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Resumo 

A resistência a antimicrobianos é atualmente uma ameaça mundial à saúde pública. Em Portugal 

verificam-se valores de resistência elevados, particularmente em ambiente hospitalar. Têm vindo a 

desenvolver-se diversas iniciativas que, atuando em áreas desde a decisão na prescrição à 

consciencialização da população, pretendem colmatar esta problemática. Contudo, é inexequível 

implementar todas estas iniciativas em simultâneo por falta de recursos. Desta forma torna-se 

relevante inquirir a opinião de diferentes profissionais de saúde sobre esta problemática, o que até 

agora não foi realizado.  

Esta dissertação tem como objetivo desenvolver uma nova metodologia que promova a 

comunicação entre um grupo multidisciplinar. O método utilizado é baseado no processo Delphi ao 

qual se associam de forma pioneira dois recursos: um de representação visual dos dados e um fórum 

de discussão online. O objetivo destas duas inovações é ultrapassar falhas que têm vindo a ser 

apontadas ao Delphi, permitindo que os participantes empreendam uma discussão ativa, sempre 

mantendo as características anónimas do processo.  

A metodologia proposta foi aplicada num caso de estudo da resistência a antimicrobianos. De 

forma geral os participantes reagiram de modo positivo, realçando a flexibilidade de participação 

proporcionada pelo método. A apresentação visual da informação, com a escala de cores, foi 

considerada uma boa forma de estruturação da informação recolhida. O fórum, embora apontado 

como tendo potencial, apresentou dificuldades de utilização, tendo os participantes sugerido a 

realização de uma sessão inicial de esclarecimento. A metodologia foi reconhecida com potencial 

para aplicação a outros grupos e serviços específicos, neste ou noutros contextos.  

 

Palavras-Chave: Métodos Participativos; Método Delphi; Métodos de Visualização de 

Informação (MVI); Informação Quantitativa e Qualitativa (IQQ); Resistência a Antimicrobianos; 

Programas de Gestão de Uso de Antimicrobianos (PGUA). 
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Title: Design and implementation of a Delphi Method with visual and qualitative 

feedback to promote communication among a multidisciplinary team: selection of 

strategies to reduce antimicrobial resistance in hospital settings 

 

Abstract 

The antimicrobial resistance represents a threat to public health. Portugal has high values of 

multiresistant strains mainly in hospital settings. New initiatives are being implemented to tackle 

antimicrobial resistance, focusing on areas like prescription and awareness of the population. 

However it is impracticable to implement all of these initiatives simultaneously due to lack of 

resources. Therefore is imperative to query the opinion of different health care professionals, what has 

not been done so far. 

This thesis has as a primary goal the development of a methodology that promotes communication 

among a multidisciplinary group in the context stated. The methodology will depart from the Delphi 

method associated, in a unique way, with two resources: a technique of data visualization and a forum 

to promote discussion online. The objective of these two innovations is overtaking flaws of Delphi 

method, allowing participants to engage in an active discussion, always anonymously. 

The methodology proposed was applied in the case-study of antimicrobial resistance. In a global 

perspective, the participants had a positive reaction to the methodology highlighting the flexibility of 

participation provided by the Delphi component. The visual representation of information associated 

with the colors scale was considered a useful and attractive way to structure the gathered information. 

The potential of the forum was recognized. However, the participants felt difficulties in using it, 

suggesting a clarification session, done at the beginning of the process. The participants recognized 

the potential to apply this methodology to other groups and problematics, in this context or any other 

context. 

 

Keywords: Participatory Methods; Delphi Method; Data Visualisation Methods (DVM); 

Quantitative and Qualitative Information (QQI); Antimicrobial Resistance; Stewardship Programs (SP). 
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1. Introdução 

1.1 Motivação  

E se as infeções, por mais simples que fossem voltassem a ser fatais? O mundo caminha a 

passos largos para uma situação onde, quer na comunidade quer em hospitais, as infeções 

adquiridas serão muito complexas de tratar, levando a um aumento da mortalidade e a uma 

diminuição da esperança média de vida, até atingir valores equivalentes à era pré-antibiótica. Esta 

situação deve-se essencialmente ao facto de existirem microrganismos multirresistentes capazes de 

resistir à ação de inibição provocada por antimicrobianos (American Veterinary Medical Association 

(AVMA), 2016). Os microrganismos estão a evoluir e a adaptar-se de forma acelerada, através de 

múltiplos mecanismos e alguma medida deve ser tomada de forma a impedir o avanço desta 

adaptação, cujas consequências podem ser fatais para o ser humano. 

A realidade hospitalar atual no que toca a infeções provocada por estirpes resistentes é já 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um perigo para a saúde pública (World 

Health Organization, 2016), apelando por medidas e estratégias urgentes para combater esta 

problemática. Face a este perigo iminente e às elevadas percentagens de resistência encontradas em 

diferentes países, têm vindo a desenvolver-se iniciativas que pretendem atuar em diferentes áreas, 

como a decisão na prescrição, a consciencialização da população, a educação dos profissionais de 

saúde e a investigação científica em laboratórios, mas todas com um propósito comum: a redução da 

resistência e o aumento da qualidade de vida dos utentes. Contudo, como estas iniciativas de 

combate à resistência incidem sobre tantas áreas em simultâneo, torna-se inexequível aplicar 

estratégias em todas elas, por falta de recursos humanos e materiais, bem como orçamento 

disponível para investir em cada uma. É por isso relevante inquirir a opinião de uma equipa 

multidisciplinar de peritos com diferentes formações e experiências, desde a medicina à informática 

ou política, para desconstruir esta problemática complexa, sinalizando as principais áreas de atuação 

com um maior impacto para a redução da resistência. 

Para aplicar um dos métodos de estruturação de problemas é necessário antes definir como 

recolher a informação necessária. Existem múltiplas estratégias de recolha de informação, como 

entrevistas, questionários ou um conjunto de diferentes métodos participativos. Para promover a 

comunicação entre participantes e incentivar à discussão ativa de determinados temas sugere-se a 

aplicação de métodos participativos. Uma vez recolhida a informação existem várias formas de a 

representar dando-se atualmente mais importância à representação visual atrativa da informação 

(Lavrač et al., 2007). 

Esta dissertação tem, assim, como principal objetivo o desenvolvimento de uma metodologia, 

recorrendo a um método participativo, integrado com duas ferramentas diferentes, de forma a 

complementar o método participativo escolhido, promovendo a comunicação entre um grupo 

multidisciplinar. Após explorado o contexto será possível aprofundar o objetivo principal, bem como 

definir os objetivos específicos, presentes no subcapítulo 2.7. 



2 

Uma vez aplicada a metodologia desenvolvida será possível validá-la junto dos participantes, 

avaliando a facilidade de interpretação dos dados e a adesão ao processo, averiguando o interesse 

para a implementar nesta e noutras problemáticas. 

Após validação prevê-se que haja interesse e grande potencial para utilizar esta metodologia para 

a problemática da resistência a antimicrobianos, num grupo maior de participantes e com 

conhecimentos mais multidisciplinares ou em grupos específicos de investigação. Para além disso 

será possível aplicá-la como ferramenta de ajuda no processo de estruturação de outros problemas. 

1.2 Estrutura da Dissertação  

Na Figura 1 é possível observar a estrutura que seguirá esta dissertação.  

O capítulo 2 começará por contextualizar o leitor sobre a problemática da resistência a 

antimicrobianos, dando uma pequena noção sobre a atual situação do mundo e de Portugal.  

No capítulo 3, serão explorados diferentes conceitos essenciais para a compreensão de toda esta 

problemática, bem como que exigências são feitas pela OMS, e pela Direção Geral de Saúde (DGS) 

de Portugal. Numa segunda parte deste capítulo serão apresentadas algumas estratégias 

implementadas noutros países e em Portugal. Numa terceira parte será feita uma breve revisão dos 

diferentes métodos de estruturação de problemas. Para recolha de informação para estes métodos 

de estruturação será dada prioridade aos métodos participativos existentes, explorando estudos que 

aplicaram estes métodos em diferentes contextos, bem como vantagens e desvantagens de cada um. 

De seguida será feita uma breve introdução às vantagens dos métodos de representação visual de 

informação. Por fim será dado a conhecer ao leitor qual a escolha feita para aplicar nesta 

metodologia. 

No capítulo 4 será apresentada a metodologia a desenvolver, descrevendo as várias etapas de 

realização da mesma, bem como as ferramentas a utilizar e uma breve explicação sobre mapas 

cognitivos.  

No capítulo 5 será apresentado ao leitor como é que se irá adaptar a metodologia desenvolvida ao 

caso de estudo desta dissertação, apresentando as diferentes ferramentas criadas. Este capítulo 

seguirá aquilo que um participante vê durante o processo, sendo apresentados os dados de cada 

ronda, acompanhados de uma discussão sobre o significado de cada um deles.  

No capítulo 6 será feita uma reflexão crítica sobre a metodologia indicando pontos positivos e 

limitações que foram encontradas do desenrolar deste projeto e que os participantes indicaram no 

questionário de acompanhamento realizado.  

Por fim, no capítulo 7 serão apresentadas as conclusões finais e uma reflexão sobre o trabalho 

futuro que pode vir a ser realizado nesta área para melhorar a metodologia desenvolvida. 
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Figura 1 – Estrutura da Dissertação 
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2. Contextualização 

Este capítulo começará por fazer uma breve explicação sobre a importância do aparecimento dos 

antimicrobianos na sociedade. Para além disso, será incluída uma análise da realidade de Portugal 

em comparação com países de referência mundial no que toca aos níveis de resistência das estirpes 

multirresistentes mais perigosas, e ao consumo de antimicrobianos. Tendo em conta estes níveis de 

resistência serão apresentadas as principais causas para estes valores e as consequências que a 

resistência pode ter nos humanos e em todo o ecossistema. Por fim, será realizada uma breve 

apresentação das principais estratégias de combate à resistência, que serão exploradas mais 

aprofundadamente no capítulo 3. 

2.1 Antimicrobianos e Seu Uso 

No início do século XX a mortalidade provocada por doenças infeciosas era elevada e 

representava cerca de um terço das causas de morte nos Estados Unidos da América (Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), 1999). Este tipo de doenças afetava maioritariamente as 

pessoas mais jovens e recém-nascidos, contribuindo para a baixa esperança média de vida da época 

(CDC, 1999). 

No entanto, com o aparecimento dos antimicrobianos, na primeira metade do século XX (Davies & 

Davies, 2010), bem como a criação de programas de higienização e sanitização na comunidade e 

nos hospitais e ainda o aparecimento de programas de vacinação, foi possível reduzir 

substancialmente a mortalidade causada por doenças infeciosas ao longo dos anos, bem como 

aumentar a esperança média de vida (CDC, 1999). Na Europa (a 28 países), com a evolução das 

condições de combate às infeções, houve um decréscimo da taxa de mortalidade infantil média 

europeia, de 35% em 1960 para 3,6% em 2014 (PORDATA, 2014a), acompanhado dum simultâneo 

aumento da esperança média de vida europeia de cerca de 10,6 anos, considerando o mesmo 

período temporal (PORDATA, 2014b). 

De salientar que na restante dissertação os termos antimicrobianos e antibióticos serão utilizados 

como sinónimos, tal como utilizado pela DGS. 

A descoberta dos diferentes antimicrobianos fez a diferença na sua época e ainda hoje é crucial 

para reduzir a fatalidade de diferentes infeções, bem como para prevenir a existência de bactérias em 

produtos alimentares. Contudo, já em 1945 Sir Alexander Fleming, que descobriu o primeiro 

antibacteriano (Penincilina), alertou que o “uso inapropriado de antimicrobianos iria levar a uma 

pressão seletiva, levando à predominância das formas mutantes dos microrganismos que causariam 

infeções mais graves e poderiam ser transferidas dos hospedeiros para outros seres.” E pouco tempo 

depois verificou-se a previsão feita por Fleming (Alanis, 2005) com o aparecimento de estirpes 

resistentes. 
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2.2 Valores de Resistência a Antimicrobianos 

Os níveis de resistência estão disponíveis essencialmente nos países mais desenvolvidos, que por 

sua vez possuem sistemas de partilha de informação com a OMS. Como é possível observar na 

Figura 2, os valores mais altos de resistência estão concentrados principalmente na Austrália, 

Europa, Rússia e China e Estados Unidos da América (Reardon, 2014), o que corresponde a uma 

elevada percentagem territorial do mapa. 

 

Figura 2 – Mapa mundo com os níveis de resistência em cada país, 2014. Retirado de (Reardon, 2014). 

Portugal encontra-se no grupo dos países com percentagens de bactérias resistentes isoladas 

mais elevadas. Portugal apresenta valores de resistência superiores à maioria dos países europeus 

para as seguintes bactérias: Staphylococcus Aureus (pneumonia), Enterococcus Faecium 

(meningite), Acinetobacter SPP. (infeção urinária), Echerichia Coli (infeções de sistema digestivo) e 

Klebsiella Pneumoniae (bronquite) (Fernandes, Silva, Cruz & Paiva, 2015). 

Neste último caso, Klebsiella Pneumoniae, Portugal apresenta uma percentagem entre os 25-50% 

(Fernandes et al., 2015). O perigo que representa estes valores deve-se ao facto de se ter verificado 

ao longo dos últimos anos uma tendência de aumento e não de diminuição, como é possível observar 

na Figura 3 (Fernandes, Silva, Cruz & Paiva, 2014). 

 

Figura 3 – Taxa de Klebsiella pneumoniae multirresistente em Portugal, 2006-2011. Retirado de (Fernandes, 
Silva, Cruz & Paiva, 2014). 
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Para além disso, são vários os surtos hospitalares, o que se verifica pela quantidade de notícias 

recentes nos meios de comunicação social, como o surto de Klebsiella Pneumoniae, no Hospital 

Universitário de Coimbra em Fevereiro de 2015 (Oliveira & Gomes, 2016), ou o surto da mesma 

bactéria no hospital de São João em Abril de 2016 (Oliveira & Gomes, 2016). 

Na sequência destas notícias é possível averiguar que, segundo a Figura 4, o número de infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS) em Portugal são superiores à maioria dos países europeus 

e longe do desejável. Para além disso, verifica-se uma tendência de aumento da mortalidade, devido 

a IACS, na ordem dos 35% entre 2010 e 2014 (Fernandes et al., 2015). Só em 2014 morreram 12 

pessoas por dia em Portugal, o que equivale a uma mortalidade 7 vezes maior que a provocada por 

acidentes de viação (Campos & Alves, 2016; Fernandes et al., 2015). 

 

Figura 4 – Percentagem observada de Infeções Hospitalares (IH) ou IACS face à percentagem esperada para 

países da União Europeia em 2011-2012. No círculo azul encontra-se assinalada a posição de Portugal. No 

quadrado verde encontram-se as percentagens esperadas e observadas de IACS em Portugal. Adaptado de 

(Fernandes et al., 2015). 

2.3 Consumos de Antimicrobianos no Mundo e em Portugal 

Contrariamente aos valores de resistência, Portugal apresenta um valor médio de consumo de 

antibióticos em meio hospitalar inferior à média europeia e aos principais países da Europa. No 

entanto, face às principais classes de antibióticos, Portugal apresenta um valor de consumo de 

Cefalosporinas e outros beta-lactâmicos (responsáveis pelo tratamento de Pneumonia, infeções das 

vias biliares, infeções do trato urinário e sinusite bacteriana) ligeiramente superior à média europeia, 

como é possível observar na Figura 5 (Fernandes et al., 2015). 
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Figura 5 – Consumo de antibióticos no sector hospitalar durante 2014 nos países da União Europeia, para as 

principais classes de antibióticos. Na figura encontram-se assinalados as posições de Portugal e da União 

Europeia. Retirado de (Fernandes et al., 2015). 

Na Figura 6 é possível observar que até 2012 o número de antibióticos de espectro largo 

consumidos pela população era superior aos de espectro estreito e só em 2013 é que estes valores 

inverteram. Esta informação é importante pois significa que se está a dar mais atenção a estas 

classes de antimicrobianos, o que pode ter um impacto na resistência (Fernandes et al., 2014). 

 

Figura 6 – Rácio entre o consumo de antibióticos de espectro largo e de espectro estreito no Sistema 
Nacional de Saúde (SNS) até 2013. Retirado de (Fernandes, Silva, Cruz & Paiva, 2014). 

 

No compto geral, Portugal encontra-se numa boa posição face aos restantes países no que toca 

ao consumo de antibióticos, no entanto os níveis de resistência e as percentagens de IACS são ainda 

muito elevados, não se verificando ainda uma tendência de claro decréscimo destes valores 

(Fernandes et al., 2015). 
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2.4 Causas da Resistência a Antimicrobianos 

No capítulo 3 serão exploradas as causas da resistência em maior profundidade. No entanto nesta 

secção será dada uma noção das principais causas. A resistência desenvolve-se devido à pressão 

seletiva provocada pelos antimicrobianos nos microrganismos, que tendem a adaptar-se às 

condições adversas para sobreviverem através de mutações, sendo este um processo natural 

(Davies, 2006). No entanto, estas mutações têm ocorrido a uma velocidade superior ao esperado, 

visto as bactérias estarem a ser sujeitas aos mesmos antimicrobianos a uma elevada frequência 

(Levy, 2002). Esta frequência deve-se a uma exposição desnecessária das bactérias a ambientes 

agressivos, provocada por um uso de antimicrobianos, que se evidencia inapropriado e exagerado, 

sendo estas as duas principais causas do desenvolvimento da resistência (Shallcross & Davies, 

2014).  

Segundo relatório da DGS (Novais, 2016), os valores elevados de resistência podem dever-se 

também ao desvio das boas práticas. Em 2014, constatou-se que o prolongamento da utilização de 

antimicrobianos em Portugal após uma cirurgia é das maiores falhas face às boas práticas (Novais, 

2016). Há 36% dos casos, em que os antibióticos para profilaxia cirúrgica (acima das 24 horas) são 

administrados em doentes sem qualquer sinal de infeção, como observável na Figura 7 (Fernandes et 

al., 2015). 

 

 

Figura 7 – Uso de Antibióticos para profilaxia cirúrgica em Portugal em pacientes sem sinais de infeção em 
2014. Retirado de (Fernandes et al., 2015). 

Este inapropriado uso de antimicrobianos não acontece apenas em meio hospitalar e comunitário, 

mas também na área da agropecuária. A propagação dos antimicrobianos em excesso pode ocorrer 

através de animais, da água ou dos alimentos (Davies & Davies, 2010; Prior, 2005). De salientar que 

os resíduos de antimicrobianos permanecem no organismo e no ambiente por um longo período de 

tempo, que vai além do de tratamento, o que significa que as mutações das bactérias podem ocorrer 

mesmo depois desse período (Levy, 2002). 
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2.5 Consequências da Resistência a Antimicrobianos 

A resistência a antimicrobianos é um problema de saúde pública, que põe em causa a segurança 

e saúde de toda a população e que provoca consequências sociais, económicas e ambientais 

(Laxminarayan et al., 2013). 

