, trata-se da data e hora em 
que este ocorreu. 

• Este relatório está limitado a 100 000 linhas. 
Para um desempenho ideal, reduza a seleção de 
critérios até obter menos registos.

• Dependendo dos critérios que selecionou, pode 
demorar bastante mais tempo a gerar os resultados 
do que com outros relatórios.

• A localização do dispositivo é determinada pelo 
sistema de localização hospitalar, se disponível. 
Se não estiver disponível um sistema de 
localização hospitalar, a localização do dispositivo 
é determinada pelo último ponto de acesso sem 
fios utilizado pelo dispositivo. Para obter mais 
informações, contacte o seu administrador do 
sistema PharmGuard Server.

Funcionalidades da tabela
A coluna Evento indica o Método de infusão quando 
a linha é uma infusão. O Parâmetro que originou 
o Evento de segurança é incluído quando a linha 
é um Evento de segurança. Existe também uma 
coluna que indica se a infusão foi ou não executada 
(abandonada). 

A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Número de série, ID de ativos, Data e hora do evento, 
Evento, Terapêutica, Qualificador, Fármaco, Grupo, 
Biblioteca, Perfil, Categoria, Parâmetro, Unidades, 
Execução da infusão?, Quantidade de escorva, 
Fármaco total administrado, Data e hora de fim, 
Duração, Instituição, Localização e Nome do AP. 

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados no gráfico ou na 
tabela para os “expandir” e apresentar os dados 
correspondentes num relatório detalhado. 

• Os valores sublinhados nas colunas Número 
de série e ID de ativos da tabela podem ser 
expandidos até ao relatório de Detalhe do 
dispositivo.

• Os valores sublinhados na coluna Data e hora da 
tabela podem ser expandidos até ao relatório de 
Histórico de eventos. 
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Histórico de eventos

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar uma lista de 
eventos por ordem cronológica, conforme ocorreram 
num dispositivo específico. 

Este relatório tem por finalidade fornecer dados, 
evento por evento, para um ou vários dispositivos 
a fim de sustentar a investigação do que aconteceu 
antes e/ou depois de um evento. O ideal é executar 
este relatório para um único dispositivo, embora 
possa ser executado para mais do que um dispositivo.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de 
ajudar a determinar os eventos que ocorreram 
num dispositivo e quando (isto é, o que o utilizador 
programou, se uma infusão foi ou não iniciada, como 
foi executada uma infusão, se ocorreu ou não um 
alarme, etc.).

Notas:

• Os eventos de Mensagem para Terapêutica 
podem incluir parâmetros selecionados pelo 
utilizador e parâmetros predefinidos no Protocolo 
PharmGuard. Os parâmetros predefinidos 
indicados na mensagem podem não ter sido 
apresentados, selecionados ou alterados pelo 
utilizador.

• Este relatório está limitado a 100 000 linhas. 
Para um desempenho ideal, reduza a seleção de 
critérios até obter menos registos.

• Dependendo dos critérios que selecionou, pode 
demorar bastante mais tempo a gerar os resultados 
do que com outros relatórios.

• A localização do dispositivo é determinada pelo 
sistema de localização hospitalar, se disponível. 
Se não estiver disponível um sistema de 
localização hospitalar, a localização do dispositivo 
é determinada pelo último ponto de acesso sem 
fios utilizado pelo dispositivo. Para obter mais 
informações, contacte o seu administrador do 
sistema PharmGuard Server.

Funcionalidades especiais 
A coluna Detalhes apresenta mensagens identificadas 
por Tipo de evento e Acionador de evento, bem como 
a Mensagem de evento.

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Número de série, ID de ativos, Data e hora, Tipo de 
evento, Acionador, Mensagem, Detalhes, Grupo, 
Instituição, Localização e Nome do AP.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe do dispositivo.
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Capítulo 7  Relatórios de engenharia clínica
Este grupo inclui os seguintes relatórios:

• Lista de dispositivos

• Detalhe do dispositivo

• Estado da bateria

• Manutenção preventiva

• Estado e utilização do motor

Lista de dispositivos

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar informações 
sobre a localização e comunicação dos dispositivos 
com base na data da última comunicação.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por administradores 
de cuidados e engenheiros clínicos a fim de 
determinar a localização de um ou mais dispositivos.