As consequências diretas para a saúde dos pacientes, perante tratamentos cada vez menos 

eficazes, levam a um aumento no tempo de internamento, associado a um maior período de 

recuperação, maior número de readmissões e ocorrência de casos fatais (Alanis, 2005) . Todas estas 

consequências têm também repercussão nos gastos e no orçamento dos hospitais, que serão cada 

vez menos capazes de responder, de forma eficiente, às necessidades da população. (Mayo Clinic 

Staff, 2014) 

Na União Europeia as bactérias resistentes são responsáveis por cerca de 25 000 mortes por ano, 

o que equivale a 1.5 mil milhões de dólares, referentes a custos extra-hospitalares e à baixa 

produtividade da população (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) & 

European Medicines Agency (EMA), 2009). 

Nos Estados Unidos de América, em 2012 houve 900 000 admissões às urgências, com infeções 

provadas por bactérias resistentes, o que está associado a um custo de 42 mil milhões de dólares 

(Reinke, 2014). 

Em Portugal, no Centro Hospitalar da Cova da Beira realizou-se um estudo com vista a averiguar 

o impacto que traria ao hospital o tratamento de um paciente com uma infeção imune à utilização de 

antimicrobianos face a outro com uma infeção capaz de ser combatida por um antimicrobiano 

(Marques Martins et al., 2007). O tempo de internamento do paciente infetado pela bactéria resistente 

seria 2,4 vezes superior. Os custos do internamento do paciente e todos os exames e testes 

necessários seriam duas vezes superiores e representariam também o dobro do consumo de 

recursos (Marques Martins et al., 2007). 

Tendo em conta as várias consequências aqui exploradas, devem ser implementadas soluções 

inovadoras, de forma a corrigir o problema e a evitar que se entre na chamada “Era pós-antibiótica” e 

se recue 70 anos no campo da saúde (Alanis, 2005). Estas novas soluções devem incluir parcerias 

entre a indústria, governo e universidades, de forma a recolher informação e conhecimento de 

diferentes perspetivas e criando soluções integradas (Alanis, 2005). 

Se nenhuma medida for implementada e se nenhum esforço for feito, prevê-se que até 2050 se 

contem no mundo 10 milhões de mortes devido a infeções de bactérias multirresistentes (Gallagher, 

2016), estando o número de mortes em cada parte do mundo evidenciado na Figura 8.  
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Figura 8 – Número de mortes provocadas por doenças infeciosas que apresentavam resistência a 
antimicrobianos, em 2050 em cada continente. Retirado de (McKenna, 2014). 

2.6 Soluções para Implementação 

Atualmente são vários os esforços para reduzir a prevalência da resistência mundial. A OMS e a 

DGS definiram objetivos estratégicos para combater a resistência, detalhados no subcapítulo 3.3, que 

dizem respeito a áreas de atuação díspares, como estratégias para a prescrição ou educação da 

população. De forma a cumprir estes objetivos surgem diferentes tipos de soluções, soluções globais 

que sugerem medidas para todas as áreas de atuação, e soluções específicas que se focam apenas 

numa área para um objetivo concreto. Mais sobre estas soluções será incluído no subcapítulo 3.3. 

Em Portugal estas soluções são bastante recentes e muitas ainda nem estão completamente 

implementadas, sendo necessário avaliar melhor o impacto e os pontos fracos de forma a melhorá-

las.  

Para implementar medidas relevantes para o problema da resistência dos antimicrobianos é 

necessário ouvir a opinião de um grupo de peritos, cuja opinião pode ser ouvida através de métodos 

participativos. De forma a apresentar os resultados aos participantes com um formato simples de 

interpretar é essencial também recorrer a estratégias de estruturação de problemas, onde se inserem 

os Strategic Options Development and Analysis (SODA) e Soft Systems Methodology (SSM) que 

incluem ferramentas como os mapas cognitivos, árvores de valor ou mapas de diálogo. 

Alguns dos conceitos aqui utilizados serão explorados de forma mais precisa no próximo capítulo, 

onde será possível perceber que métodos de recolha de informação existem e quais se podem 

adequar melhor a este contexto, de forma a desenvolver uma metodologia adequada à problemática. 

2.7 Objetivos da Dissertação  

Com base no contexto apresentado torna-se intuitivo definir de forma mais específica os objetivos 

desta dissertação a nível geral e específico. 

A nível global e detalhando o objetivo já definido no subcapítulo 1.1 esta dissertação pretende 

desenvolver uma metodologia que utilizará um método participativo integrado com duas ferramentas 
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para o complementarem, um mapa cognitivo como forma de representação visual de informação, que 

refletem a influência entre diferentes conceitos (Bryson, Ackermann, Finn & Eden, 2004) e um Fórum 

como meio para promoção de discussão ativa entre um grupo multidisciplinar, recolhendo informação 

qualitativa (Im & Chee, 2006). 

A nível mais específico é possível definir os seguintes objetivos: 

 Escolher e implementar o método participativo que promova uma comunicação entre 

participantes de forma eficaz e adequada ao contexto; 

 Definir estratégias para melhorar as taxas de participação e facilitar a interpretação da 

informação recolhida; 

o Esquematizar a informação recolhida através de um mapa cognitivo; 

o Aplicar uma escala de cores, que representa a percentagem de participantes que 

selecionaram determinada opção, ao mapa cognitivo construído, de forma a 

facilitar a sua interpretação; 

o Desenvolver uma linha temporal para representar as diferentes estratégias a 

implementar, avaliando o esforço de implementação (avaliado em termos de 

tempo despendido) para cada uma; 

 Construir ferramentas para promover a comunicação entre participantes em tempo real; 

o Criar um fórum com um layout simples e facilmente compreensível; 

 Aplicar a metodologia à problemática em estudo – resistência a antimicrobianos; 

o Desenvolver uma pesquisa sobre a problemática de forma a adaptar o método 

escolhido ao contexto; 

 Recolher as opiniões dos participantes sobre a metodologia escolhida, compreendendo o 

comportamento dos participantes face à utilização das diferentes ferramentas; 
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3. Revisão de Conceitos 

Neste capítulo irá começar por explorar-se todos os conceitos essenciais para a compreensão 

desta dissertação e para a consequente concretização dos objetivos definidos. De seguida serão 

abordadas as medidas de prevenção implementadas ou sugeridas para o combate à resistência a 

antimicrobianos. Existem múltiplas áreas de atuação sugeridas pela OMS (a nível internacional) e 

pela DGS (a nível nacional e regional), como será possível observar no subcapítulo 3.3, surgindo 

assim a necessidade de selecionar as áreas e estratégias mais relevantes, através de um método 

participativo que promova a comunicação entre todos os intervenientes desta problemática. De 

salientar que não é foco desta dissertação, encontrar a solução para a resistência a antimicrobianos 

em Portugal, mas sim desenvolver uma metodologia cuja aplicação nesta área será pioneira, 

permitindo no futuro selecionar medidas e áreas de atuação relevantes para a problemática. De 

salientar que todos estes conhecimentos são importantes para a construção de inquéritos para o 

método participativo implementado junto dos participantes, descritos no capítulo 4. Estes inquéritos 

serão construídos de raiz e necessitam de estar completos e incluir todos os tópicos relevantes para 

a problemática.  

Numa primeira parte será definido o que são antimicrobianos e qual a sua utilidade. A seguir será 

abordada a temática da resistência, sendo possível perceber quais os seus mecanismos de 

desenvolvimento e qual a sua incidência no mundo. Na sequência desta investigação serão 

exploradas as diferentes ações de prevenção implementadas na América, Europa e Austrália, 

permitindo assim analisar a situação de Portugal face aos restantes. Por fim, será feita uma análise 

dos diferentes métodos de estruturação de problemas, dando relevo aos métodos participativos como 

métodos de recolha de informação. Neste subcapítulo serão exploradas vantagens e desvantagens 

dos diferentes métodos, bem como aplicações dos mesmos. No final será dado a conhecer ao leitor a 

escolha feita para implementar na metodologia desta dissertação.  

Para a construção deste capítulo foram utilizados vários motores de busca como o B-on, Science 

Direct, Web of Science, Pubmed e ResearchGate. Para encontrar as informações mais relevantes 

foram utilizadas palavras-chave como: Antimicrobial Resistance, Experts Decision, Participatory 

Methods, Global Burden of Resistance, Knowledge Aquisition, Policies Selection ou Knowledge 

Visualization. Deu-se prioridade a artigos incluídos em revistas e jornais científicas de referência 

como: Decision Support Systems, Group Decision and Negotiation, Journal of Microbiology and 

Biotechnology and Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 

3.1 Os Microrganismos e os Antimicrobianos 

Os microrganismos são seres que existem no ecossistema, mas que não são visíveis a olho nu, 

nomeadamente, bactérias, vírus, fungos microscópicos, protozoários e organismos fotossintéticos 

(Pujari, 2014). Os microrganismos têm várias funções e a sua existência é essencial na manutenção 

da vida no planeta Terra. Alguns são responsáveis pela biodegradação de compostos e outros pela 
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manutenção de nitrogénio na atmosfera (Pujari, 2014). No entanto nem todas as funções são 

benéficas para outros seres vivos. Alguns microrganismos podem ser responsáveis pela degradação 

da comida e pelo aparecimento de diferentes doenças, em plantas, animais e humanos (Pujari, 2014). 

Para além disso, há microrganismos que conforme o local de interação podem ter efeitos 

antagónicos. Aliás, há bactérias no intestino que são de extrema utilidade na manutenção do trânsito 

intestinal, que podem também provocar graves infeções, quando noutro local do organismo (Pinto, 

Dias, Ramos & Elliot, 2012). 

Para combater as doenças infeciosas provocadas por alguns destes microrganismos surgiram os 

antimicrobianos. As definições associadas a este conceito foram variando ao longo dos anos. A 

primeira definição do termo “antibiótico” surgiu em 1945 por Selman Waksman (Davies & Davies, 

2010). Selman publicou três cartas chamadas “A Definição dos Antibióticos” com o intuito de 

esclarecer a definição a todas as pessoas que aplicavam o conceito de forma errónea. Para Selman, 

antibióticos são substâncias químicas produzidas por microrganismos com capacidade de, 

seletivamente inibir o crescimento ou até destruir outros microrganismos (Pramer, 1988). Contudo, 

esta definição deixava de fora todas as substâncias de origem animal, vegetal, bem como 

substâncias sintéticas. 

Visto, atualmente, ainda existir alguma variabilidade na definição, nesta dissertação as definições 

utilizadas serão as mesmas que as aplicadas pela DGS nos documentos oficiais (DGS, 2013). A 

definição de Antimicrobianos está presente na Figura 9 e irá considerar-se que o termo 

antimicrobiano é sinónimo de antibiótico (National Pesticide Information Center (NPIC), 2010). 

 

 

Existem 16 classes diferentes de antibióticos, cuja utilização é semelhante entre humanos e 

animais (Davies & Davies, 2010). Os antibióticos podem ser usados em diferentes áreas e com 

múltiplas funções, como é possível observar na Tabela 1. 

São compostos de baixo peso molecular de origem natural, sintética ou semi-

sintética. Possuem a função de matar ou inibir o crescimento dos diferentes 

microrganismos, podendo ser usados como: Desinfetantes - destroem vários tipos 

de microrganismos em superfícies não vivas; Antissépticos - minimizam o efeito de 

uma infeção em tecidos vivos. Antibióticos - matam microrganismos em tecidos 

vivos. Os antimicrobianos incluem:  

 Antibacterianos – afetam apenas bactérias e são utilizados 

maioritariamente em desinfetantes; 

 Antivirais – afetam apenas vírus; 

 Antifúngicos – afetam apenas fungos; 

 Antiprotozoa – afetam apenas protozoários. 

Antimicrobianos (sinónimo de antibióticos) 

 

Figura 9 – Definição de antimicrobianos (NPIC, 2010). 



14 

Tabela 1 – Descrição da função de antimicrobianos nas três principais áreas de utilização dos mesmos (NPIC, 
2010). 

Uso  Função 

Humanos  

 Previne doenças; 

 Contribui para o aumento da qualidade 

de vida; 

 Aumenta o tempo de recuperação do 

organismo face aos microrganismos. 

Saúde e Bem-estar dos Animais  

 Utilizado na terapêutica de doenças; 

 Previne o aparecimento de infeções, 

evitando a propagação de epidemias e 

melhora a qualidade dos produtos finais. 

Alimentação  

 Melhora a higiene dos processos de 

colheita; 

 Reduz a existência de microrganismos 

nos produtos em pontos específicos de 

controlo na comercialização dos 

mesmos, bem como nos processos de 

embalamento e venda ao consumidor. 

 

Os antimicrobianos podem ter 2 espectros de ação: longo espectro ou espectro estreito. Como o 

próprio nome indica, os antimicrobianos de longo espectro têm um efeito mais abrangente, reduzindo 

a capacidade de crescimento de diferentes tipos de bactérias (gram-negativas e gram-positivas)(SRS 

Pharmaceuticals, 2010a). Os antimicrobianos de espectro estreito têm um efeito mais restrito, 

afetando com sucesso apenas um conjunto específico de bactérias (SRS Pharmaceuticals, 2010b). 

Para aumentar o poder de ação dos antimicrobianos, bem como aumentar o grupo de bactérias a 

serem atingidas, é possível combinar estes 2 tipos de antimicrobianos (Leekha, Terrell & Edson, 

2011). Na Figura 10 é possível observar, a título de exemplo, a ação de 3 antimicrobianos, em 7a) um 

de longo espectro e em 7b) dois de espectro estreito. 
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Figura 10 - Espectros de ação dos antibióticos: a)Longo espectro: o antimicrobiano tetraciclina tem efeito 
sobre diferentes tipos de bactérias(Chopra  & Roberts, 2001). b) Espectro estreito: o antimicrobiano glicopeptido 
(Reynolds, 1989) só tem efeito sob bactérias gram-positivas, enquanto o antimicrobiano aminoglicosídeo (Forge 

& Schacht, 2000) só tem efeito sob bactérias gram-negativas. 

Apesar da variedade de antimicrobianos que são utilizados hoje em dia, a sua história é ainda 

recente, tendo menos de 100 anos. A evolução da história das doenças infeciosas pode ser dividida 

em três grandes épocas: a era pré antibiótica, a era dos antibióticos, que começa no início do século 

XX e a era pós-antibiótica, que se pensa estar a começar a qualquer momento (Davies & Davies, 

2010).  

Apesar de não ter havido produção em massa de antimicrobianos na era pré-antibiótica, pensa-se 

que algumas populações os utilizavam de forma natural. A título de exemplo a medicina tradicional 

chinesa recorreu a um uso precoce de antimicrobianos, extraídos de plantas e utilizados, por exemplo 

como um medicamento contra a malária (Aminov, 2010). 

A primeira descoberta científica de antimicrobianos foi a Penicilina em 1927 por Alexander 

Fleming, seguida da Streptomicina em 1943 por Albert Schatz (Antimicrobials Resistance Learning 

Site (AMRLS), 2015). Estas descobertas marcaram o início da era dos antibióticos. Na Figura 11 está 

uma linha temporal, com as principais descobertas da era na qual ainda vivemos. Note-se que a 

frequência de novos antibióticos tem vindo a reduzir ao longo dos anos, o que está de acordo com a 

falta de investimento em investigação que se constata nos dias de hoje (React Group, 2016). 

 

Figura 11 – Linha temporal com as principais descobertas realizadas ao longo da era dos antibióticos. 
Retirado de (React Group, 2016). 

Apesar do aparecimento de diferentes antimicrobianos que permitiram reduzir mortalidade, 

aumentar esperança média de vida e a qualidade de vida de doentes com doenças infeciosas, tem-se 

a

) 

b

) 
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vindo a constatar uma regressão, visto os antimicrobianos serem cada vez menos eficazes (BBC 

News, 2016). As doenças infeciosas requerem cada vez mais um tratamento mais longo, complexo e 

mais caro (Cosgrove & Carmeli, 2003). Esta dificuldade deve-se à existência de bactérias resistentes 

que dificultam a ação dos antimicrobianos (Alanis, 2005). Se não forem tomadas medidas para 

impedir o avanço destas estirpes, então iremos regredir na história, entrando assim na Era Pós-

Antibiótica, onde doenças infeciosas simples voltarão a ser fatais (Alanis, 2005). 

3.2 Resistência: Definição e Causas 

A resistência de um microrganismo existe quando o microrganismo mantem as suas capacidades 

de crescer e reproduzir-se, mesmo na presença do antimicrobiano (NPS MedicineWise, 2016). 

Quando isto acontece os antimicrobianos deixam de ser eficazes para eliminar ou inibir o 

microrganismo responsável pela doença (NPS MedicineWise, 2016).  

A resistência de bactérias desenvolve-se ao nível genético, normalmente através de mutações ou 

transferência de material genético entre bactérias. As alterações do genótipo das bactérias provocam 

uma alteração dos mecanismos biológicos da mesma – resistência (Martinez & Baquero, 2000). A 

resistência é expressa pelos chamados genes resistentes, que podem estar presentes em 

transposões (porções de Ácido desoxirribonucleico (ADN) que se movimentam facilmente entre 

genomas)(Alanis, 2005). Estes genes resistentes podem depois propagar-se a outras bactérias.  

A conjugação, a transformação e a transdução são exemplos de mecanismos de mutação que o 

ADN de uma bactéria pode sofrer (Alanis, 2005).  

 Conjugação – é o mecanismo de transmissão mais comum. Esta mutação propaga-se entre 

plasmídeos (estruturas simples e que se replicam facilmente). Ocorre a formação de uma 

estrutura tubular simples que conecta temporariamente duas bactérias que estejam perto 

uma da outra. Através desta estrutura tubular é transferido material genético que pode incluir 

os transposões que contêm os genes resistentes (Alanis, 2005). 

 Transformação – quando uma bactéria sofre lise celular, desintegra-se e liberta o seu material 

genético, que por sua vez é mais tarde incorporado por outras bactérias da zona no seu 

próprio ADN (Alanis, 2005). 

 Transdução – este método necessita de um intermediário, o bacteriófago (vírus). Este vírus 

ao destruir uma bactéria adquire o seu material genético e injeta-o mais tarde numa nova 

bactéria quando a infeta. Este método cria assim um ciclo vicioso que propaga os genes 

resistentes por várias bactérias (Alanis, 2005). 

Estes mecanismos de mutação provocam uma alteração dos mecanismos biológicos da bactéria 

(Alanis, 2005). As bactérias passam a produzir enzimas que quimicamente degradam ou modificam o 

antimicrobiano, tornando-o inativo (Alanis, 2005). Os antimicrobianos que atuam no interior das 

bactérias dependem do influxo celular, para conseguir penetrar. Quando mutadas as bactérias têm 

um mecanismo de efluxo ativo que expele da bactéria todas as moléculas do antimicrobiano, fazendo 

com que a sua concentração no interior seja tão baixa que deixe de provocar efeito (Alanis, 2005). As 
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mutações podem ainda provocar a alteração dos recetores das moléculas do antimicrobiano, 

resultando numa falta de eficácia dos antimicrobianos (Alanis, 2005). 

Estes são alguns dos principais exemplos de mecanismos de resistência que se conhecem, mas a 

nível molecular há ainda muitos passos que estão por explicar, bem como sinais que desencadeiam a 

mutação que ainda não se compreendem na totalidade (Alanis, 2005).  

Há ainda mecanismos que levam ao desenvolvimento de estirpes multirresistentes, as chamadas 

“superbugs”(Davies & Davies, 2010). Estas estirpes são resistentes a múltiplos antimicrobianos, 

tornando a terapêutica menos eficaz e ainda mais demorada. Algumas das estirpes encontradas na 

literatura e que afetam a população são a MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)(React 

Group, 2012), VRE (Vancomycin-resistant Enterococci)(Skurnik & Pier, 2015) e CRE (Carbapenem-

resistant Enterobacteriaceae)(Rodríguez-Rojas, Rodríguez-Beltrán, Couce & Blázquez, 2013). 

Estas estirpes são essencialmente encontradas em meios hospitalares, o que significa um perigo 

iminente para os doentes internados e para aqueles que necessitam de cirurgias. Aliás um dos locais 

considerado o epicentro das infeções é a unidade dos cuidados intensivos, tendo de se ter particular 

atenção (Brusselaers, Vogelaers & Blot, 2011). 

A resistência pode ser natural ou adquirida (Alanis, 2005). A resistência natural pode ser 

provocada por uma mutação de genes espontânea, o que é algo pouco comum. A resistência 

adquirida ocorre quando há pressão seletiva de genes resistentes, ou seja, há um favorecimento 

destes genes, durante a reprodução, por influência das condições a que estão sujeitos (Barcellos, 

2009). O uso de antibióticos irá levar inevitavelmente à resistência de alguns microrganismos, visto 

que a pressão seletiva é um processo natural de evolução, no entanto o uso irregular ou incorreto e 

excessivo aumentará a frequência desta pressão seletiva (Davies, 2006). 

Atualmente a resistência é considerada pela OMS uma ameaça mundial à saúde pública (WHO, 

2014).   

Com utentes mais críticos face às opções dos médicos e com acesso a mais informação através 

da internet existem inúmeras situações que são causas para o aumento da resistência (Bhatla, 

Hansen & Krishnamurthi, 2006; Levy, 2002; Reinke, 2014; Septimus et al., 2012), como: 

 Aumento da automedicação por parte da população, que leva a um consumo excessivo dos 

antimicrobianos e que acaba por despoletar mutações dos microrganismos em situações 

desnecessárias (Grigoryan et al., 2007);  

 Desrespeito das instruções dos médicos e farmacêuticos por parte dos utentes na 

administração dos antimicrobianos, contribui para o aparecimento da resistência na 

comunidade e a readmissão de pacientes nas urgências. 

 Médicos sujeitos a pressões por parte dos pacientes mais críticos e a contingências 

temporais, devido ao curto período de consulta disponível para cada paciente, acabando por 

fazer prescrições menos adequadas. 

A prescrição é também um conceito chave na problemática da resistência. A prescrição é um 

processo de decisão extremamente complexo, onde é necessário ter em conta uma grande variedade 

de fatores. Na prescrição de um antibiótico é necessário ter em conta (NPS MedicineWise, 2011): 

 Tipo de infeção do doente; 
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 Microrganismo que está a causar a infeção e a sua suscetibilidade; 

 O espetro de antibiótico mais adequado; 

 Histórico de alergias do doente e efeitos secundários; 

 O custo do antimicrobiano; 

 A disponibilidade do antimicrobiano; 

 A terapia adequada: dose, meio de administração, timing e duração da terapia; 

 Histórico da utilização do antimicrobiano escolhido. 

Incorporar estes fatores todos numa decisão, feita por vezes sobre pressão (provocada pelo 

paciente ou pela curta duração da consulta) e com elevado grau de incerteza no diagnóstico por falta 

de resultados de testes complementares (resultados demoram demasiado tempo), leva a uma 

utilização incorreta de antimicrobianos em algumas situações (NPS MedicineWise, 2011). De 

destacar que os antimicrobianos são essencialmente utilizados em excesso em doenças de trato 

respiratório, como analisado na literatura, visto que a janela de ação é bastante reduzida (Caldeira et 

al., 2002). Durante uma consulta, quando a situação parece necessitar de uma resposta rápida, os 

médicos tendem a receitar antimicrobianos de longo espectro, no entanto este tipo de antimicrobianos 

leva a que a probabilidade de desenvolvimento de resistência nas bactérias seja maior. Contudo, 

devido à falta de ferramentas de suporte ao diagnóstico, torna-se a única ação possível para salvar a 

vida de um paciente (Paterson, 2006).  

 

De forma a garantir que a resistência é controlada e reduzida quer em meio hospitalar como na 

comunidade é necessário implementar estratégias de combate à resistência que serão detalhadas no 

próximo subcapítulo. 

3.3 Medidas de Prevenção 

O termo “prevenção”, em saúde, significa “tomar medidas para impedir que a doença ou o 

ferimento aconteça” (Institute for Work & Health, 2016). Estas medidas, que pretendem reduzir o risco 

e as ameaças à saúde pública podem ser divididas em 3 níveis: 

 Prevenção Primária – intervenções que previnem a doença antes desta acontecer (Institute 

for Work & Health, 2016). 

 Prevenção Secundária – medidas para reduzir o impacto de uma doença na população, o que 

implica tratar a doença o mais rapidamente possível para evitar a sua propagação (Institute 

for Work & Health, 2016). 

 Prevenção Terciária – intervenções que auxiliem os doentes a lidar com os seus sintomas em 

doenças de longa duração (doenças crónicas) (Institute for Work & Health, 2016). 

O tipo de medidas que serão exploradas nesta dissertação inserem-se essencialmente num tipo 

de prevenção secundária, visto que o problema da resistência já existe e o que se pretende é reduzir 

o seu impacto e prevenir a sua propagação. Numa segunda abordagem será também importante 

implementar intervenções de prevenção primária de forma a evitar que a resistência volte a ter 

elevada incidência na população. 
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Alguns avisos e metas têm sido definidos em planos de ação global mundiais. A OMS definiu no 

seu plano de ação global 2013/2020, 5 objetivos estratégicos que os diferentes países devem cumprir 

para reduzir a resistência (WHO, 2015): 

1. Consciencializar a população e dar a conhecer as várias vertentes do problema; 

2. Aumentar o conhecimento através de vigilância e investigação; 

3. Reduzir a incidência de infeções; 

4. Otimizar o uso de agentes antimicrobianos; 

5. Desenvolver um plano económico sustentável que permita investir mais em novos 

medicamentos, novas ferramentas, vacinas e outras intervenções. 

Em Portugal, criou-se em 2013, o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências 

aos Antimicrobianos (PPCIRA) (Ministério da Saúde, 2013) como um dos programas prioritários do 

Ministério da Saúde e cujos principais objetivos estratégicos estão em linha com os criados pela OMS 

e passam pela redução das taxas de IACS e de microrganismos multirresistentes (objetivo 3 e 4 da 

OMS), bem como pelo aumento da vigilância e controlo no uso de antimicrobianos (objetivo 2 da 

OMS)(DGS, 2013). 

As suas estratégias específicas de intervenção são desenvolvidas na área da 

Informação/Educação, Vigilância epidemiológica, Normalização da estrutura e práticas clínicas 

(atualização de guidelines e guias de boas práticas) e incentivos financeiros por via do financiamento 

hospitalar (DGS, 2013). 

O relatório anual do PPCIRA recomenda para o ano de 2016, a título de exemplo, os seguintes 

objetivos (Fernandes et al., 2015): 

 Melhorar a capacidade de deteção precoce de surtos de infeção por microrganismos 

multirresistentes (de acordo com o objetivo 3 e 4 da OMS); 

 Aumentar o número de instituições a realizar vigilância de IACS (de acordo com o objetivo 2 

da OMS); 

 Disseminar a implementação de um programa de apoio à prescrição antibiótica (PAPA) (de 

acordo com o objetivo 4 da OMS); 

 Promover nova fase de informação ao cidadão sobre IACS, procurando melhorar a literacia 

nesta área (de acordo com o objetivo 1 da OMS);  

Paralelamente a estas medidas propostas pelo PPCIRA, o plano nacional de saúde 2012/2016 

contempla (Ministério da Saúde, 2012) também a área de combate à resistência a antimicrobianos e 

define uma meta para o consumo de antibióticos em regime ambulatório (medido em Dose Diária 

Definida (DDD)) no Sistema Nacional de Saúde (SNS) de 14,2 DDD/1000 hab./ dia para o ano de 

2016. Segundo os relatórios de prevenção realizados pela DGS em 2013 o valor de consumo de 

antibióticos no SNS em regime ambulatório é de 19,9 DDD/1000 hab./dia, o que revela um 

afastamento da meta, como é possível observar na Figura 12 (Fernandes et al., 2014).  
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Figura 12 – Consumo de antibióticos em ambulatório de 2003 a 2013 em DDD por 1000 habitantes, por dia. 
Retirado de (Fernandes, Silva, Cruz & Paiva, 2014). 

De forma a impedir o afastamento das metas e o cumprimento dos objetivos definidos, quer a nível 

internacional (OMS), como nacional (PPCIRA) é necessário implementar diferentes tipos de soluções, 

de forma a colmatar as necessidades de cada país e a prevenir o aumento de infeções 

multirresistentes. Estas soluções podem atuar a diferentes níveis (Laxminarayan et al., 2013): 

a) Educação e Sensibilização da população; 

b) Sistemas de monitorização com uma perspetiva ambiental; 

c) Preparação de novas guidelines, atualizadas e apoiadas em evidência; 

d) Regulamentação e Legislação para promover o uso racional de antimicrobianos; 

e) Desenvolvimento de novas técnicas e inovadoras; 

f) Criação de novos meios de diagnóstico, mais rápidos e eficazes; 

g) Investigação de novos antimicrobianos e outras alternativas; 

A solução a) pretende corresponder ao objetivo da OMS cuja preocupação diz respeito à 

necessidade de envolver mais a população e dar a conhecer as vertentes do problema e aumentar 

assim a literacia nesta problemática. As soluções b) e c) relacionam-se com o objetivo da OMS que 

incentiva o aumento do conhecimento sobre a problemática, desenvolvendo sistemas de vigilância 

normalizados e mais robustos, sendo os dados recolhidos destes sistemas essenciais para a 

atualização de guias de boas práticas. A solução d) é uma das medidas possíveis para cumprir o 

objetivo da OMS que se relaciona com a otimização do uso de antimicrobianos. As soluções e), f) e g) 

estão claramente interligadas com o objetivo da OMS que diz ser necessário desenvolver novas 

ferramentas, novos medicamentos e aumentar a área da investigação de forma a combater a 

resistência, reduzindo taxas de IACS. 

Uma combinação destas soluções associadas a um alto nível de adesão e a uma implementação 

sustentável poderá ser suficiente para reduzir as taxas de IACS e microrganismos resistentes, 

retardando o aparecimento da Era pós-antibiótica, tal como o PPCIRA e a OMS pretendem (Alanis, 

2005). 

Com esta dissertação pretende-se testar uma metodologia junto dum grupo multidisciplinar para 

selecionar as principais áreas de atuação que se relacionam com os objetivos aqui apresentados, 
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quer da OMS, como da DGS. No subcapítulo 5.2 será possível perceber como é que cada área de 

atuação escolhida se relaciona com os objetivos aqui apresentados. No entanto, antes de construir 

novas soluções e implementar novas estratégias é relevante avaliar o que já existe.   

Na literatura foram encontradas várias soluções já implementadas no exterior e outras a começar 

a ser implementadas em Portugal. No fundo as soluções podem ser divididas em 2 grandes grupos, 

soluções globais que atuam a diferentes níveis, tentando cumprir vários dos objetivos definidos 

anteriormente, e soluções específicas que atuam apenas num campo de preocupação. Só as 

soluções específicas que representam uma verdadeira inovação ou que estando a resultar no 

estrangeiro possam ser a base de adaptação para estratégias semelhantes em Portugal é que serão 

expostas nesta dissertação. 

3.3.1 Soluções Globais 

3.3.1.1 Programas de Gestão do Uso de Antimicrobianos (PGUA) (“Stewardship Programs”)  

Estes programas são o exemplo de uma solução global que alcança diferentes áreas de atuação, 

abordando o problema de uma forma holística (CDC, 2014). No fundo estes programas são 

abrangentes e flexíveis e têm como principais objetivos a obtenção dos melhores resultados junto dos 

doentes, melhorando a qualidade de vida e a prestação de serviço; a otimização das terapêuticas, 

reduzindo os níveis de resistência, e a promoção de tratamentos rentáveis (Paterson, 2006). Estes 

programas são construídos ouvindo a opinião de uma equipa multidisciplinar e assentam em pilares 

como a educação, a legislação, a monitorização, a comunicação e a responsabilidade, como é 

possível observar na Figura 13 (CDC, 2014). 

 

Figura 13 – Pilares onde assentam os PGUA.  

A base destes programas é a equipa multidisciplinar, essencial para garantir que as medidas 

implementadas melhoram todos os departamentos, num problema tão complexo como este (CDC, 

2014). É sugerido que uma equipa destas deva incluir: 

 Médicos; 

 Administradores hospitalares; 

 Farmacêuticos; 

 Médicos especialistas em doenças infeciosas; 
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 Técnicos de Laboratório; 

 Informáticos; 

 Enfermeiros; 

 Legisladores; 

 Doentes. 

Todos podem contribuir à sua maneira para tornar estes programas completos e robustos. 

Os pilares desta problemática (CDC, 2014), como observável na Figura 13, são: 

 Responsabilidade – para que estas medidas se concretizem é essencial nomear um 

responsável, cuja função é monitorizar o impacto das medidas (CDC, 2014). 

 Monitorização – é um passo crítico para se poder avaliar o impacto dos esforços feitos. Para 

além de monitorizar o impacto das medidas é essencial avaliar a taxa de cumprimento das 

intervenções. É importante salientar que as unidades de medidas utilizadas em monitorização 

devem estar todas normalizadas de forma a poder comparar entre diferentes instituições e 

com os relatórios europeus (CDC, 2014). De destacar que as medidas utilizadas para manter 

monitorizado o consumo de antimicrobianos são normalmente: 

o DOT (Dias de Terapia) – soma dos dias de administração de um antimicrobiano sobre 

o número de dias internado (CDC, 2014); 

o DDD (Dose Diária Definida) – o número de gramas de cada antibiótico comprado ou 

administrado durante um período pré-definido sobre o valor definido para DDD pela 

OMS (CDC, 2014). Esta é a medida mais utilizada, no entanto não é fidedigna para 

crianças e pacientes com problemas renais (CDC, 2014). 

 Educação – uma das fases essenciais destes programas prende-se com a sua atualização a 

nível local e nacional. Para isso é preciso que os seus redatores se encontrem também 

atualizados e com conhecimento sobre as novas descobertas. Existem várias opções para a 

formação destes participantes, nomeadamente apresentações didáticas, posters, casos de 

estudo ou plataformas (CDC, 2014). 

 Relatórios & Comunicação – baseia-se essencialmente em criar um mecanismo de partilha de 

informações entre todas as instituições hospitalares, de forma a partilhar conhecimento entre 

diferentes especialistas. Deve-se encontrar uma linguagem standard que seja reconhecida 

por todos a nível nacional e internacional (CDC, 2014). 

Os principais passos para a construção de um programa deste tipo são (Nathwani & Sneddon, 

2013): 

1. Avaliar as necessidades; 

2. Assegurar responsabilidade e liderança do projeto; 

3. Criar a estrutura organizacional do programa; 

4. Definir prioridades e como medir progresso; 

5. Identificar intervenções eficazes para cada situação; 

6. Identificar pontos-chave e indicadores para medir o impacto; 

7. Educar e Treinar os profissionais de saúde; 
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8. Comunicar de forma eficaz com todos os intervenientes do processo para partilha de 

informação. 

As principais medidas definidas pelo programa de gestão do uso de antimicrobianos (Septimus et 

al., 2012), atualmente implementado na Europa prendem-se com: 

 Iniciação de antimicrobianos no momento exato e de forma apropriada; 

 Administração apropriada de antimicrobianos e inversão da escalada dos de longo espectro 

face aos de espectro estreito; 

 Monitorização de Informação, transparência de dados e formação de equipas para atualizar 

estes programas; 

Muitos destes programas enfrentam dificuldades de adesão por parte dos profissionais de saúde 

(Nathwani & Sneddon, 2013). Na Figura 14 é possível observar alguns dos motivos que levam à não 

adesão destes programas e que passam pela falta de conhecimentos informáticos até à falta de 

investimento. No futuro há a necessidade de, tendo em conta estas barreiras, desenvolverem-se 

estratégias para as ultrapassar. 

 

 

Figura 14 – Motivos que levam à não adesão de PGUA nos vários continentes. Retirada de (Nathwani  & 
Sneddon, 2013). 

Estes programas têm a vantagem de se autossustentarem, permitindo até uma redução dos 

custos do hospital (CDC, 2014). No entanto, por possuírem tantas medidas em tantas áreas 

diferentes, tornam demasiado exigente a implementação destas medidas em simultâneo, por 

necessitarem da alocação de demasiados recursos materiais e humanos (CDC, 2014). 

3.3.1.2 Sistemas de Apoio à Decisão 

Este tipo de sistemas é conhecido por integrar e analisar informação, apresentando-a de uma 

forma simples para que o utilizador possa tomar uma decisão mais informada. Estes sistemas, por 

não serem capazes de integrar características únicas das pessoas como a emoção, são apenas uma 
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ferramenta complementar e não se deve fazer uma decisão com base apenas no resultado destes 

sistemas (Power, Sharda & Burstein, 2015). 

Neste caso, o sistema de apoio à decisão clínica (SADC) é o mais adequado à área de 

investigação desta dissertação. Estes sistemas são aplicados para fornecer informação filtrada e mais 

simples a médicos, doentes e outros profissionais de saúde para que num contexto onde a incerteza 

e os riscos são muito elevados, seja possível garantir que a decisão é o mais correta possível, 

aumentando assim os níveis de qualidade de tratamento e serviço. Estes modelos podem ser 

utilizados em áreas como tratamento preventivo, diagnóstico, planeamento e redução de custos 

(Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 2013). 

Segundo Friedlin, Dexter & Overhage (2007) para que um SADC tenha sucesso é necessário que 

cumpra algumas características: 

 Sistema informático em vez de manual; 

 Utilização de um sistema integrado no workflow do profissional; 

 Transmitir recomendações em vez de afirmações; 

 Transmitir informação no local e no exato momento da decisão; 

Mais especificamente, este tipo de sistemas pretende alcançar objetivos como: melhorar os 

sistemas de vigilância e ajudar no diagnóstico de algumas infeções (AHRQ, 2013).  

Já existem alguns destes sistemas a serem implementados no mundo, como por exemplo a 

Clinical App que ajuda à escolha do melhor antibiótico na Austrália (Klein, 2016). Existe também uma 

ferramenta para apoio na decisão durante uma terapia de anticoagulantes na Inglaterra (Keeley 

University, 2016). Na Dinamarca, em 1995 surgiu o projeto Danmap (Danmap, 2014). Tem como 

função vigiar todas as informações sobre resistência a antimicrobianos. No início estava 

essencialmente focado na utilização de antimicrobianos em animais, mas agora estenderam para 

todo o tipo de antimicrobianos consumidos no país. Colaboram em parceria com a universidade 

técnica da Dinamarca e com o Statens Serum Institut que é responsável pela secção dedicada ao 

consumo em humanos (Danmap, 2014). 