Nota: A localização do dispositivo é determinada 
pelo sistema de localização hospitalar, se 
disponível. Se não estiver disponível um sistema 
de localização hospitalar, a localização do 
dispositivo é determinada pelo último ponto 
de acesso sem fios utilizado pelo dispositivo. 
Para obter mais informações, contacte o seu 
administrador do sistema PharmGuard Server.

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Número de série, ID de ativos, Endereço IP, Endereço 
MAC, Última comunicação, Grupo, Instituição, 
Localização, Nome do AP e Nome do anfitrião.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe do dispositivo .

Detalhe do dispositivo

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar informações 
sobre a configuração da rede, configuração de 
software, localização (hora), manutenção preventiva, 
histórico de utilização e contagens de eventos até à 
data para um dispositivo específico.

Introduza o número de série do dispositivo ou a ID de 
ativos para visualizar as informações do dispositivo. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por administradores 
de cuidados e engenheiros clínicos para uma visão 
rápida de um dispositivo, da sua utilização, estado 
de manutenção, definições de rede, entre outros.

Nota: A localização do dispositivo é determinada 
pelo sistema de localização hospitalar, se 
disponível. Se não estiver disponível um sistema 
de localização hospitalar, a localização do 
dispositivo é determinada pelo último ponto 
de acesso sem fios utilizado pelo dispositivo. 
Para obter mais informações, contacte o seu 
administrador do sistema PharmGuard Server.

Funcionalidades da tabela
A tabela apresenta informações gerais sobre o 
dispositivo, histórico de utilização e caracterização 
de hardware e software para o dispositivo único 
especificado.

Expandir
Não existem opções de expansão disponíveis para 
este relatório.
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Estado da bateria

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar informações 
da bateria do dispositivo com base na data da última 
comunicação. 

Este relatório tem por finalidade identificar 
dispositivos que comunicaram com o PharmGuard 
Server no intervalo de datas selecionado e que 
possam necessitar de intervenção ao nível da bateria.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por engenheiros 
clínicos a fim de determinar os dispositivos que 
necessitam de intervenção ao nível da bateria.

Nota: A localização do dispositivo é determinada 
pelo sistema de localização hospitalar, se 
disponível. Se não estiver disponível um sistema 
de localização hospitalar, a localização do 
dispositivo é determinada pelo último ponto 
de acesso sem fios utilizado pelo dispositivo. 
Para obter mais informações, contacte o seu 
administrador do sistema PharmGuard Server.

Funcionalidades especiais
Este relatório identifica dispositivos com baterias que 
talvez tenham de ser substituídas.

• Se uma linha na tabela surgir a vermelho, deve 
substituir a bateria dessa bomba.

• Se uma linha na tabela surgir a amarelo, a bateria 
não necessita de substituição imediata mas 
aproxima-se da altura de substituição.

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Número de série, ID de ativos, Cargas restantes e 
% de cargas restantes. Última comunicação, Grupo, 
Instituição, Localização, Nome do AP e Nome do 
anfitrião.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe do dispositivo.

Manutenção preventiva

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar as informações 
da manutenção preventiva (MP) de dispositivos com 
base na data da última comunicação. Estes registos 
incluem o intervalo de lembretes e a próxima data 
de MP. 

Este relatório tem por finalidade identificar 
dispositivos que comunicaram com o PharmGuard 
Server no intervalo de datas selecionado e cuja 
manutenção preventiva já deveria ter sido realizada 
ou deverá ser realizada em breve. 

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por engenheiros 
clínicos a fim de determinar os dispositivos que 
necessitam de manutenção preventiva.

Nota: A localização do dispositivo é determinada 
pelo sistema de localização hospitalar, se 
disponível. Se não estiver disponível um sistema 
de localização hospitalar, a localização do 
dispositivo é determinada pelo último ponto 
de acesso sem fios utilizado pelo dispositivo. 
Para obter mais informações, contacte o seu 
administrador do sistema PharmGuard Server.

Funcionalidades especiais 
Este relatório identifica dispositivos cuja manutenção 
preventiva já deveria ter sido realizada ou deverá ser 
realizada em breve.

Se uma linha na tabela surgir a vermelho, a próxima 
data de MP do dispositivo foi ultrapassada.