3.3.2 Soluções Específicas 

3.3.2.1 Algoritmo Matemático (Andrea Cunha Freitas, 2016) 

Em Portugal, as investigadoras Erida Gjini e Patrícia Brito do Instituto Gulbenkian de Ciência 

desenvolveram um modelo matemático que permite apoiar o médico no momento de decidir a dose 

para o doente. Este modelo é dinâmico e adapta a dose e duração ao tipo de infeção, à sua evolução 

e ao sistema imunitário do doente. Este modelo vem apoiar a área da medicina personalizada, que 

permite adaptar as terapêuticas a cada doente, fazendo um tratamento especial para cada um, 

dependendo do sistema imunitário e do tipo de reação do doente. Desta forma seria possível evitar 

algum uso em excesso ou uso incorreto, que nalgumas situações é apenas um impulsionador da 

resistência. Com esta solução é possível alcançar objetivos relacionados com a criação de novos 

meios de diagnóstico.  
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3.3.2.2 Hepic 

Projeto desenvolvido pela First em colaboração com outras empresas, implementado pelo grupo 

José Mello Saúde (JMS) (First, 2014). Esta solução consiste essencialmente numa “plataforma para 

vigilância epidemiológica no âmbito da prestação de cuidados de saúde hospitalares”. Pretende 

monitorizar os procedimentos clínicos que podem levar a infeções, bem como as taxas de IACS e 

valores de consumos de antimicrobianos (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da 

Sociedade de Informação (APDSI), 2015). Esta plataforma é uma integração de informação 

proveniente de diferentes fontes, como o laboratório de microbiologia, farmácia, o dossier de 

enfermagem e o historial clínico de cada doente. O grupo JMS espera com esta ferramenta reduzir os 

custos associados à resistência (APDSI, 2015). 

3.3.2.3 HAItool (Renascença, 2015) 

Este projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical e está em 

implementação no hospital Espirito Santo em Évora e no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Esta 

aplicação disponibiliza informação num smartphone, num tablet ou num computador sobre os doentes 

internados. Combina resultados de exames de diferentes tipos, que são todos acedidos pela mesma 

aplicação. A aplicação emite gráficos de evolução que permite ao médico adaptar a dosagem 

conforme a evolução do paciente, o que representa mais um passo a favor da medicina 

personalizada.  

3.3.2.4 FasTinov 

Inserido no apoio Horizonte 2020 encontra-se a tecnologia desenvolvida pela FAST-bact liderada 

pela empresa portuguesa FasTinov (Lusa, 2016a). Esta tecnologia consiste num kit que a partir de 

uma amostra de sangue, consegue em poucas horas avaliar se necessita de um antibiótico de lsrgo 

espetro, bem como qual o mecanismo de resistência utilizado pelo microrganismo. Desta forma é 

possível que o diagnóstico seja feito o mais rapidamente possível com base em informação precisa 

sobre o tipo de infeção do doente. Desta forma é possível que as prescrições sejam feitas já com 

base em informação menos incerta, visto que em condições normais, o médico nunca poderá esperar 

pelo resultado dos testes de suscetibilidade microbiológica, pois demoram 2 a 3 dias (Lusa, 2016a). 

3.3.2.5 Programa de Apoio à Prescrição e Antimicrobianos (PAPA)(Paiva et al., 2013) 

Este sistema foi apresentado nas primeiras Jornadas do Programa de Prevenção e Controle de 

Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos em 2015. A sua função é a de apoiar os médicos 

envolvidos nos cuidados de saúde primários e funcionar como uma primeira linha de proximidade. 

Para apoiar na construção deste sistema foi utilizado um grupo de médicos com requisitos especiais, 

principalmente a sua formação em antibioterapia. Este sistema teve a sua fase de implementação 

entre maio de 2014 e novembro de 2014 e a sua fase de manutenção entre novembro de 2014 e 

março de 2016. 
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3.3.2.6 Grupo de Investigadores – projeto ONEIDA 

A partir de Setembro de 2016, formou-se o projeto ONEIDA que junta mais de 80 investigadores 

do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, do Instituto de Medicina Molecular e do Instituto 

Gulbenkian de Ciência durante 3 anos, que, segundo a fonte encontrada vão “dar resposta em tempo 

real, às necessidades específicas dos hospitais de Lisboa no que diz respeito a doenças 

infeciosas”(XXI Governo Constitucional, 2016). Tento em conta o sucesso deste projeto, poderá vir a 

ser alargado para o restante país (Lusa, 2016b). 

 

Desta forma é possível compreender que apenas os programas de gestão do uso de 

antimicrobianos são capazes de alcançar diferentes objetivos, em quanto que soluções específicas 

são mais limitadas ou com objetivos semelhantes. A grande limitação dos PGUA é a falta de 

prioridade nas ações de implementação, visto que é inexequível implementar todas ao mesmo tempo. 

Desta forma é essencial começar por estruturar o problema, percebendo os objetivos que se pretende 

atingir em determinada instituição e quais as questões chave para a problemática. Existem diferentes 

formas de interagir com os principais stakeholders, recolhendo da informação necessário para 

estruturar o problema, como questionários, entrevistas ou métodos participativos. Uma vez recolhida 

a informação é relevante perceber como é que a informação será apresentada. Estes serão os 

tópicos abordados no próximo subcapítulo.  

3.4 Estruturação de Problemas 

3.4.1 Métodos de Recolha de Informação 

A estruturação de um problema deve iniciar-se pela recolha de informação junto de um grupo de 

stakeholders ou peritos. São várias as razões para que uma decisão seja tomada em grupo, em vez 

de individualmente. Pensa-se que um grupo reúne um maior conhecimento sobre a temática em 

questão, os participantes encontram-se mais motivados e com uma criatividade aumentada, pois com 

as ideias de uns podem surgir outras ideias (French, Maule & Papamichail, 2009). Para além disso, 

cada ideia é imediatamente avaliada, sendo possível averiguar se as assunções feitas fazem sentido 

ou não. Apesar de os grupos tomarem melhores decisões que a média das decisões tomadas 

individualmente, as decisões são piores que as do melhor indivíduo (French et al., 2009). No entanto, 

também há estudos que indicam que a eficácia da decisão em grupo depende muito do tipo de 

estratégia utilizada, sendo necessário criar mecanismos de apoio à decisão que combinem os 

julgamentos individuais de forma a obter o melhor julgamento conjunto possível (French et al., 2009). 

As principais estratégias de recolha de informação passam por questionários, entrevistas e um 

conjunto de métodos participativos diferentes. 
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3.4.1.1 Questionários 

Um dos métodos de recolha de informação mais utilizados são os questionários. Os questionários 

dizem respeito a um conjunto de perguntas objetivas, normalmente de resposta fechada que podem 

recolher informação quantitativa ou qualitativa (Boynton & Greenhalgh, 2004). Os questionários 

pretendem recolher experiência, opiniões, atitudes ou dados para análise estatística. Por serem 

métodos simples há a tendência para qualquer pessoa querer implementar um, no entanto existem 

várias características (Boynton & Greenhalgh, 2004) que devem ser tidas em conta como: 

 Aspeto visual; 

 Perguntas devidamente validadas; 

 Número de perguntas. 

Existem estudos cujo objetivo é compreender a influência e performance de inquéritos junto da 

população ou do grupo de pessoas envolvido na questão que se pretende estudar (Asama et al., 

2016; Canciani, Spotti & Loris, 2016; Chassany & Bergmann, 2001; Morgado & Nunes, 2016). Por 

isso, quando se pretende fazer um questionário deve-se ter em conta estes estudos já realizados e 

devidamente validados. Muitas vezes a grande limitação dos questionários prende-se com o facto de 

serem muito longos e de um só questionário não bastar para recolher a informação toda necessária 

(Boynton & Greenhalgh, 2004). 

3.4.1.2 Entrevistas 

As entrevistas são realizadas presencialmente ou por via telefónica de forma a recolher 

informação qualitativa ou quantitativa sobre determinada temática. As entrevistas permitem discutir 

diferentes temáticas e recolher perspetivas, experiências e opiniões dos participantes (Gill, Stewart, 

Treasure & Chadwick, 2008). Uma entrevista deve começar por questões mais simples e menos 

controversas para ganhar a confiança dos entrevistados e só depois as perguntas mais sensíveis. As 

perguntas devem ser preparadas para recolherem o máximo de informação possível (Gill et al., 

2008). Uma das maiores limitações das entrevistas é o seu tempo de duração. Na área da saúde uma 

entrevista completa pode chegar aos 60 minutos (Gill et al., 2008). 

3.4.1.3 Métodos Participativos 

O principal objetivo dos métodos participativos é envolver todos os participantes no processo de 

recolha de informação e decisão, de forma a alcançar um compromisso quando existe uma grande 

variedade de opiniões (Institute of development studies, 2016). Estes métodos são importantes para 

lidar com incerteza e equidade nas decisões. Com uma decisão em grupo é possível juntar o máximo 

de experiência e conhecimento possível sobre a temática e criar uma solução onde todos os 

participantes contribuem com as suas opiniões (Slocum, 2003). 

Existem diferentes níveis de participação que estão representados na Tabela 2 (Slocum, 2003). 

Tabela 2 – Definições de diferentes níveis de participação. Retirado de (Slocum, 2003).  

Nível de participação  Definição 

Transmissão de informação  Fluxo unidirecional de informação; 
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Nível de participação  Definição 

Consultoria 
 Fluxo de informação bi-direcional, mas a 

solução é criada pelos consultores; 

Participação Ativa 

 Todos os participantes são envolvidos na 

discussão e a solução é criada pelos próprios 

participantes, sendo os consultores apenas 

facilitadores. 

 

Os métodos apresentados de seguida serão apenas aplicados num contexto de participação ativa. 

As principais vantagens destes métodos (Slocum, 2003) passam por: 

 Desenvolver e construir programas eficientes e eficazes; 

 Dar um apoio forte a programas e iniciativas; 

 Assegurar que as políticas têm incorporado o conhecimento e experiência da área; 

 Identificar rapidamente riscos e ameaças da solução a ser construída; 

 Ajudar a criar uma linha de compromisso entre todos os intervenientes; 

Os métodos participativos podem ser usados para múltiplas funções como, a seleção de medidas, 

ou a alocação de recursos materiais e humanos num departamento. Estes métodos podem ser 

utilizados em áreas como o planeamento do saneamento (Kallis et al., 2006), as energias renováveis 

(Kowalski, Stagl, Madlener & Omann, 2009), o planeamento da educação (OBrien, 1978), estratégias 

de administração pública (Bana e Costa, Lourenço, Oliveira & Bana e Costa, 2014) ou saúde 

(Keeney, Hasson & McKenna, 2011). 

A nível das estratégias de administração pública, foi desenvolvida uma multi-metodologia para 

apoiar o Departamento de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos de Pernambuco 

a desenvolver o seu plano estratégico de 2008-2011, definindo os principais objetivos e programas a 

incluir no plano (Bana e Costa et al., 2014). Este processo decorreu durante 5 dias, juntando os 

principais envolvidos nesta problemática. Esta multi-metodologia começou por selecionar objetivos e 

programas através dum mapa cognitivo construído em grupo, seguida duma análise multicritério 

executada através do M-MACBETH para avaliar benefícios de cada programa. Por fim selecionaram-

se os programas com base no seu benefício versus “doabilidade” (dificuldade de implementação). Foi 

possível assim, de forma orientada, selecionar as principais medidas a incluir no programa (Bana e 

Costa et al., 2014). 

A nível da saúde, na Irlanda aplicou-se um método Delphi para explorar possíveis objetivos e 

áreas a melhorar para uma melhor prestação de serviços na secção de cuidados primários de 

enfermagem (Keeney et al., 2011). Neste caso de aplicação colocaram-se à discussão várias 

medidas dentro de temas como a atividade prática dos enfermeiros, a investigação científica, a 

educação e as políticas. Utilizaram um método Delphi modificado com 2 rondas. Desta forma foi 

possível selecionarem as medidas mais importantes dentro de diferentes áreas de atuação para 

melhorar a organização e a estrutura do serviço de enfermagem (Keeney et al., 2011). 
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Como visto, nestes dois exemplos, existem diferentes tipos de métodos participativos, cuja 

aplicação depende do problema. De seguida serão enunciados alguns dos principais métodos que 

podem ser usados, encontrados na literatura essencialmente em Slocum (2003). 

 Charrette – workshop intensivo, presencial, que pretende chegar a um compromisso com a 

ajuda dum facilitador. O grupo pode ser constituído por cidadãos e é dividido em pequenos 

grupos. No fim é comunicado o feedback a cada grupo. 

 Júri de Cidadãos – método presencial ou via telefone/e-mail aplicado a um grupo de cidadãos 

de forma a recolher todas as perspetivas como input para uma decisão política. Os temas 

podem variar de economia, ambiente a sociais ou políticos. 

 Nominal Group Technique – método presencial coordenado por um facilitador. Todos os 

participantes devem pensar sobre as suas ideias e defendê-las dando argumentos para 

apoiar a sua solução. É definido um tempo de dúvidas onde os participantes podem 

conversar entre eles. No final as soluções são votadas e a que tem um maior número de 

pontos é a escolhida (Delbecq, Van de Ven & Gustafson, 1975). 

 Conferência de Decisão – grupo composto por peritos e stakeholders que estejam envolvidos 

na problemática. O resultado a atingir é um compromisso que é tornado público por meio de 

um relatório que engloba a solução final, as preocupações e as recomendações discutidas ao 

longo da conferência (Phillips & Costa, 2007). 

 Método Delphi – inquérito iterativo que explora diferentes alternativas, recolhendo a opinião e 

a perspetiva de todos os intervenientes, de forma anónima. É constituído por múltiplas rondas 

até se obter um compromisso ou ter uma representação de todas as opções viáveis. Após 

cada ronda é dado ao participante feedback sobre as suas escolhas, sendo apresentados os 

resultados estatísticos relevantes, podendo os participantes alterar as suas respostas se 

assim o entenderem. Estes ajustes de respostas devem ser acompanhados por comentários 

de forma a perceber as alterações. Este método pode ter diferentes configurações.  

 Painel de Peritos – este método junta um grupo de peritos que partilham o seu conhecimento 

e constroem um relatório com as suas preocupações, necessidades e recomendações para o 

futuro. 

 Focus Group – discussão planeada entre grupos de pequenas dimensões (4-12 pessoas). É 

utilizado para obter informação sobre preferências de cada interveniente. 

 PAME (Participatory Assessment Monitoring and Evaluation) – discussão entre os 

stakeholders dum projeto de forma a explorar as dificuldades já ultrapassadas e as que estão 

por vir. Esta discussão é orientada pelos próprios stakeholders, não tendo ninguém de fora. 

 Planning Cells – consiste num pequeno grupo de pessoas (células) escolhidas de forma 

aleatória que irão partilhar informação, discutir possíveis soluções e prever possíveis 

consequências e benefícios. O resultado desta discussão em cada célula é depois partilhado 

através dum relatório às autoridades. 

 Cenários – forma de descrever futuros possíveis, tendo em conta relações entre eventos e 

pontos de decisão, avaliando o impacto destas decisões e a incerteza de cada evento. 
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 World Café – processo para promover o diálogo e partilhar informação, criando uma rede de 

contactos. Esta partilha é feita em mesas redondas de café, para tornar as pessoas mais 

confortáveis. Em tempos regulares, os participantes mudam de mesa, havendo uma pessoa 

que se mantem sempre na mesma mesa, o anfitrião. Isto permite que haja rotação e partilha 

de uma forma informal. 

Na Tabela 3 é possível observar as vantagens e desvantagens dos métodos aqui explorados 

(Delbecq et al., 1975; Slocum, 2003). 

Tabela 3 – Vantagens e Desvantagens dos diferentes métodos participativos, bem como os seus principais 
objetivos. 

Método Vantagens Desvantagens Principais Objetivos 

Charrette 
Bom para problemas 

pouco complexos; 

Tempo de duração 

muito elevado; 

Pode deixar de fora 

pessoas cuja opinião 

seria importante; 

Processos de 

planeamento; 

Identificar possíveis 

fontes de 

financiamento; 

Júri de Cidadãos 

Requer um curto 

espaço de tempo; 

Pretende resolver 

problemas 

controversos; 

Processo complexo 

para garantir 

representação da 

população; 

Selecionar alternativas 

para um problema, 

sem pessoas 

enviesadas; 

Nominal Group 

Tecnhique 

Gera um número 

elevado de soluções 

possíveis; 

Permite igual 

participação por todos 

os membros do painel; 

Exige demasiada 

disponibilidade por 

parte dos 

participantes; 

Pode existir algum 

enviesamento nas 

soluções escolhidas; 

Selecionar uma 

solução a implementar 

para problemas 

controversos. 

Conferência de 

Decisão 

Bom em problemas 

complexos e 

controversos; 

Permite discutir com 

os participantes em 

tempo real sobre as 

soluções propostas;  

Requerer a presença 

de todos os 

participantes; 

Necessita de mais do 

que uma conferência 

de forma chegar a um 

compromisso; 

Agregar 

conhecimentos locais, 

tradicionais e técnicos 

de forma a obter uma 

solução global. 
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Método Vantagens Desvantagens Principais Objetivos 

Método Delphi 

Permite ultrapassar 

barreiras socio-

psicológicas através 

do anonimato; 

Não requer o 

deslocamento dos 

participantes; 

É apresentado um 

feedback aos 

participantes de forma 

que estes possam 

fazer uma 2ªanálise 

das suas respostas; 

Por vezes as 

perguntas são muito 

fechadas não 

permitindo analisar 

todas as opções 

viáveis; 

Pessoas que desistem 

da sua opinião e 

escolhem a maioria 

sem justificarem; 

Usado para problemas 

subjetivos: para 

escolher uma solução 

única ou múltiplas 

opções; 

Painel de Peritos 

Permite adquirir 

experiências e 

conhecimento sobre 

problemas complexos; 

Difícil de gerir os 

horários e 

disponibilidades de 

uma variedade de 

peritos; 

Situações que 

necessitem de um 

conhecimento técnico 

muito elevado; 

Focus Group 

Não requer muito 

tempo, nem muitos 

custos. 

Complicado para que 

as pessoas se sintam 

confortáveis em falar e 

partilhar ideias; 

Importante para 

explorar diferentes 

ideias e para ter 

noção das estatísticas 

segundo faixa etária, 

género, região. 

PAME 

Quando bem 

executado permite 

prevenir todo o tipo de 

problemas menos 

incertos no projeto; 

Por vezes este 

processo não é 

iterativo, nem tem em 

conta o longo prazo; 

Aplica-se em pontos-

chave de 

desenvolvimento dum 

projeto, para evitar 

problemas; 

Planning cells 

Recolhe múltiplas 

opiniões num curto 

espaço de tempo; 

Algumas das 

alternativas que 

surgem não são 

executáveis; 

Temas pouco 

controversos e cujos 

participantes ainda 

não têm opiniões 

formadas sobre os 

problemas; 
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Método Vantagens Desvantagens Principais Objetivos 

Cenários 

Permite ter uma noção 

da evolução dos 

projetos, mesmo 

quando complexos; 

Por vezes a ideia que 

passa é que os 

cenários são os 

futuros possíveis; 

Problemas muito 

complexos, com alta 

incerteza e com um 

horizonte temporal 

grande; 

World Café 

Bom para partilha de 

informação, num 

ambiente informal. 

Não leva a uma 

solução final; 

Motiva grandes 

grupos de pessoas a 

partilhar ideias; 

 

Analisando 5 das principais áreas onde há diferenças entres estes métodos, foi possível construir 

o esquema na Figura 15. Para isso teve-se em conta, os objetivos a atingir, a natureza do problema, 

quem tem interesse que contribua na discussão, o tempo de execução e o orçamento necessário 

(Slocum, 2003). 