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Número de série, ID de ativos, Lembrete, Intervalo 
de lembretes, Última reposição, Próxima data de MP, 
Última comunicação, Grupo, Instituição, Localização, 
Nome do AP e Nome do anfitrião.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe do dispositivo.
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Estado e utilização do motor

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar uma lista 
de dispositivos com a contagem de infusões e do 
velocímetro do respetivo motor à data da última 
comunicação.

Este relatório tem por finalidade identificar 
dispositivos que comunicaram com o PharmGuard 
Server no intervalo de datas selecionado e que 
possam necessitar de intervenção ao nível do motor.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por engenheiros 
clínicos a fim de determinar os dispositivos que 
necessitam de intervenção ao nível do motor.

Nota: A localização do dispositivo é determinada 
pelo sistema de localização hospitalar, se 
disponível. Se não estiver disponível um sistema 
de localização hospitalar, a localização do 
dispositivo é determinada pelo último ponto 
de acesso sem fios utilizado pelo dispositivo. 
Para obter mais informações, contacte o seu 
administrador do sistema PharmGuard Server.

Funcionalidades especiais
Este relatório identifica dispositivos cujo nível de 
aviso do velocímetro do motor está a aproximar-se 
ou foi ultrapassado.

• Se uma linha na tabela surgir a vermelho, 
o velocímetro do motor está no nível de aviso 
(12 000) ou acima deste.

• Se uma linha na tabela surgir a amarelo, 
o velocímetro do motor está a aproximar-se 
do nível de aviso (11 400).

Funcionalidades da tabela
A tabela neste relatório inclui as seguintes colunas: 
Número de série, ID de ativos, Velocímetro do motor, 
Contagem de infusões, Última comunicação, Grupo, 
Instituição, Localização, Nome do AP e Nome do 
anfitrião.

Expandir
Para obter mais detalhes sobre dados específicos, 
clique nos valores sublinhados na tabela para os 
“expandir” e apresentar os dados correspondentes 
no relatório de Detalhe do dispositivo.
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Capítulo 8  Relatórios de gestão da dor
Este grupo inclui os seguintes relatórios:

• Lista de infusões

• Resumo de parâmetros de administração

• Detalhe de parâmetros de administração

• Detalhe do contador de doses

• Comparação de protocolos

IMPORTANTE! Os relatórios de Gestão da dor não deverão ser utilizados como único fundamento para 
decisões de tratamento.

Estes relatórios não são autónomos, com secções de critérios próprias. Estes relatórios fornecem informações 
para uma única infusão apresentada na tabela do relatório de Lista de infusões. A tabela do relatório de Lista 
de infusões inclui ligações para visualizar detalhes específicos da infusão nos seguintes sub-relatórios:

• Resumo de parâmetros de administração

• Detalhe de parâmetros de administração

• Detalhe do contador de doses 

• Histórico de eventos

Criar relatórios de detalhes da lista de infusões
1. Selecione o relatório de Lista de infusões.

2. Introduza os Critérios pretendidos para o relatório.

3. Clique no botão Executar relatório.

4. Identifique a infusão a apresentar no relatório.

5. Na linha da tabela correspondente a essa infusão, clique em visualizar na coluna do sub-relatório 
pretendido. As colunas do sub-relatório encontram-se no extremo mais à direita da tabela, pelo que 
pode ser necessário percorrer a tabela.

É apresentado o sub-relatório selecionado.
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Lista de infusões

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar uma lista 
de infusões a partir das quais pretende aceder a 
relatórios de Gestão da dor adicionais. Os relatórios 
adicionais associados fornecem informações sobre os 
Parâmetros de administração e Contadores de doses. 

As informações sobre as infusões fornecidas por 
este relatório destinam-se a ajudar a identificar a 
infusão a selecionar para obter mais detalhes. O ideal 
é executar este relatório para um único dispositivo, 
embora possa ser executado para mais do que um 
dispositivo.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos ou farmacêuticos a fim de avaliar a 
segurança da medicação e as práticas de gestão 
da dor. 

Funcionalidades especiais 
Este relatório permite aceder a relatórios adicionais 
de Gestão da dor para cada infusão apresentada. 
Estes relatórios incluem o Resumo de parâmetros 
de administração, Detalhe de parâmetros de 
administração e Detalhe do contador de doses, 
bem como o relatório de Histórico de eventos.

Funcionalidades da tabela
A tabela inclui as seguintes colunas: Data e hora 
de início da infusão, Número de série, ID de ativos, 
Estado da infusão, Terapêutica, Qualificador, Fármaco 
e Data e hora de fim da infusão. 