 

Figura 15 – Regras de decisão para escolher o melhor método participativo para a situação. 

De salientar que há alguns casos particulares que podem fugir a este esquema, a título de 

exemplo, um Delphi pode ser utilizado com o propósito de atingir uma solução única. É ainda 

relevante perceber em que contextos são utilizados estes métodos e para que objetivos. Para isso 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre alguns dos principais estudos que recorrem ao uso de 

métodos participativos como recolha de informação. Na Tabela 4 encontram-se os estudos 

encontrados com uma breve descrição do seu principal objetivo, bem como a área de investigação e 

se recorreram a alguma técnica de representação visual. Foi dada prioridade a artigos que fossem da 

área da saúde e que recorressem a técnicas de representação visual. Se não fosse clara a existência 
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destes artigos então foi colocado na tabela um exemplo apenas da área da saúde ou um exemplo 

que apenas recorreu a uma representação visual da informação. Se nenhuma destas características 

foi encontrada, então o método não foi sequer incluído na tabela. Para o método Charrete foi aberta 

uma exceção pois o estudo encontrado tinha um objetivo semelhante àquele a que se propõe nesta 

dissertação.   

Tabela 4 – Resumo dos artigos encontrados com a aplicação de diferentes métodos participativo. Para cada 
um serão explicitadas as áreas de investigação, os objetivos e se possuíam algum tipo de representação visual. 

Método Estudos Área Objetivos 
Representação 

visual 

Método 
Delphi 

(Kassem, Al-
Haddad, 

Komljenovic & 
Schiffauerova, 

2016) 

Energias solares 
e termais 

Identificar critérios para avaliar 
as tecnologias na área de 
interesse. 

Sim 

(Blume, 
Weert, Busari 

& Delnoij, 
2016) 

Saúde 

Identificar estratégias para 
responder à procura do 
hospital para serviços externos, 
junto de um grupo de 
especialistas. 

Não 

Charrete 
(Fay, Carll-

White & 
Harrell, 2016) 

Construção Civil 
Identificar as ameaças 
importantes a ter em conta no 
departamento de emergência. 

Não 

Júri de 
Cidadãos 

(Henderson et 
al., 2013) 

Regulamentação 
Alimentar 

Validação do método de forma 
a interligar e a envolver a 
população nas medidas 
escolhidas para 
regulamentação alimentar. 

Não 

(Scuffham et 
al., 2016) 

Saúde 

Recolha da opinião dos utentes 
para escolha de soluções para 
melhorar os serviços de 
urgências. 

Não 

Focus 
Group 

(Aggarwal, 
Cedeño, 

Guarnaccia, 
Kleinman & 

Lewis-
Fernández, 

2016) 

Saúde 

Definição de comportamentos e 
políticas úteis para melhorar o 
serviço no departamento de 
saúde mental. 

Não 

Painel de 
Experts 

(Bingham & 
Cornell, 2016) 

Saúde 
Avaliar o efeito da enfermagem 
nos resultados da área da 
saúde materna. 

Não 

Conferência 
de Decisão 

(Mateus, 
Costa & 

Matos, 2016) 

Organização 
Territorial 

Encontrar as principais 
soluções para construir numa 
antiga zona industrial. 

Sim 

(Oliveira, 
Rodrigues, 
Costa & Sá, 

2012) 

Saúde 

Desenvolvimento dum modelo 
para alocação de recursos 
humanos em serviços 
comunitários de saúde. 

Sim 

Nominal 
Group 

Technique 

(Parra et al., 
2008) 

Saúde 
Identificar e validar indicadores 
importantes para a prescrição 
na pediatria. 

Não 

Cenários 
(Salmeron, 

2010) 
Análise de 

Riscos 

Avaliação de riscos na 
implementação de 
determinados projetos de 
Tecnologias de Informação. 

Sim 
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3.4.2 Métodos de Estruturação de Problemas 

De forma a estruturar um problema complexo que se encontra por definir é necessário identificar 

soluções, definir objetivos, valores e identificar riscos e ameaças. Torna-se desta forma essencial 

utilizar métodos de estruturação de problemas. Estes métodos aplicam-se essencialmente a 

problemas que incluam múltiplos intervenientes, múltiplas perspetivas e necessitem de lidar com um 

conflito de interesses e elevados níveis de incerteza (Mingers & Rosenhead, 2004).  

Estes métodos de estruturação servem para representar a informação de forma a possibilitar a 

cada participante uma fácil compreensão do problema, sendo depois possível convergir numa mesma 

solução através do compromisso entre todos os afetados pelo problema (Mingers & Rosenhead, 

2004). 

Sugere-se que estes métodos devam ser aplicados a grupos de participantes com diferentes 

formações e sem especializações neste tipo de métodos. Para além, sugere-se que os métodos 

operarem de forma iterativa para que a representação se vá ajustando à discussão, permitindo 

soluções parciais em vez de uma solução global. Abaixo seguem alguns exemplos de métodos de 

estruturação: 

 Soft Systems Methodology (SSM) – métodos essenciais para definir o problema, mesmo 

antes de procurar soluções (Wang, Liu & Mingers, 2015). Estes métodos utilizam-se 

quando não há informação e quando se pretende flexibilidade na análise do problema. O 

CATWOE é um exemplo de um SSM que define os objetivos da organização através da 

identificação das seguintes áreas (Wang et al., 2015): 

o Customer – define os beneficiários de determinada ação dentro de uma 

organização; 

o Actors – os que executam as diferentes ações da organização; 

o Transformation process – qual o processo que permitirá atingir os objetivos da 

organização; 

o Worldwide(weltanschauung) – qual a visão global que justificam os objetivos; 

o Owner – quem coordena as atividades e pode alterar ou parar qualquer ação; 

o Environmental Constraints – que fatores externos podem influenciar as ações 

implementadas; 

 Strategic choice approach (SCA) – estratégias utilizadas essencialmente para lidar com 

incerteza em situações estratégicas. Há uma comparação entre decisões de forma a 

encontrar as incertezas chave e identificar áreas de atuação prioritárias (Management 

Tecnology Policy, 2016). 

 Drama theory – processo interativo que gere situações de conflito entre múltiplos atores. É 

apresentado um dilema aos participantes e estes têm de argumentar em defesa de uma 

das perspetivas, sendo desta forma construído um modelo com base nas perceções dos 

participantes (Howard, 1992). 

 Strategic options development and analysis (SODA) – estes métodos servem para 

estruturar problemas complexos representando a informação recolhida na forma de mapas 
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cognitivos. Estes mapas são construídos de forma individual e são depois agregados num 

só (mapa conjunto) (Eden, 1995). O mapa pode também ser construído em tempo real 

utilizando um workshop para o efeito. São utilizados para definir objetivos, encontrar os 

problemas chave ou escolher portfólios, apoiando a negociação (Eden, 1995). Esta 

técnica pode ser usada presencialmente para que o participante possa ver as alterações a 

acontecer. Muitas vezes e de forma a simplificar a informação representada no mapa 

podem se associar clusters ou escalas de cores para facilitar a interpretação (Eden, 1995).  

 

Como foi possível observar na estratégia SODA a forma de representação de informação é muito 

relevante pois pode influenciar as taxas de resposta e a adesão dos participantes à metodologia 

desenvolvida. Desta forma surge um conceito a ter em consideração – a visualização de informação 

(Data Visualization and Presentation, 2012). 

Esta vertente é essencial para um design eficaz de uma ferramenta de comunicação entre 

participantes e tem a preocupação de melhorar a eficiência da interpretação, clarificar os dados e 

melhorar a estética da apresentação dos mesmos.  

Estas técnicas, os métodos de visualização de informação (MVI) permitem (Data Visualization and 

Presentation, 2012): 

 Absorver e compreender a informação rapidamente e interpretá-la; 

 Identificar relações e padrões; 

 Comunicar a história e a evolução de uma temática; 

 Mostrar a tendência de dados; 

No entanto é importante ter em mente a manutenção de um balanço entre a forma visual e a 

funcionalidade da técnica (Data Visualization and Presentation, 2012). 

Muitos projetos desenvolvem técnicas de visualização de dados associados a sistemas de apoio à 

decisão. Estas técnicas têm o objetivo de tornar os sistemas mais interativos e apelativos (Lavrač et 

al., 2007). Desta forma é possível aumentar a percentagem de adesão por parte dos participantes, 

bem como a sua performance (Lavrač et al., 2007). 

Esta área de estudo começa a ser cada vez mais relevante, sendo incluída em temas de 

conferências internacionais como na EWG-DSS 2017 International Conference on Decision Support 

System Technology (ICDSST 2017, 2016). A representação da informação é uma peça chave no 

processo de decisão e em mecanismos de apoio à decisão, sendo desenvolvidas novas ferramentas 

e plataformas que se preocupam com o seu aspeto e organização. A comunicação entre diferentes 

especialistas é um dos pontos essenciais na atualidade e a representação de informação de forma 

atrativa e clara facilita esse processo (ICDSST 2017, 2016). 

3.5 Escolha e Considerações Finais da Revisão de Conceitos 

Após esta revisão de conceitos é possível ter uma visão global do problema da resistência e da 

ameaça à saúde pública que ela representa, bem como algumas das questões chave essenciais para 

a problemática. Foi possível também observar que já existem algumas soluções a serem 



36 

implementadas no estrangeiro, bem como em Portugal. No entanto, apenas os Programas de Gestão 

do Uso de Antimicrobianos têm uma vertente holística e sugerem medidas para diferentes áreas, 

cada uma com o seu impacto na problemática. No entanto estes planos devem ser adaptados à luz 

da realidade de cada país e de cada sistema de saúde, sendo por isso essencial fazer uma seleção 

das medidas que melhor se adequam à realidade de Portugal. Com esta perspetiva holística em 

mente, será necessário escolher o método participativo que melhor se adequa à problemática em 

causa.  

3.5.1 Escolha do Método Participativo a Utilizar na Metodologia  

Como foi possível observar na Tabela 4 existem vários estudos com a aplicação de métodos 

participativos para áreas muito díspares. Cada vez mais são utilizados diferentes métodos 

participativos na área da saúde para diferentes objetivos, sendo essencialmente o Delphi (por vezes 

associado ao Focus Group (Linde & Duin, 2011)) e a Conferência de Decisão uns dos principais 

métodos utilizados em saúde. Com base no contexto apresentado no capítulo 2 decidiu-se escolher o 

Delphi como o método a implementar nesta dissertação. O método Delphi é um processo iterativo 

que permite recolher opiniões e promover a comunicação de um grupo de pessoas sobre diferentes 

temáticas. Normalmente é aplicado a problemas que possam ter alguma controvérsia e que sejam 

complexos, sendo prioritário aplicá-lo a um grupo de peritos (Slocum, 2003). As principais vantagens 

deste método passam por não implicar deslocamento por parte dos participantes, sendo possível 

realizar-se via internet, podendo os participantes colaborar quando for conveniente e não estar 

associado a elevados custos logísticos que reuniões presenciais implicariam (Linstone & Turoff, 

1975). Todas estas vantagens foram de grande influência para a escolha do método em causa. 

Para que se possa desenhar um Delphi adequado à problemática é relevante explorar as 

principais características do método. 

3.5.1.1 Tipos de Delphi 

Não existe um só tipo de Delphi, existem vários, e cada um com as suas características, não 

existindo nenhuma guideline restrita que se deva seguir (Keeney et al., 2011). Na Tabela 5, adaptada 

do livro The Delphi Technique in Nursing and Health Research (Keeney et al., 2011), é possível 

perceber os múltiplos tipos de Delphi que existem. 

 

 

Tabela 5 – Diferentes variações do método Delphi e suas características principais. Adaptada de (Keeney et 
al., 2011). 

Tipos de Delphi Características 

Delphi clássico 
Uma primeira ronda de resposta aberta para 

obter opiniões dos participantes; 
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Tipos de Delphi Características 

Delphi modificado 

Primeira ronda de resposta fechada, sendo 

substituída por investigação ou integração com 

focus group; 

Delphi de decisão 

Semelhante ao clássico, mas com objetivo de 

tomar uma decisão, em vez de chegar a um 

consenso; 

Delphi em tempo real (ou tecnológico) 

O feedback é dado em tempo real à medida que 

os participantes fazem a sua seleção. Havendo 

possibilidade de deixar comentários de forma a 

que os participantes sigam as argumentações 

de cada um; 

e-Delphi Semelhante ao clássico, mas através de e-mail; 

Delphi político 
Recolhe a opinião de experts para chegar a um 

acordo para determinada política; 

Online Delphi 
Semelhante ao clássico, mas os inquéritos são 

respondidos online; 

 

3.5.1.2 Objetivos dum Delphi 

Independentemente do tipo de Delphi, os dois objetivos que se encontram na literatura de 

aplicação dum Delphi em saúde são (Keeney et al., 2011): 

 Selecionar e definir a prioridade de medidas a implementar a curto, médio e longo prazo; 

 Atingir um consenso entre todos os participantes, sendo necessário definir uma percentagem 

de consenso, por exemplo, que uma fez atingida pára o processo iterativo.  

3.5.1.3 Participantes 

O Delphi requer essencialmente um grupo de peritos da área da investigação (Keeney et al., 

2011). Um perito é uma pessoa informada, com conhecimento e experiência na área de estudo. Nem 

sempre uma pessoa com experiência pode ser intitulada um perito, no entanto, são as pessoas com 

mais experiência numa área e que se sentem afetadas pelo resultado deste método, que acabam por 

estar mais envolvidas pelo processo e mais motivadas. Note-se que é importante manter a 

imparcialidade dos participantes nas suas respostas (Boynton & Greenhalgh, 2004). 

O tamanho da amostra depende essencialmente dos objetivos do projeto. O importante é que o 

painel escolhido seja multidisciplinar, assegurando assim que haja representatividade (Keeney et al., 

2011). Para a correta escolha destes participantes podem definir-se alguns critérios de inclusão 

(Keeney et al., 2011). 

3.5.1.4 Número de rondas 

O número de rondas do Delphi depende muito do objetivo experimental, mas normalmente são 3-4 

rondas, mas pode ser adaptado para corresponder aos objetivos específicos de cada projeto (Keeney 
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et al., 2011). Segundo (Hsu & Sandford, 2007), fazer um número muito elevado de rondas só leva a 

que a taxa de resposta seja mais baixa. 

3.5.1.5 Anonimato 

O anonimato conferido a todos os participantes deste método permite que cada opinião tenha o 

seu valor e que estejam todas no mesmo patamar de importância, eliminando desta forma os 

enviesamentos e as pressões hierárquicas (Keeney et al., 2011). Por vezes há a definição dum quasi-

anonimato, pois no fundo o facilitador conhece os participantes e se o grupo for pequeno podem 

conhecer-se, mas nunca se sabe a quem correspondem as respostas (Keeney et al., 2011). 

3.5.1.6 Critérios de Paragem 

Existem múltiplos critérios de paragem que podem ser utilizados de forma a definir o fim do 

processo iterativo (Gracht, 2012). Nesta dissertação estes métodos não serão explorados, tendo-se 

utilizado o número de rondas como critério de paragem. 

3.5.2 Escolha do Tipo de Representação Visual 

O feedback dado aos participantes entre rondas é também um tópico importante de reflexão, quer 

no que toca ao timing de apresentação aos participantes, quer ao seu conteúdo. 

No que toca ao timing há evidência na literatura que as taxas de participação e facilidade de 

interpretação da informação são maiores se o tempo entre o feedback disponibilizado e a nova ronda 

for o mais curto possível (Van Zolingen & Klaassen, 2003) .   

Tradicionalmente existem dois tipos de feedback: quantitativo (estatísticas) como a média e a 

mediana, percentis e rácios, e feedback qualitativo como os comentários deixados pelos 

participantes. Por vezes as estatísticas podem induzir alguma conformidade nos participantes que 

acabam por mudar as suas opiniões sem terem um total conhecimento dos argumentos e dos 

motivos de seleção dos restantes participantes (Woudenberg, 1991). Além disso é crucial que os 

participantes se revejam nos resultados apresentados (Munier & Rondé, 2001), o que nem sempre é 

possível no feedback quantitativo. No que toca a feedback qualitativo, este representa claras 

vantagens, pois permite promover uma discussão entre participantes e que estes apenas mudem de 

opinião se essa mudança for devidamente fundamentada e não só porque é a escolha da maioria. No 

entanto, muitas vezes a troca de argumentos torna-se desorganizada nas plataformas criadas para o 

Delphi e os participantes acabam por ignorar todos os comentários, tomando mais atenção apenas 

aos valores estatísticos (Bolger & Wright, 2011). 

De salientar que é no contexto das falhas indicadas por este tipo de feedback que surge a 

necessidade de desenvolver uma metodologia associada a uma representação visual da informação 

recolhida, facilitando a interpretação dos resultados por parte dos participantes, sendo que estes 

continuam a poder rever-se e às respetivas respostas no feedback apresentado. No artigo de Kassem 

et al. (2016) (apresentado na Tabela 4) é possível ver a utilização de uma árvore de valor para 

esquematizar os critérios escolhidos pelos participantes do Delphi na área de seleção de tecnologias. 
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Para evitar que as opções sejam mudadas sem qualquer tipo de justificação e sem serem 

baseadas em argumentações de outros participantes e que todos os comentários estejam 

organizados irá desenvolver-se um fórum com o intuito de promover a discussão entre os 

participantes e recolher todos os comentários de forma a que as alterações sejam justificáveis. 

3.5.3 Considerações Gerais 

Num método Delphi as dúvidas surgem muito rapidamente junto de participantes que nunca 

lidaram com um processo como este, sendo por vezes moroso para o facilitador do processo tirar 

todas as dúvidas. Para além disso, visto que o método Delphi proposto nesta dissertação tem 

associado dois recursos inovadores era expectável que as dúvidas que aparecessem fossem ainda 

maiores, havendo também uma incerteza sobre como os participantes os iriam receber e 

compreender. Para além das dúvidas e como visto na Tabela 3 uma das desvantagens do método 

Delphi prende-se com as alterações das respostas dos participantes sem qualquer justificação, não 

ficando claro o porquê da mudança e eventualmente mudarem sem um total conhecimento de causa, 

só porque a maioria tinha feito determinada escolha. Pode ainda acontecer que nenhum dos 

participantes mude as suas opções por não perceber quais os argumentos dos restantes 

participantes para determinadas seleções.  

Para colmatar estas dificuldades surge assim a ideia de integrar com o Delphi, de forma pioneira, 

um Fórum. Um Fórum é uma forma de recolha de informação qualitativa que permite colocar à 

vontade um grupo de pessoas, incentivando a partilha de ideias sem se sentirem sujeitas a pressão 

social, como poderia acontecer num ambiente de participação presencial. Para além disso num fórum 

é possível que haja uma interação em tempo real, o que incentiva o desenvolvimento de discussões 

importantes para a problemática, podendo tecer comentários e colocar argumentos sobre a sua 

seleção, bem como tirar dúvidas e consultar respostas já dadas pelo facilitador às dúvidas dos pares 

do painel. Tudo isto de forma anónima. O layout dos fóruns deve ser bastante cuidado para os 

participantes percebam facilmente a sua utilização (Lolive & Okamura, 2016). Na literatura não se 

encontraram integrações entre o Fóruns e métodos participativos, no entanto foi possível encontrar 

estudos que apoiam a utilização destes para a promoção da comunicação (Im & Chee, 2006).  