As seguintes colunas da tabela contêm ligações para 
outros relatórios relativos a cada infusão: Resumo de 
parâmetros de administração, Detalhe de parâmetros 
de administração, Detalhe do contador de doses e 
Histórico de eventos.

Expandir
Para obter mais informações sobre uma infusão 
específica, clique no item “visualizar” sublinhado 
na coluna da tabela adequada de forma a aceder a 
relatórios adicionais de Gestão da dor ou ao relatório 
de Histórico de eventos.

Lista de infusões – Resumo de parâmetros de administração

Finalidade
Selecione este relatório no relatório de Lista de 
infusões para visualizar a quantidade de medicação 
que foi administrada de acordo com os Parâmetros 
para a Infusão selecionada. 

Este relatório só está disponível a partir do relatório 
de Lista de infusões. Clique em visualizar na coluna 
Resumo de parâmetros de administração do relatório 
de Detalhe da infusão para apresentar este relatório. 

Nota: Se uma infusão exceder um limite de 
administração programado na bomba, esta fará a 
administração a um débito KVO predeterminado. 
O volume administrado ao débito KVO é incluído 
no Volume de débito contínuo.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar 
a segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar 
decisões informadas acerca da utilização correta dos 
Parâmetros de infusão e indicar se as infusões estão 
adequadamente definidas ou necessitam de ajustes. 

Funcionalidades especiais 
Um gráfico circular compara a quantidade total 
de infusões administrada para cada parâmetro de 
administração. 

A quantidade total de infusões é indicada nas 
unidades programadas (mL, mg, mcg).

Os parâmetros de administração indicados incluem:

• Débito contínuo

• Dose de PCA (analgesia controlada pelo doente) ou  
Dose de PCEA (analgesia epidural controlada pelo 
doente)

• Bólus do médico

• Bólus intermitente

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico circular 
se baseou, inclui as seguintes colunas: Débito 
contínuo, Dose de PCA ou Dose de PCEA, Bólus do 
médico e Total.

Expandir
Este relatório não tem opções de expansão.
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Lista de infusões – Detalhe de parâmetros de administração

Finalidade
Selecione este relatório no relatório de Lista de 
infusões para visualizar, ao longo de um intervalo de 
tempo selecionado, a quantidade de medicação que 
foi administrada de acordo com os Parâmetros para a 
infusão específica. 

O relatório só está disponível a partir do relatório 
de Lista de infusões. Clique em visualizar na coluna 
Detalhe de parâmetros de administração do relatório 
de Detalhe da infusão para apresentar este relatório.

Nota: Se uma infusão exceder um limite de 
administração programado na bomba, esta fará a 
administração a um débito KVO predeterminado. 
O volume administrado ao débito KVO é incluído 
no Volume de débito contínuo.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar a 
segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar 
decisões informadas acerca da utilização correta dos 
parâmetros de infusão e indicar se as infusões estão 
adequadamente definidas ou necessitam de ajustes.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras empilhadas compara, lado 
a lado, a quantidade de medicação administrada 
para cada intervalo de tempo, em que cada barra é 
dividida por parâmetro de administração. 

Nota: O intervalo de tempo selecionado é 
definido a partir do relatório de Lista de infusões.

A quantidade total de infusões é indicada nas 
unidades programadas (mL, mg, mcg).

Os parâmetros de administração indicados incluem:

• Débito contínuo

• Dose de PCA (analgesia controlada pelo doente) ou 
Dose de PCEA (analgesia epidural controlada pelo 
doente)

• Bólus do médico

• Bólus intermitente

Funcionalidades da tabela
Uma tabela, com os dados em que o gráfico se baseia, 
inclui as seguintes colunas: Intervalo, Débito contínuo, 
Dose de PCA ou Dose de PCEA, Bólus do médico e 
Total.

Expandir
Este relatório não tem opções de expansão.

Lista de infusões – Detalhe do contador de doses 

Finalidade
Selecione este relatório no relatório de Lista de 
infusões para comparar, ao longo de um intervalo de 
tempo selecionado, o número de doses tentadas e de 
doses administradas.

Este relatório só está disponível a partir do relatório 
de Lista de infusões. Clique em visualizar na coluna 
Detalhe do contador de doses do relatório de Detalhe 
da infusão para apresentar este relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar a 
segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados também podem ajudar a tomar decisões 
informadas acerca das doses tentadas e das doses 
administradas para a infusão selecionada.

Funcionalidades especiais 
Um gráfico de barras compara, lado a lado, o número 
de doses que foram tentadas e administradas dentro 
de cada intervalo de tempo. A tabela que surge 
por cima do gráfico indica a Quantidade da dose 
combinada e a Data e hora da infusão. 

Funcionalidades da tabela
Por cima do gráfico de linhas, uma tabela inclui as 
seguintes colunas: Quantidade da dose, Data e hora.

A seguir ao gráfico, uma tabela, com os dados em que 
o gráfico se baseou, inclui as seguintes colunas: Data, 
Tentadas, Administradas. Uma linha total indica a 
dose total ao longo do Intervalo de tempo.

Expandir
Este relatório não tem opções de expansão.
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Comparação de protocolos

Finalidade
Selecione este relatório para visualizar, por Protocolo, 
o número médio de doses administradas e o 
volume médio de cada Infusão para os Protocolos 
selecionados. 

Pode optar por comparar 20 Protocolos com durações 
de infusão mais longas, 20 com durações de infusão 
mais curtas ou até 20 Protocolos individualmente 
selecionados.

Nota: Se o mesmo Protocolo for utilizado em 
Perfis diferentes, os dados desses Protocolos 
serão combinados no relatório.

Utilizado por 
Este relatório pode ser utilizado por comissões, 
médicos, administradores de cuidados, enfermeiros, 
farmacêuticos e membros da equipa semelhantes, 
para cada perfil ou área de cuidados, a fim de avaliar a 
segurança da medicação e as práticas atuais. 

Estes dados podem ser utilizados para ajudar a avaliar 
a atual utilização da Biblioteca, os Protocolos que 
possam exigir modificações e/ou as alterações às 
práticas que possam ser necessárias.

Funcionalidades especiais 
O primeiro de dois gráficos de barras compara, lado 
a lado, o número médio de doses de PCA/PCEA, por 
infusão, para cada Protocolo selecionado.

O segundo gráfico de barras compara, lado a lado, 
o Volume médio por infusão (mL) para cada Protocolo 
selecionado. Os dados deste relatório podem ser 
limitados especificando a duração mínima e máxima 
da infusão.

Funcionalidades da tabela
A primeira tabela, com os dados em que o primeiro 
gráfico se baseou, inclui as seguintes colunas: 
Protocolo, Terapêutica, Qualificador, Fármaco, 
Infusões, Doses de PCA/PCEA médias por infusão.

A segunda tabela, com os dados em que o segundo 
gráfico se baseou, inclui as seguintes colunas: 
Protocolo, Perfil, Terapêutica, Qualificador, Fármaco, 
Volume total administrado (mL), Fármaco total 
administrado, Volume médio por infusão (mL), 
Fármaco médio por infusão.

Nota: O Volume total administrado e o 
Fármaco total administrado incluem medicação 
administrada para os seguintes parâmetros: 
Débito contínuo, dose de PCA/PCEA, Bólus do 
médico e Bólus intermitente.

Expandir
Este relatório não tem opções de expansão.



     Página 49



© 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 Smiths Medical. Todos os direitos reservados.  

2018-10
10017480-001

CADD, Medfusion, PharmGuard e SureLink são marcas comerciais registadas da Smiths Medical. 
O símbolo ® indica que é uma marca comercial registada no Departamento de Marcas e Patentes dos 
EUA e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionados são nomes comerciais, marcas 
registadas ou marcas de serviço dos respetivos proprietários.

 Fabricante:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, EUA
Tel: 1 800 258 5361 (EUA/CA)
Tel: 1 614 210 7300

 Representante europeu
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, RU
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com    


	Spec_ASE10017480-001.100.pdf
	Copyright
	Technical Assistance
	Symbols
	Important Notes
	About the PharmGuard® Device Reports

	Chapter 1  Working with Reports
	Shared Device Report Features
	Criteria Selection Options
	Report Tool Bar
	Charts and tables
	Sorting Report Information
	Linked reports (Drill-through)