No próximo capítulo será descrita em pormenor a metodologia que será implementada nesta 

dissertação para posterior aplicação à problemática. 
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4. Metodologia: Método Delphi associado a uma Representação 

Visual de Informação e a um Fórum 

Como foi possível observar no capítulo 3 desta dissertação são vários os métodos participativos 

utilizados como ferramenta para promover a comunicação entre grupos de peritos ou entre grupos de 

cidadãos. Com os resultados que provêm deste tipo de métodos é possível fundamentar decisões 

quer na área da política, saúde e planeamento, como visto anteriormente.  

A metodologia desenvolvida nesta dissertação será implementada num caso de estudo – o 

combate à resistência a antimicrobianos. Esta é uma problemática muito atual, e com a existência de 

cada vez mais soluções com o intuito de reduzir a resistência é necessário analisar o problema em 

todas as suas áreas de atuação e compreender quais é que são realmente relevantes e quais podem 

representar um impacto considerável para esta problemática. 

Como visto no subcapítulo 3.5.1, o método participativo que se adequa melhor a este contexto é o 

método Delphi por ser um processo estruturado que promove a comunicação em grupo, tendo a 

particularidade de ser anónimo e não implicar deslocações do participante, ao mesmo tempo que 

permite uma gestão eficiente do tempo de participação (Keeney et al., 2011; Linstone & Turoff, 1975). 

Todas estas características representam uma vantagem neste contexto, pois os custos monetários e 

temporais que implicam várias reuniões de uma equipa multidisciplinar no mesmo espaço seriam 

incomportáveis face à realização de um Web-Delphi.  

A metodologia que se propõe nesta dissertação é o desenvolvimento de um método Delphi 

associado a uma representação visual da informação através de mapas cognitivos e de linhas 

temporais. Este mapa cognitivo representará todas as áreas de atuação escolhidas e as medidas 

específicas para cada uma. O mapa será combinado com uma escala de cores. Estas cores sobre 

cada conceito indicarão a percentagem de participantes que escolheu aquela medida ou área de 

atuação. As linhas temporais funcionarão como forma de representar a sequência de implementação 

das diferentes medidas. Estas representações visuais irão permitir uma fácil interpretação dos dados 

e uma rápida análise das principais relações entre conceitos. Como ferramenta de apoio a este 

processo, irá desenvolver-se um Fórum, cujo intuito será complementar o Delphi com uma recolha de 

informação qualitativa.  

A participação neste processo será mediada através de uma plataforma web, permitindo que o 

participante dê a sua contribuição quando lhe for mais conveniente. No final deste processo será 

realizado um contacto individual com os participantes de forma a fazer um acompanhamento final, 

compreendendo as dificuldades encontradas, as limitações e o que pode ser melhorado neste tipo de 

metodologia.  
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4.1 Visão Geral da Metodologia Desenvolvida 

O esquema das etapas-chave para a construção da metodologia proposta está representado na 

Figura 16. 

 

Figura 16 – Representação esquemática das várias etapas de desenvolvimento da metodologia proposta com 
as ferramentas necessárias para cada etapa. Na construção do Fórum será necessário recorrer a Structured 

Query Language (SQL), PHP:Hypertext Preprocessor (PHP),HyperText Markup Language (HTML) e Cascading 
Style Sheets (CSS). 

As fases de desenvolvimento desta metodologia passam pelo desenho do método Delphi, 

definindo. Nesta fase serão definidas as principais características de um Delphi a ter em 

consideração, como o tipo de Delphi a implementar, os objetivos a cumprir, o número de rondas, bem 

como o tipo de rondas, em especial a primeira ronda, que pode ser exploratória ou confirmatória (Day 

& Bobeva, 2005). Para além disso devem-se definir os tipos de perguntas, os números de perguntas, 

o tipo de feedback e os critérios de paragem. De salientar que todas as perguntas do questionário 

foram construídas de raiz, sendo por isso necessário fazer uma pesquisa profunda sobre definições 

científicas e sobre o processo de decisão clínica, bem como as principais áreas de atuação. De 

seguida será escolhida uma técnica para representação da informação de forma visual e é necessário 

definir a nomenclatura que será utilizada. Por fim, será programado um fórum de raiz para apoiar o 

método Delphi. Cada uma destas fases estará detalhada mais abaixo. 

Uma vez desenhada e desenvolvida a metodologia está será implementada no caso de estudo da 

resistência a antimicrobianos, cuja descrição estará presente no capítulo 5.   

4.1.1 Ferramentas Utilizadas no Desenvolvimento da Metodologia 

Como ferramenta para a construção dos questionários será utilizada a ferramenta de construção 

de inquéritos Cognito forms. Este foi o site escolhido visto ser aquele que tinha todas as 

funcionalidades necessárias, como a possibilidade de colocar perguntas de seleção múltipla, cuja 
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seleção de determinadas opções influencia as perguntas que apareciam de seguida. Para além disso 

era possível integrar o questionário criado diretamente no código desenvolvido para o Fórum. Para 

além disso, em comparação com outras ferramentas, como o Google Forms ou o Survey Monkey, é 

igualmente fácil de usar, com a maioria das funcionalidades relevantes grátis e com capacidade de 

exportar os dados para o excel. 

Para representação dos mapas cognitivos foi utilizado o Decision Explorer, por permitir facilmente 

representar os conceitos e respetivas setas de influência. O Decision Explorer também permite 

facilmente adicionar uma escala de cores a cada conceito, tal como se pretendia para cumprir os 

requisitos da metodologia. Para além disso este software foi desenvolvido com base na literatura de 

Eden e Ackermann (2004) sendo utilizado especificamente para criar mapas cognitivos (Ackermann & 

Eden, 2011). Para o Desenvolvimento do Fórum utilizou-se Structured Query Language (SQL) para 

criar a base de dados e PHP:Hypertext Preprocessor (PHP), HyperText Markup Language (HTML) e 

Cascading Style Sheets (CSS) para criar a interface com o utilizador. 

4.1.2 Integração da Metodologia nos Objetivos da Dissertação 

Neste subcapítulo será estabelecida a relação entre os objetivos definidos no subcapítulo 2.7 e as 

diferentes fases de desenvolvimento da metodologia. Na Figura 17 é possível observar de novo os 

objetivos, sendo especificado como se pretende cumprir cada um deles com a metodologia 

desenvolvida. 

 

Figura 17 – Esquematização sumária da forma como cada objetivo definido será concretizado.   
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No subcapítulo 4.2 irá explorar-se em mais detalhe, cada uma das fases de desenvolvimento 

desta metodologia. 

4.2 Fases de Desenvolvimento da Metodologia 

4.2.1 Desenho do Método Delphi 

Como visto no subcapítulo 3.5.1 o método Delphi é útil para recolher a opinião de um grupo de 

peritos em problemas complexos e que gerem controvérsia. Nos próximos pontos serão analisadas 

as principais características a considerar para o desenho de um Delphi e será definido o que se irá 

implementar nesta metodologia, com as respetivas justificações. 

4.2.1.1 Tipos de Delphi 

Como visto anteriormente existem vários tipos de Delphi. Para implementação nesta dissertação 

escolheu-se o Delphi modificado associado a um Delphi Online – Web-Delphi. A primeira ronda será 

de resposta fechada. Esta decisão pode limitar o estudo uma vez que não permite englobar todas as 

opções consideradas relevantes pelos participantes (Keeney et al., 2011), mas como é evidenciado 

na literatura será possível poupar tempo e motivar os participantes a responderem de forma mais 

rápida, aumentando assim ao máximo a taxa de resposta (Boynton & Greenhalgh, 2004). Desta 

forma, para construir a primeira ronda será necessário uma pesquisa extensa sobre conceitos 

essenciais nesta problemática de forma a construir perguntas o mais completas e abrangentes 

possíveis. 

4.2.1.2 Objetivos dum Delphi 

Nesta metodologia o Delphi será focado na seleção de um conjunto de áreas de atuação e 

medidas e não terá o objetivo de chegar a um consenso. Esta escolha deve-se ao facto de, ao 

contexto da resistência a antimicrobianos, ainda não ter sido aplicada uma metodologia como esta, 

sendo necessário primeiro, uma seleção de medidas, deixando para trabalho futuro uma escolha 

baseada nas preferências de cada participante (capítulo 7). 

4.2.1.3 Participantes 

Para a metodologia em causa e como visto no subcapítulo 3.3.1.1, sobre programas de gestão do 

uso de antimicrobianos é essencial a colaboração de uma equipa multidisciplinar. Visto esta 

metodologia envolver uma aplicação pioneira, o painel de participantes será pequeno, havendo 

potencial para, no futuro, expandir a participação a um grupo maior. Como visto no subcapítulo 

3.3.1.1, para discussão da problemática da resistência são importantes pessoas com experiências e 

conhecimentos de múltiplas áreas, desde médicos, a farmacêuticos, enfermeiros ou informáticos. 

Esta noção será tida em conta como critério de inclusão para a equipa deste caso de estudo. 
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4.2.1.4 Número de rondas 

Uma vez que a equipa de participantes é reduzida e a primeira ronda de respostas é fechada 

optou-se por fazer apenas duas rondas. Há na literatura de estudos com 2 rondas (Roberson, Collins 

& Oreg, 2005) e uma vez que no presente caso de estudo não se pretende atingir consenso, 2 ou 3 

rondas são suficientes (Delbecq et al., 1975). 

4.2.1.5 Anonimato 

No caso desta dissertação a metodologia irá ser um caso de quasi-anonimato, pois há a 

probabilidade de alguns participantes se conhecerem, pois alguns trabalham na mesma instituição. 

No entanto nunca serão identificados em relação às suas próprias respostas em nenhuma das 

ferramentas criadas para promover a comunicação entre os participantes.  

4.2.1.6 Critérios de Paragem 

No que toca aos critérios de paragem, nesta metodologia ter-se-á apenas em consideração o 

número de rondas.  

 

Resumidamente, o método Delphi aplicado neste caso de estudo terá as seguintes características:  

 Método Modificado Delphi aplicado via web; 

 Objetivo: Seleção de áreas de atuação e medidas, não sendo objetivo chegar a consenso 

sobre quais as medidas a implementar; 

 2 Rondas – ambas com perguntas de resposta fechada; 

 Grupo pequeno de participantes; 

 Quasi-anonimato; 

4.2.1.7 Protocolo de Questionamento  

Quanto ao protocolo seguido para desenvolver as perguntas da 1ª ronda e da 2ª ronda, optou-se 

por fazer questões de resposta fechada. Apesar de se limitar a exploração de alternativas, será uma 

forma de poupar tempo e permitir que os participantes tenham disponibilidade para responder a estes 

inquéritos (Hsu & Sandford, 2007). Se a 1ªRonda fosse de resposta aberta, implicaria inevitavelmente 

a construção de uma 3ªRonda, o que teria como consequência uma participação dos participantes de 

forma mais prolongada. Para o desenvolvimento das perguntas teve de ser feita uma extensa 

pesquisa de forma a encontrar os tópicos de discussão relevantes da problemática. No final 

validaram-se todas as questões com um perito, antes de as partilhar com o restante grupo de 

participantes. 

1ªRonda 

Na 1ªRonda as respostas dos participantes serão divididas em 2 partes.  

Numa primeira parte será pedido aos participantes para fazerem uma seleção de medidas e áreas 

de atuação. Neste caso serão utilizadas perguntas de 3 tipos diferentes: Escala discordo/concordo 

totalmente, seleção por checkboxes (seleção múltipla) e radio buttons (apenas uma seleção). Apenas 

uma pergunta seguiu a estrutura da escala discordo/concordo totalmente e outra radio buttons, sendo 
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que as restantes seguiram todas, o formato de checkboxes. Esta pequena diferença deve-se ao facto 

de não fazer sentido aplicar uma pergunta do tipo seleção múltipla às duas perguntas em causa. O 

formato de checkboxes foi o formato encontrado que permitia contrariar a limitação causada por uma 

primeira ronda de resposta fechada, visto que dá a possibilidade ao participante de selecionar apenas 

uma opção ou todas as opções. Desta forma, pode-se correr o risco de perder alguma informação, 

porque os participantes podem não refletir sobre as medidas específicas de todas as áreas de 

atuação, mas garante-se que todos os participantes têm disponibilidade para responder ao inquérito. 

Numa primeira fase de desenvolvimento tinha-se aplicado a escala de concordância às restantes 

perguntas, mas isso tornaria o inquérito demasiado extenso e pesado.  

Numa segunda parte será explorado o tempo necessário para alocação de recursos para 

implementação de algumas das ações. As perguntas serão com o formato, escala +5anos/Recursos 

já existentes, como visível na Figura 18. Com a informação recolhida nesta parte será possível 

construir uma linha temporal com a sinalização do ponto de início de implementação de determinadas 

medidas.  

 

 

Figura 18 – Escala utilizada para a segunda parte do inquérito da 1ªRonda 

De salientar que todas as perguntas foram assinaladas como obrigatórias, tendo-se incluído a 

opção “Sem conhecimento” ou “ Não Relevante” caso o participante não soubesse o que responder. 

A obrigatoriedade das perguntas garantia a obtenção de respostas e que não havia perguntas 

passadas à frente por clicar no botão errado. Esta necessidade de obter respostas deve-se 

essencialmente ao facto do grupo ser de pequenas dimensões. 

2ªRonda 

Na 2ª ronda são apresentados a cada participante os mapas obtidos com a integração das 

respostas de todos os participantes. Será apresentado inicialmente um mapa global, e de seguida 

mapas específicos para cada área de atuação. Para cada participante serão apresentadas as suas 

respostas em cada área e será dada a possibilidade aos participantes de mudar as seleções ou não. 

Relativamente à segunda parte do inquérito, serão apresentados os dados recolhidos em forma de 

linha temporal de 2017 a 2021, sendo dada mais uma vez a possibilidade aos participantes de 

mudarem as opções escolhidas anteriormente com base numa segunda análise e nas respostas dos 

participantes. Nesta 2ª Ronda será desenvolvido um questionário personalizado para cada 

participante, estando as respostas de cada um previamente selecionadas. O formato das perguntas 

será semelhante às perguntas apresentadas na 1ªRonda. 

 

Os questionários serão desenvolvidos através no site de construção de formulários Cognito forms 

e foram disponibilizados aos participantes através de uma plataforma web integrada com o Fórum 

criado. Esta escolha representa várias vantagens pois permite recolher e tratar informação mais 
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facilmente, implica menos custos, permite adaptar de forma flexível o design dos inquéritos, bem 

como aumentar as taxas de resposta (Boynton & Greenhalgh, 2004; Sincero, 2012). 

Importante ainda ressalvar que para os inquéritos de ambas as fases foram elaborados textos 

introdutórios. Na 1ªRonda um texto breve com uma pequena introdução e contextualização da 

problemática da resistência a antimicrobianos, seguido de uma explicação sobre o método Delphi e 

instruções para as próximas etapas. Na 2ªRonda os textos foram essencialmente focados em 

esclarecer os participantes sobre a etapa que tinham pela frente. No Fórum foram também 

elaborados todos os textos, títulos e instruções, de forma a que o Fórum estivesse claro e percetível 

pelos participantes. 

4.2.2 Mapas Cognitivos 

Uma vez exploradas as vantagens de técnicas de visualização de informação no subcapítulo 3.4.2  

decidiu-se escolher os mapas cognitivos para representar a informação recolhida do Delphi, 

tornando-a mais apelativa e organizada, representando uma inovação a nível de feedback. 

Os mapas cognitivos são uma forma de esquematizar conceitos, que são um subtipo de mapas 

causais. No fundo o objetivo destes mapas é representar o pensamento de um grupo de pessoas 

(Eden, Ackermann & Cropper, 1992). De salientar que existem várias nomenclaturas para este tipo de 

mapas, mas a que será seguida nesta dissertação será aquela defendida por Eden Colin e Fran 

Ackermann (Bryson et al., 2004).  

Para Colin e Ackermann (2004) um mapa cognitivo é um diagrama composto por conceitos (por 

exemplo, áreas de atuação, estratégias, ameaças) que estão interligados por setas que representam 

influência. Através da observação das setas é possível perceber de que forma os diferentes conceitos 

se interligam (Bryson et al., 2004). Esta ferramenta é útil para planeamento estratégico, visto 

representar as várias dependências existentes num problema complexo. Neste caso em específico 

será possível perceber, como é que as diferentes medidas influenciam as diferentes áreas de atuação 

e que medidas influenciam mais do que uma área de atuação.  

Para tornar o mapa mais simples de interpretar foi incorporada uma escala de cores aos 

conceitos, de forma a rapidamente perceber o número de pessoas que selecionou cada medida. Esta 

atribuição de cores foi baseada nos mapas cognitivos coloridos desenvolvidos por John Venable 

(Venable, 2016). 

Na Figura 19 encontra-se uma representação da nomenclatura que será usada nesta dissertação. 
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Figura 19 – Nomenclatura que será usada nos mapas cognitivos desta dissertação. As cores atribuídas aos 
conceitos representam a percentagem de participantes que o escolheram e estão representadas na legenda do 
lado esquerdo da figura. A única que cor que não está comtemplada na legenda é a cor da questão central, que 

é uma cor neutra e igual em todos os mapas. 

O software utilizado para construir estes mapas será o Decision Explorer, cujas funcionalidades 

são as necessárias para este caso de estudo, uma vez que permite criar mapas cognitivos de forma 

acessível e introduzir as cores a cada conceito. Para representar os dados recolhidos na segunda 

parte do inquérito que diz respeito ao tempo de alocação de recursos para cada medida, irá recorrer-

se a uma linha temporal, onde em cada espaço temporal entre 2017 e 2021 serão assinaladas os 

tempos de começo de cada medida, contabilizando o número de participantes que escolheu cada 

opção temporal. Usar linhas temporais para representar informação distribuída ao longo de um 

horizonte temporal começa a ser uma técnica cada vez mais utilizada, fazendo parte de uma das 

várias técnicas incluídas no conceito de Knowledge Visualisation (Anna, 2013). No final deste 

processo será apresentada uma linha temporal simplificada com as respostas da maioria, disponível 

no subcapítulo 5.6.1. O tratamento de dados de toda a dissertação será feito recorrendo ao excel. 

4.2.3 Desenvolvimento do Fórum 

Um website é um sistema de várias componentes interligadas com o objetivo de identificar, 

organizar e transferir informação entre o remetente e o destinatário. Estes websites para terem uma 

boa taxa de resposta e utilização devem ter algumas características essenciais, nomeadamente uma 

organização de informação lógica, serem fáceis de usar pelos utilizadores menos experientes e 

serem visualmente atrativos (Shneiderman, Plaisant, Cohen & Jacobs, 2009). 

Neste estudo, será criado um fórum para promover a comunicação entre os participantes e 

funcionar como um método de recolha de informação qualitativa.  

A combinação entre informação qualitativa (vertente social) e informação quantitativa (vertente 

técnica) já foi defendida na literatura (Kaplan & Duchon, 1988). Esta combinação acrescenta valor à 

metodologia desenvolvida e permite a integração de novas ideias, justificar opiniões recolhidas, 
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corrigir erros e descobrir informações que estavam omissas na discussão (Kaplan & Duchon, 1988). 