	Creating a Device Report
	Printing Reports
	To Print a Report  

	Exporting Reports
	To Export a Report   

	Saving Reports
	To Save a Report

	Scheduling a Report
	To Schedule a Report


	Chapter 2  CADD®– Solis Device Reports
	Protocol Compliance Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Protocol Compliance Summary 
	Protocol Compliance by Profile 
	Protocol Compliance by Profile List 
	Protocol Compliance by Time of Day 
	Protocol Compliance by Facility
	Protocol Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Protocol 
	Safety Events by Protocol List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Protocol
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Protocol Utilization Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Protocol
	Infusion Frequency by Protocol List
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Pain Management Reports
	Creating Infusion List Detail Reports

	Infusion List
	Infusion List – Delivery Parameters Summary
	Infusion List – Delivery Parameter Detail
	Infusion List – Dose Counter Detail 
	Protocol Comparison

	Chapter 3  Medfusion® 4000 Device Reports
	Drug Program Compliance Reports
	Drill Through Feature

	Drug Program Compliance Summary 
	Drug Program Compliance by Profile 
	Drug Program Compliance by Profile List 
	Drug Program Compliance by Time of Day 
	Drug Program Compliance by Facility
	Drug Program Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Drug Program 
	Safety Events by Drug Program List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter 
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Drug Program
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Invalid Infusion Parameter Combination 
	Drug Program Utilization Reports
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Drug Program 
	Infusion Frequency by Drug Program List 
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Device Utilization by Time Period
	Device Utilization by Device

	Appendix A  Alarm Types
	CADD®– Solis Alarm Types
	Medfusion® 4000 Alarm Types 

	ARTE10014775-001.pdf
	Copyright
	Technical Assistance
	Symbols
	Important Notes
	About the PharmGuard® Device Reports

	Chapter 1  Working with Reports
	Shared Device Report Features
	Criteria Selection Options
	Report Tool Bar
	Charts and tables
	Sorting Report Information
	Linked reports (Drill-through)

	Creating a Device Report
	Printing Reports
	To Print a Report  

	Exporting Reports
	To Export a Report   

	Saving Reports
	To Save a Report

	Scheduling a Report
	To Schedule a Report


	Chapter 2  CADD®– Solis Device Reports
	Protocol Compliance Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Protocol Compliance Summary 
	Protocol Compliance by Profile 
	Protocol Compliance by Profile List 
	Protocol Compliance by Time of Day 
	Protocol Compliance by Facility
	Protocol Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Protocol 
	Safety Events by Protocol List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Protocol
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Protocol Utilization Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Protocol
	Infusion Frequency by Protocol List
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Infusion Method
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Pain Management Reports
	Creating Infusion List Detail Reports

	Infusion List
	Infusion List – Delivery Parameters Summary
	Infusion List – Delivery Parameter Detail
	Infusion List – Dose Counter Detail 
	Protocol Comparison

	Chapter 3  Medfusion® 4000 Device Reports
	Drug Program Compliance Reports
	Drill Through Feature

	Drug Program Compliance Summary 
	Drug Program Compliance by Profile 
	Drug Program Compliance by Profile List 
	Drug Program Compliance by Time of Day 
	Drug Program Compliance by Facility
	Drug Program Compliance Trending 
	Safety Event Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Summary 
	Safety Events by Profile 
	Safety Events by Profile List 
	Safety Events by Drug Program 
	Safety Events by Drug Program List 
	Safety Events by Time of Day 
	Safety Events by Facility
	Safety Events by Parameter 
	Safety Event Parameter Summary 
	Safety Event Error Factor
	Safety Event Trending
	Alarm Reports
	Drill Through Feature

	Alarm Summary 
	Alarms by Profile
	Alarms by Drug Program
	Alarms by Time of Day 
	Alarms by Facility
	Alarms by Type 
	Alarms per Device by Type 
	Alarm Trending 
	Invalid Infusion Parameter Combination 
	Drug Program Utilization Reports
	Drill Through Feature

	Infusion Frequency by Drug Program 
	Infusion Frequency by Drug Program List 
	Infusion Diagnostic List 
	Event Detail Reports
	Drill Through Feature

	Safety Event Detail
	Alarm Event Detail
	Infusion Detail
	Event History
	Clinical Engineering Reports
	Last Communication

	Device List
	Device Detail
	Battery Status
	Preventive Maintenance
	Motor Status and Usage
	Device Utilization by Time Period
	Device Utilization by Device

	Appendix A  Alarm Types
	CADD®– Solis Alarm Types
	Medfusion® 4000 Alarm Types 