É com o intuito de ultrapassar alguma falha de informação que surge a necessidade de criar o Fórum. 

Ferramentas como o Fórum são também de extrema importância, pois possibilitam ao participante 

dar a sua opinião quando lhe for conveniente, evitando qualquer deslocamento. Para além disso, 

estes fóruns, em relação a outros métodos de recolha são protegidos por uma password apenas 

conhecida pelo participante, evitando que estas opiniões se saibam por pessoas externas ao 

processo Delphi, tendo por isso uma forte componente de segurança (Im & Chee, 2006). 

O Fórum criado para este projeto será programado de raiz. Existem algumas ferramentas que 

podiam ser usadas de forma grátis, como o PHPForum, mas não permitiam todas as funcionalidades 

e características que este projeto exigia, por exemplo, não eram capazes de manter o anonimato dos 

participantes. Desta forma, para ultrapassar estes obstáculos, criou-se o fórum com recurso a 

linguagens de programação como SQL, PHP, HTML e CSS. Com estas quatro linguagens de 

programação será possível construir o fórum desejado.  

As principais funcionalidades deste fórum, consideradas relevantes para este caso de estudo e 

que permitem ultrapassar algumas limitações do método até agora descrito são: 

 Criação de uma conta apenas com uma password, sendo que sempre que os participantes 

faziam uma publicação esta não estava associada a nenhum nome, mantendo o anonimato 

necessário; 

 Duas áreas semelhantes estruturalmente, mas uma para interação participante – facilitador 

(Dúvidas) e outra para uma interação participante-participante (Comentários). Desta forma a 

informação estará mais organizada e será possível distinguir as duas principais vertentes do 

Fórum, uma onde apenas se colocam dúvidas diretamente à facilitadora do processo. Estas 

dúvidas podem ser sobre o funcionamento do fórum ou mesmo sobre etapas do processo, 

essencialmente no que toca à interpretação dos mapas cognitivos e linhas temporais 

apresentadas. As respostas dadas pela facilitadora do processo estarão devidamente 

identificadas para que os participantes possam saber quando é que a resposta é da 

facilitadora. Já a área de comentários é mais focada na discussão entre participantes, sendo 

que os participantes podem escrever os argumentos que os levaram a fazer determinada 

seleção e também os problemas que podem não ter sido incluídos nas perguntas realizadas.   

 Separação da informação entre rondas, como estratégia de organização de informação; 

 Possibilidade para o participante poder editar as suas próprias mensagens. Esta 

funcionalidade é muito relevante, pois após publicação o participante pode reparar que não 

foi claro na sua escrita e pode facilmente editar o texto. De salientar que a edição só está 

disponível para as mensagens do próprio participante; 

  Adição de um campo para “Resposta a:”. Este campo permite que o participante escolha a 

qual mensagem a sua diz respeito. Desta forma é possível manter uma sequência lógica de 

conversação; 

 Desenvolvimento de um método para o envio de um e-mail diário (se pretendido pelo 

participante) com as novidades publicadas no Fórum nesse dia, para que participante possa 

estar atento às novas publicações sem que tenha que consultar o fórum todos os dias; 
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 Secções de ajuda em cada página, para facilitar a utilização do fórum e para que os 

pormenores sobre a função de cada botão em cada página sejam esclarecidos; 

 Criação de um contador de users (com conta criada) ou visitantes (sem conta criada) que 

consultaram o fórum para desta forma se ter noção da taxa de adesão do fórum; 

De salientar que todo o Fórum foi programado com proteções contra erros de forma a que se o 

participante fizesse alguma ação que não era possível o programa não deixava e enviava um aviso, 

por exemplo enviar uma mensagem num tópico que não existia. 

As mensagens publicadas pelos diferentes participantes estão organizadas da forma visível na 

Figura 20. As mensagens são inseridas em dúvidas ou tópicos que por sua vez estão inseridas em 

categorias.  

 

Figura 20 – Estrutura das mensagens publicadas no Fórum desenvolvido para este caso de estudo. 

A base de dados criada para recolher todas as informações colocadas no fórum pode ser 

representada pela Figura 21. É uma base de dados simples com 4 entidades – Posts, Topics, Users, 

Categories, tendo cada uma 6, 5, 5 e 3 atributos, respetivamente. 

 

Figura 21 – Esquema relacional representativo da base de dados criada para o Fórum, onde é possível 
observar as entidades e as suas relações, bem como atributos. 

O código necessário para a construção deste Fórum tornou-se bastante extenso, não sendo 

relevante adicionar na dissertação.  
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De salientar que todas estas funcionalidades e todo o desenvolvimento foi acompanhado e 

validado pelo perito que coorientou o trabalho desta dissertação. 

No final da aplicação deste método será inquirido junto dos participantes sobre as principais 

dificuldades encontradas na utilização do Fórum, na interpretação dos mapas cognitivos ou das 

perguntas desenvolvidas. Com este questionário pretende-se perceber quais as limitações deste 

processo e o que é que pode vir a ser melhorado. 

No próximo capítulo será possível explorar a forma como esta metodologia será implementada no 

caso de estudo do combate à resistência a antimicrobianos. 
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5. Implementação da Metodologia ao Caso de Estudo: Combate à 

Resistência a Antimicrobianos 

A implementação da metodologia definida no capítulo anterior no contexto da problemática da 

resistência a antimicrobianos tem o objetivo de identificar ou selecionar as medidas mais relevantes 

para reduzir a resistência no país, em meio hospitalar. Numa segunda parte deste caso de estudo 

será possível questionar os participantes sobre o tempo necessário para alocação de recursos para 

cada medida específica. Neste capítulo serão apresentadas todas as assunções necessárias para a 

construção das diferentes componentes que esta metodologia integra, bem como a sua configuração 

para os utilizadores.  

Ao longo deste capítulo acompanhar-se-á o que um participante, escolhido de forma aleatória vê 

ao longo de todo o processo. Na Figura 22 é possível observar os passos de implementação da 

metodologia descrita no capítulo 4, que serão apresentados aos participantes. 

 

Figura 22 – Esquematização dos passos seguidos por um participante ao longo do processo Delphi. Os 
passos incluídos no interior duma caixa são os passos que dizem respeito ao processo Delphi em si. 

De salientar que todas as assunções feitas neste caso de estudo foram validadas por um perito. 

A implementação no contexto do caso de estudo da resistência a antimicrobianos terá sempre em 

mente os objetivos definidos pela OMS e DGS, tentando pôr à consideração dos participantes uma 

adaptação dos programas de gestão de uso de antimicrobianos à realidade do país. Por outro lado, o 

objetivo que diz respeito ao desenvolvimento de uma pesquisa sobre a problemática de forma a 

adaptar o método escolhido ao contexto foi cumprido através da pesquisa extensa de forma a saber 
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todos os conceitos necessários e áreas de atuação importantes, como será explícito no subcapítulo 

5.2. 

Por fim o questionário de acompanhamento possibilitou a recolha de opiniões dos participantes 

sobre a metodologia escolhida, compreendendo o comportamento dos mesmos face à utilização das 

diferentes ferramentas e validar o valor da combinação de dados qualitativos com quantitativos. 

5.1 Passo 1 – Envio do Convite aos participantes 

Este processo iniciou-se com o envio de um convite a cada um dos participantes selecionados, 

que respeitavam as características de inclusão no painel multidisciplinar. Este convite informava 

sobre o tipo de estudo que estava a ser feito, os objetivos da dissertação, uma explicação sobre o 

método Delphi, os timings de realização das duas rondas e por fim o endereço onde os participantes 

podem ter acesso ao inquérito da 1ªRonda. 

Foram convidadas 6 peritos: 1 médico especialista de doenças infeciosas, 1 médico do grupo de 

epidemiologia, 3 médicos prescritores de diferentes especialidades e 1 farmacêutico. As principais 

características da amostra em estudo encontram-se expostas na Figura 23, Figura 24 e Figura 25. 

Nestas figuras está representado o género dos participantes, a sua faixa etária e o local onde 

exercem a sua profissão, respetivamente. A maioria dos participantes é do género masculino da faixa 

etária entre os 41-50 anos, da região de Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Figura 23 – Percentagens relativas ao número de participantes do sexo masculino e feminino. 

 

Figura 24 – Percentagens relativas à faixa etária de cada participante 
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Figura 25 – Gráfico onde estão representadas as percentagens de participantes que trabalham em 
determinada região. 

5.2 Passo 2 – Início da 1ªRonda 

O inquérito da primeira ronda é acessível a partir do endereço: 

http://web.ist.utl.pt/ist173150/round1.html. 

O participante pode aceder a 7 páginas diferentes, organizadas da seguinte forma: 

 1ª Página – contexto do problema (Figura 26); 

 2ª Página – instruções sobre o método Delphi e seus objetivos; 

 3º Página – instruções específicas da 1ªRonda; 

 4ª Página – escolha das áreas de atuação; 

 5ª Página – escolha das medidas dentro de cada área específica; 

 6ª Página – atribuição de um tempo de alocação de recursos a cada medida dentro das áreas 

de atuação selecionadas; 

 7ª Página – informações pessoais; 

Na página 5, as perguntas específicas para cada área só aparecem se tiverem sido selecionadas 

na pergunta da página 4. O mesmo acontece às perguntas da página 6. 

O participante pode voltar atrás para rever alguma resposta dada sem perder as seleções já feitas 

nas perguntas mais à frente, no entanto a informação só é enviada para o facilitador quando o 

participante clica em submeter, no final do questionário. 

 

http://web.ist.utl.pt/ist173150/round1.html


54 

 

Figura 26 – Exemplo da primeira página do inquérito da 1ª Ronda a que todos os participantes têm acesso. 

As perguntas para a primeira ronda foram baseadas numa pesquisa aprofundada sobre conceitos 

importantes na problemática da resistência. Após uma pesquisa por guias de apoio à implementação 

de programas de gestão do uso de antimicrobianos, foi possível perceber as principais áreas de 

atuação (Nathwani & Sneddon, 2013; Paterson, 2006; Simões, Gregório, Póvoa & Lapão, 2015): 

a) Comunicação entre os diferentes profissionais de saúde de diferentes centros hospitalares; 

b) Monitorização da resistência no hospital; 

c) Monitorização de consumos dos diferentes antimicrobianos no hospital; 

d) Implementação de programas de apoio à decisão no processo da prescrição; 

e) Implementação de estratégias no ramo da procura (ex. prescrição, venda ao doente);  

f) Educação dos profissionais de saúde; 

g) Consciencialização da população; 

h) Implementação de estratégias nos meios de abastecimento (ex. farmácias, laboratórios); 

Estas áreas de atuação estão diretamente ligadas com os objetivos definidos pela OMS no 

subcapítulo 3.3. A área de atuação g) está diretamente ligada com o objetivo da OMS que incentiva 

ao aumento do conhecimento da população sobre a problemática. As áreas de atuação a), b), c) e f) 

podem interligar-se com o objetivo da OMS que pretende aumentar a rede de vigilância de resistência 

a nível mundial. As áreas de atuação d) e h) estão relacionadas com o objetivo da OMS que incentiva 

ao desenvolvimento de novos medicamentos, novas ferramentas, aumento o nível de investigação 
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nesta área. Por fim, a área de atuação e) relaciona-se com o objetivo da OMS que incentiva à 

redução da incidência de infeções, bem como da otimização do uso de agentes antimicrobianos.  

Algumas das medidas incluídas nesta ronda foram também baseadas em artigos publicados por 

autores como Abigal Coulson que se focam essencialmente na área de abastecimento e nas 

estratégias no ramo da procura (Colson, 2008; Laxminarayan et al., 2013; Laxminarayan, Malani, 

Howard & Smith, 2007). No Anexo A encontra-se um esquema sumário realizado no início desta 

pesquisa, onde é possível observar os passos para a construção de um programa de gestão do uso 

de antimicrobianos e exemplos das principais áreas de atuação. 

No total a 1ª Ronda tem 17 perguntas, 4 das quais sobre informação pessoal do participante. O 

questionário está dividido em 2 partes. Uma primeira onde o participante faz uma seleção das áreas 

de atuação mais relevantes, seguida de uma seleção das medidas específicas dentro de cada área 

ou de dados específicos. Uma segunda parte onde, ignorando a seleção feita anteriormente, indica 

através da escala disponível na Figura 18, quanto tempo é que demora a alocar recursos suficientes 

para a implementação de cada medida. O inquérito finaliza com a obtenção de alguns dados 

pessoais como o género, o local onde exerce a sua função, faixa etária e e-mail (apenas acedido pelo 

facilitador do processo). 

De salientar que nem todos os participantes respondem a todas as perguntas. O organograma da 

Figura 27 indica a sequência das perguntas. No máximo um participante responde a 17 perguntas, no 

mínimo a 7 perguntas. Foi avaliado um tempo máximo para responder a este inquérito de 15 minutos. 

 

Figura 27 – Organograma da sequência das perguntas ao longo do questionário da 1ªRonda 

Para os 4 tipos de perguntas explorados no subcapítulo 4.2.1.7, apresenta-se de seguida um 

exemplo de cada uma a que o participante podia ter acesso. 

 Escala Discordo/Concordo totalmente – nesta pergunta o participante, mediante as medidas 

enunciadas escolhe um dos 5 níveis possíveis. Na Figura 28 pode observar-se a pergunta a que 

se faz referência. Esta pergunta tem o intuito de averiguar se os participantes concordam com 

algumas das medidas sugeridas pelo programa de gestão de uso de antimicrobianos definido a 

nível europeu.   



56 

 

Figura 28 – Exemplo da pergunta onde é utilizada uma escala de discordo/concordo. 

 Escolher as opções mais relevantes (Checkboxes) – o participante neste tipo de pergunta 

pode escolher todas as opções ou apenas uma. A maioria das perguntas tem este formato e 

na Figura 29 é possível observar um exemplo deste tipo de perguntas. Na Figura 29, a título 

de exemplo, é possível observar a pergunta onde era pedido ao participante para selecionar 

as principais áreas de atuação.  

 

 

Figura 29 – Exemplo duma pergunta com checkboxes com algumas das áreas já selecionadas.  

 Escolher a opção que se adequa melhor (Radio Buttons) – o participante apenas pode 

escolher uma opção, tendo em conta aquilo que se adequa melhor à sua opinião. Na Figura 

30 é possível observar a pergunta que foi construída desta forma. Esta pergunta insere-se 

numa área específica, a Educação dos profissionais de saúde, e pergunta aos participantes 

sobre a necessidade de atualizar os cursos.  

 

Figura 30 – Exemplo duma pergunta com o formato de radio buttons. 

 Escala +5anos/Recursos já existentes – o participante para cada medida enunciada deve 

escolher dum escala de 5 níveis, qual o que melhor se adequa. As perguntas da fase final do 

inquérito são desta forma e na Figura 31 encontra-se um exemplo. Esta pergunta era 

referente à área de Consciencialização da População e pedia-se ao participante para atribuir 

um nível a cada uma das medidas. 
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Figura 31 – Exemplo de pergunta com o formato escala +5anos/Recursos já existentes para a área da 
consciencialização da população.  

Este formato de pergunta enunciado no último ponto foi aplicado às perguntas para as áreas de 

implementação de estratégias no ramo da procura, consciencialização da população e 

implementação de estratégias nos meios de abastecimento. Apenas estas áreas tiveram foco nesta 

parte do inquérito, pois apenas estas contemplavam medidas que eram inexequíveis de implementar 

ao mesmo tempo e visto serem a diferentes níveis (internacional, nacional ou para cada hospital), 

necessitarem de diferentes níveis de recursos. 

5.3 Passo 3 – Tratamento da Informação  

Os resultados foram exportados diretamente do Cognito Forms para uma folha de Excel. De 

seguida foi programado em Visual Basic (macros) uma simples programação para limpar os dados, 

ignorando o que não interessa e introduzi-los numa folha de excel, onde estavam as fórmulas 

necessárias para saber a percentagem de respostas para cada pergunta. Esta programação e esta 

folha de excel permitiam poupar tempo no tratamento de dados. 

No Decision Explorer foram introduzidas todas as medidas específicas, bem como áreas de 

atuação e foi construído o mapa global. Todo o processo no Decision Explorer foi feito de forma 

manual. Foram também definidas as cores a atribuir a cada conceito. As cores representadas são: 

 Vermelho para medidas escolhidas por 81-100% dos participantes 

 Laranja para medidas escolhidas por 61-80% dos participantes 

 Amarelo para medidas escolhidas por 41-60% dos participantes 

 Verde-claro para medidas escolhidas por 21-40% dos participantes 

 Verde-escuro para medidas escolhidas por 1-20% dos participantes 

 Cinzento-escuro para medidas não escolhidas por nenhum participante 

Na Figura 19 do subcapítulo 4.2.2 é possível observar a escala de cores escolhida para o mapa. 

Para medidas específicas que influenciem várias áreas de atuação foi aplicada uma média à 

percentagem de respostas obtidas para as várias áreas de atuação, seguindo a equação (1). 

 

(1) 

 

Onde, 

N representa o número de áreas à qual determinada medida (sub-conceito) é comum, 

Percentagemi representa a percentagem de resposta para determinada medida (sub-conceito). 
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 Para o cálculo das percentagens de respostas em cada pergunta foi tido em conta o número de 

respostas total, 6 respostas, mesmo que nem todos os participantes tenham escolhido todas as 

opções. 

Tendo em conta os pressupostos aqui assinalados e após o tratamento dos dados com o excel foi 

possível construir o mapa cognitivo intermédio observável no Anexo B. 

Na segunda parte do questionário, para as áreas de implementação de estratégias no ramo da 

procura, consciencialização da população e implementação de estratégias nos meios de 

abastecimento, foi inquirido aos participantes sobre o tempo que demora a ter os recursos 

necessários para a implementação de cada medida. Com os dados recolhidos foi possível apresentar 

uma linha temporal de 2017 até 2021 de forma a entender quando é que cada uma das medidas 

pode iniciar a sua implementação, se for relevante. 

Na Figura 32 é possível observar os  resultados obtidos para a área das estratégias no ramo da 

procura. Nesta área só houve um participante que respondeu. Para este as medidas podem ser 

implementadas entre 2018 e 2021, dando prioridade às restrições a antimicrobianos com elevado 

nível de resistência no país, incentivos financeiros para redução da prescrição de antimicrobianos, 

bem como desencorajar o uso inaprorpiado de antimicrobianos. Esta última foi considerada como não 

relevante, mas que ainda assim se consegue implementar facilmente. 

 

Figura 32 – Linha temporal que representa o tempo de início de implementação das medidas da área das 
estratégias no ramo da procura. 

As restantes linhas temporais intermédias estarão representadas em Anexo (Anexo B). 

O passo seguinte passou por exportar o mapa para um editor de imagens, para que de forma 

individual, se pudesse assinalar as respostas de cada participante com um círculo azul e separar o 

mapa por área de atuação, para as perguntas específicas. 

O mapa global foi depois inserido nos questionários, mas devido ao tamanho do mapa, a sua 

resolução nem sempre foi a melhor, tendo-se adicionado um local de zoom in, onde o participante 

podia clicar e numa janela nova abria o mapa em maiores dimensões e onde o participante podia 

aproximar com o zoom do próprio browser. 
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5.4 Passo 4 – Início da 2ªRonda 

Nesta 2ªRonda o inquérito é igualmente dividido em 2 partes. Na primeira é apresentado ao 

participante o mapa global obtido após agregação das respostas de todos os participantes, com as 

suas respostas devidamente assinaladas com um círculo azul, como é possível observar na Figura 

33. O mapa é depois subdividido em cada área de atuação para facilitar a interpretação por parte dos 

participantes (Figura 35). Numa segunda parte é apresentado aos participantes uma linha temporal, 

onde para cada medida é representado o número de respostas para cada intervalo de tempo (Figura 

36). Nesta ronda foi criado um inquérito individual para cada participante, com base nas respostas 

dadas na ronda anterior. A título de exemplo apresenta-se o link de acesso a um dos seis inquéritos 

construídos http://web.ist.utl.pt/ist173150/round2_1.html. 

O participante pode, ao observar o mapa global ou específico e a linha temporal, manter as 

seleções já feitas, fazer novas seleções ou retirar seleções prévias, com base numa segunda reflexão 

e nas hipóteses escolhidas pelos restantes participantes. Uma vez mais nem todos os participantes 

respondem a todas as perguntas, a sequência de perguntas é igual à apresentada no organograma 

da Figura 27. Caso haja alterações na seleção de respostas incentiva-se a que os participantes 

digam em cada secção porque é que mudaram de opinião, utilizando o Fórum para esse efeito. 

As páginas deste inquérito estão subdivididas da seguinte forma: 

 1ª Página – Instruções da 2ª Ronda; 

 2ª Página – Continuação das Instruções da 2ªRonda; 

 3ª Página – Apresentação do mapa global com as instruções de interpretação (Figura 33); 

 4ª Página – Escolha das áreas de atuação principais (Figura 34); 

 5ª Página – Instruções para 1ª Parte do inquérito; 

 6ª Página – Mapa cognitivo específico - Comunicação entre os diferentes profissionais de 

saúde de diferentes centros hospitalares (Figura 35); 

 7ª Página – Mapa cognitivo específico - Monitorização da resistência e de consumos dos 

diferentes antimicrobianos no hospital; 

 8ª Página – Mapa Cognitivo específico - Implementação de programas de apoio à decisão no 

processo da prescrição; 

 9ª Página - Mapa Cognitivo específico - Implementação de estratégias no ramo da procura 

(ex. prescrição, venda ao doente); 

 10ª Página - Mapa Cognitivo específico - Educação dos profissionais de saúde; 

 11ª Página - Mapa Cognitivo específico - Consciencialização da população; 

 12ª Página - Mapa Cognitivo específico - Implementação de estratégias nos meios de 

abastecimento (ex. farmácias, laboratórios); 

 13ª Página – Instruções da 2ª Parte; 

 14ª Página – Linha temporal - Implementação de estratégias no ramo da procura (ex. 

prescrição, venda ao doente); 

 15ª Página – Linha temporal - Consciencialização da população; 

http://web.ist.utl.pt/ist173150/round2_1.html
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 16ª Página – Linha temporal - Implementação de estratégias nos meios de abastecimento 

(ex. farmácias, laboratórios); 

As páginas de 5 a 12 só aparecem se essas áreas forem selecionadas na página 4. O mesmo 

acontece com as últimas 4 páginas, 13 a 16. Optou-se por separar as perguntas específicas de cada 

área por página, pois como desta vez todas as perguntas iam estar associadas a uma imagem, se 

ficasse tudo de forma contínua, tornar-se-ia muito pesado. 

 

 

Figura 33 – Exemplo da página 3 apresentada ao participante, com as respostas do mesmo no mapa global 
selecionadas com um círculo azul. 
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Figura 34 – Integração do mapa no inquérito de 2ªRonda com foco nas principais áreas de atuação. Para 
além da seleção feita no mapa com um círculo azul, as medidas já se encontram pré-selecionadas com um 

check diretamente na pergunta.  

 

Figura 35 – Exemplo de uma pergunta específica de uma área, Consciencialização da População, que 
anteriormente não tinha sido selecionada pelo participante, daí que não haja hipóteses previamente 

selecionadas. 
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Figura 36 – Exemplo de uma linha temporal apresentada aos participantes. Neste caso a linha temporal diz 
respeito à área de Consciencialização da População, com as respostas do participante previamente 

selecionadas. 

Graças à funcionalidade do site escolhido, Cognito Forms, foi possível integrar os inquéritos com a 

página web criada para o Fórum, podendo o participante, a qualquer momento aceder ao Fórum, sem 

abandonar o inquérito. 

Importa salientar que todas estas questões foram devidamente validadas junto de um perito. Os 

questionários da 1ª e 2ª Ronda encontram-se na totalidade em Anexo – Anexo C. 

5.5 Passo 5 – Funcionamento Paralelo do Fórum 

O Fórum implementado acompanha durante todo o processo os participantes, para que estes 

possam tecer comentários sobre a temática e processo, bem como tirar dúvidas que existam. Desta 

forma o Fórum permite promover a comunicação permitindo aos participantes discutirem a 

problemática de forma ativa. É possível aceder ao Fórum através do endereço: 

http://web.ist.utl.pt/ist173150/inicial.php 

De seguida serão apresentadas algumas imagens que representam algumas das páginas chave 

do Fórum. Na Figura 37 é possível observar a página inicial, sendo vísisvel no canto superior direito o 

botão de Ajuda, onde são indicadas instruções para a página que o utilizador esteja a consultar nesse 

momento. Todas as diferentes páginas têm um botão semelhante com instruções específicas.  

No centro da página estão algumas instruções básicas para que o utilizador possa orientar-se na 

primeira vez que consulta o Fórum. Na zona inferior estão as 2 principais áreas: Dúvidas e 

Comentários. No fim da página encontra-se o contador dos visitantes e users. 

http://web.ist.utl.pt/ist173150/inicial.php
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Figura 37 – Representação da página inicial do Fórum onde é possível observar as duas áreas – Dúvidas e 
Comentários. 

Na secção da 2ªRonda existente no Fórum foi adicionado o mapa global obtido após a 1ªRonda. 

Este foi subdivido em secções para que os comentários ou dúvidas fossem facilmente organizados 

dentro de cada subtema. Na Figura 38 pode observar-se um exemplo desta página com as diversas 

categorias e o botão de ajuda. Estas páginas relativas à 2ªRonda estiveram inactivas até à data de 

início da 2ªRonda, sendo que o participante recebia uma mensagem de aviso com a data a partir da 

qual esta 2ªparte estivesse pronta. 
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Figura 38 – Representação da página relativa à 2ªRonda, onde é possível observar as diferentes categorias 
criadas para o mapa cognitivo apresentado. 

Os restantes exemplos das páginas mais relevantes do Fórum encontram-se no Anexo D. 

A adesão ao Fórum foi reduzida e no total houve 8 publicações. Estas publicações foram tópicos 

de reflexão. No entanto nenhum participante respondeu às publicações feitas por outros. No capítulo 

6 serão discutidas possíveis razões para a fraca adesão ao Fórum criado. Na Figura 39 encontra-se 

um exemplo de uma das publicações deixadas por um participante.  
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Figura 39 – Exemplo de uma das publicações feitas no Fórum, com informações como a hora e dia da 
publicação, a mensagem e se é resposta a alguma outra mensagem. Em abaixo é possível encontrar um espaço 

para que o participante possa responder à mensagem publicada. 

No total 4 dos 6 participantes criaram conta no Fórum, ainda que nem todos tenham publicado 

mensagens no Fórum. 

5.6 Resultados Finais e Comparação entre Rondas 

Após todos os participantes terem respondido ao inquérito da 2ª Ronda, as respostas foram 

deviamente organizadas e será feita neste subcapítulo uma pequena análise das diferenças entre 

rondas. As cores presentes das tabelas apresentadas abaixo são as mesmas que as presentes no 

mapa representando a percentagem de participantes que selecionou determinada opção.  

Na pergunta 2, que se refere à escolha das principais áreas de atuação é possível observar 

(Tabela 6) que houve algumas alterações. A área de comunicação entre profissionais e instituições, a 

área das estratégias no ramo da procura, bem como no ramo de abastecimento tiveram mais 

seleções do que na 1ªRonda, o que significa que após uma segunda análise houve participantes que 

mudaram de opinião. Os 6 participantes responderam a esta pergunta em ambas as rondas. Apesar 

disto as áreas de monitorização da resistência, bem como da educação dos profissionais de saúde 

continuam as áreas de atuação com mais seleções. 
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Tabela 6 – Número total de respostas bem como as percentagens atribuídas a cada área de atuação – 
comparação entre 1ª e 2ªRonda. As cores são as mesmas que as aplicadas no mapa e estão relacionadas com 

a percentagem de respostas. 

Pergunta 2 
TOTAIS - 
1ªRonda 

TOTAIS- 
2ªRonda 

%  
1ªRonda 

%  
2ªRonda 

Nº 
Resp. 

Comunicação entre profissionais e hospitais 3 4 50 67 6 

Monitorização da resistência 6 6 100 100 6 

Monitorização de consumos 4 4 67 67 6 

Implementação de programas de apoio à 
decisão 

3 3 50 50 6 

Implementação de estratégias no ramo da 
procura 

1 2 17 33 6 

Educação dos profissionais de saúde 5 5 83 83 6 

Consciencialização da população 4 4 67 67 6 

Implementação de estratégias nos meios de 
abastecimento 

2 3 33 50 6 

 

Nas áreas da Monitorização da resistência e do consumo, na implementação de programas de 

apoio à decisão, educação dos profissionais de saúde e consciencialização da população não houve 

qualquer alteração das respostas. 

Para a área da Comunicação entre profissionais de saúde e hospitais, houve pequenas variações, 

como visíveis na Tabela 7. Desta forma a medida mais selecionada é a de Criar Mecanismos para 

partilhar informações entre hospitais. Como observado, a esta pergunta apenas responderam no total 

4 participantes dos 6. 

Tabela 7 - Número total de respostas bem como as percentagens atribuídas a cada medida na área 
Comunicação entre profissionais de saúde e hospitais – comparação entre 1ª e 2ªRonda. As cores são as 

mesmas que as aplicadas no mapa e estão relacionadas com a percentagem de respostas. 

Pergunta 3 
TOTAIS - 
1ªRonda 

TOTAIS - 
2ªRonda 

% - 
1ªRonda 

% - 
2ªRonda 

Nº 
Resp 

Criar mecanismos de partilha entre 
profissionais de saúde 

3 4 50 67 4 

Reuniões Presenciais 3 3 50 50 4 

Promover reuniões com especialistas de 
diferentes regiões 

3 3 50 50 4 

Promover uma maior participação de todas 
as instituições a atividades europeias 

1 2 17 33 4 

 

Para a área das estratégias no ramo da procura foi possível observar (Tabela 8) que a medida de 

desencorajamento na utilização de antimicrobianos por redução do reembolso aos utentes, 

anteriormente não selecionada por ninguém, foi agora selecionada por um participante. As medidas 

mais selecionadas são: a criação de restrições a antimicrobianos com elevado grau de resistência, o 

desenvolvimento de programas de apoio à decisão e de guidelines para o uso de terapias 

combinadas, bem como a redução do uso de antimicrobianos de espetro alargado. A esta pergunta 

responderam 2 dos 6 participantes. 
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Tabela 8 - Número total de respostas bem como as percentagens atribuídas a cada medida na área das 
estratégias no ramo da procura – comparação entre 1ª e 2ªRonda. As cores são as mesmas que as aplicadas no 

mapa e estão relacionadas com a percentagem de respostas. 

Pergunta 6 
TOTAIS - 
1ªRonda 

TOTAIS - 
2ªRonda 

% - 
1ªRonda 

% - 
2ªRonda 

Nº 
Resp. 

Restrições a antimicrobianos com elevado 
nível de resistência 

1 2 17 33 2 

Desencorajar o uso inapropriado, reduzindo 
o reembolso dos utentes 

0 1 0 17 2 

Aplicar incentivos financeiros para redução 
da prescrição 

1 1 17 17 2 

Reduzir o uso de antimicrobianos como 
desinfetantes 

1 1 17 17 2 

Desenvolver programas de apoio à decisão 
para prescrição 

1 2 17 33 2 

Desenvolver guidelines para o uso de 
terapias 

1 2 17 33 2 

Reduzir o uso de antimicrobianos de 
espetro alargado 

1 2 17 33 2 

 

Na área das estratégias nos meios de abastecimento, como farmácias ou laboratórios, houve 

igualmente alterações, Tabela 9. As medidas mais selecionadas com 50% das respostas são as 

restrições a certos antimicrobianos de elevada resistência, as autorizações e novos incentivos a 

laboratórios para produção de novos antimicrobianos, os incentivos a farmácias para reduzir a venda 

excessiva de antimicrobianos e o aparecimento de novos estudos e pesquisas para encontrar doses 

otimizadas. A esta pergunta obtiveram-se 3 respostas de 6 possíveis. 

Tabela 9 - Número total de respostas bem como as percentagens atribuídas a cada medida na área das 
estratégias nos meios de abastecimento – comparação entre 1ª e 2ªRonda. As cores são as mesmas que as 

aplicadas no mapa e estão relacionadas com a percentagem de respostas. 

Pergunta 10 
TOTAIS - 
1ªRonda 

TOTAIS - 
2ªRonda 

% - 
1ªRonda 

% - 
2ªRonda 

Nº 
Resp. 

Restrições a antimicrobianos com elevado grau 
de resistência 

2 3 33 50 3 

Autorizações e novos incentivos a laboratórios 
para produção de novos antimicrobianos 

1 3 17 50 3 

Extensões de patentes para outros 
medicamentos da mesma companhia 

0 0 0 0 3 

Proteção contra a responsabilidade da 
companhia farmacêutica a efeitos adversos 

0 0 0 0 3 

Aparecimento de novos tipos de patentes para 
evitar o cross-resistance 

1 2 17 33 3 

Reduzir o tempo de aprovação por parte da EMA 0 0 0 0 3 

Incentivos às farmácias para reduzir a venda 
excessiva de antimicrobianos 

1 3 17 50 3 

Estender o ciclo terapêutico de determinada 
classe 

0 1 0 17 3 

Novos estudos e pesquisas para encontrar dose 
otimizadas 

2 3 33 50 3 

 

No Anexo E será possível observar todos os dados recolhidos para todas as perguntas. 
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5.6.1 Resultados Finais 

Uma vez analisados os dados representados acima construiu-se o mapa final e as linhas 

temporais finais.  

Na página seguinte encontra-se o mapa cognitivo final após integração das respostas obtidas na 

2ªRonda. As diferenças encontradas já foram comunicadas no subcapítulo anterior. De salientar que 

não houve nenhuma opção que tenha reduzido o número de seleções. 
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Figura 40 – Mapa Cognitivo Final, após 2ªRonda. 
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Abaixo encontram-se as linhas temporais finais para as diferentes áreas: estratégias no ramo da 

procura, consciencialização da população e estratégias nos meios de abastecimento, obtidas após 

2ªRonda. Nestas é possível ver a zona temporal que os participantes escolheram para início da 

implementação de determinada ação. Os resultados apresentados dizem respeito à maioria das 

escolhas, ou seja, acima de 50%. Medidas que tiveram igual número de seleções em 2 níveis 

diferentes viram o seu tempo de início de implementação estendido entre as duas opções 

selecionadas. Na Figura 41 é possível observar a linha temporal para as estratégias do ramo da 

procura. De salientar a título de exemplo que a segunda estratégia, “Desencorajar o uso inapropriado 

de antimicrobianos, reduzindo o reembolso aos doentes na compra dos mesmos”, teve uma seleção 

para “Entre 1-2 anos” e uma seleção para “Entre 2-5 anos”. O mesmo aconteceu para as últimas 4 

medidas. 

 

Figura 41 - Linha temporal para as estratégias no ramo da procura. 

Na Figura 42 encontra-se a linha temporal final da área de consciencialização da população. 

Neste caso a maioria dos participantes, 75% escolheu a opção “Entre 1-2 anos” para todas as 

medidas. 
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Figura 42 – Linha temporal para as estratégias na área da consciencialização da população 

Na Figura 43 é possível observar a linha temporal para a área das estratégias dos meios de 

abastecimento. Neste caso é possível observar que em metade das medidas não houve maioria no 

que toca ao início de implementação de cada uma. A título de exemplo, a ação “Restrições a 

antimicrobianos com elevado nível de resistência no País” teve uma seleção em “< 1 ano”, uma 

seleção “Entre 1-2 anos” e uma seleção “Entre 2-5” daí que a ação tenha ficado estendida entre 

esses dois períodos.  

 

Figura 43 – Linha temporal para as estratégias nos meios de abastecimento. 

Após este processo foram realizados telefonemas a todos os participantes com o intuito de 

averiguar os obstáculos encontrados, pontos fortes e pontos fracos da metodologia de forma a poder 
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melhorá-la. Todas as opiniões dos participantes serão exploradas no próximo capítulo integrando a 

discussão da metodologia proposta. No Anexo F encontram-se as perguntas realizadas. 

5.7 Destaques 

Neste capítulo foi feito um resumo de todos os passos da aplicação da metodologia criada. Uma 

primeira ronda onde os participantes escolheram as principais áreas de atuação e medidas 

específicas ou dados relevantes para cada uma. As perguntas foram de resposta fechada para 

facilitar o processo e implicar menos tempo despendido para o mesmo. As respostas recolhidas 

permitiram desenvolver um mapa cognitivo e linhas temporais provisórias, sendo possível a cada 

participante rever as suas respostas incluídas numa perspetiva global. Na 2ª Ronda os participantes 

puderam manter as opções ou alterar caso assim o entendessem. A maioria dos participantes 

manteve as suas opções, havendo poucos participantes que alteraram a sua opinião. Desta forma foi 

possível criar o mapa final e as linhas temporais finais. O Fórum associado a todo este processo teve 

uma adesão reduzida, sendo que alguns dos participantes não comentaram quando fizeram 

alterações na 2ªRonda. No próximo capítulo será feita uma discussão das várias etapas, do processo 

e das suas limitações, incluindo as respostas dos participantes ao questionário de acompanhamento 

final feito individualmente por via telefónica. 
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6. Discussão 

Neste capítulo será feita uma reflexão crítica sobre a metodologia desenvolvida e implementada 

nesta tese, à luz da informação encontrada na literatura. Esta discussão será ainda acompanhada 

pelas opiniões dadas pelos participantes no questionário de acompanhamento. No final do capítulo 

são discutidas algumas das limitações da metodologia desenvolvida. 

6.1 Reflexão Crítica sobre a Literatura  

Ao longo da pesquisa da literatura e através da análise da Tabela 4 é possível constatar que são 

vários os métodos participativos com aplicação na área da saúde. No entanto, poucos recorrem a 

representação visual da informação, apenas o método Delphi, a Conferência de Decisão e Cenários e 

qualquer um destes métodos enunciam as várias vantagens de um feedback visual. Neste 

seguimento, há estudos que indicam que a forma de representação influencia as respostas dos 

participantes e a motivação para responder e participar (Makkonen, Hujala & Uusivuori, 2016). Para 

além disso, o facto de haver exemplos de Delphi aplicados com sucesso em saúde e exemplos de 

Delphi com recurso a técnicas de representação visual revelam haver oportunidade para desenvolver 

a metodologia proposta nesta dissertação, melhorando algumas das limitações indicadas nestes 

artigos. Neste método são ainda apontadas algumas falhas no que toca à recolha de informação 

qualitativa, surgindo oportunidade para o desenvolvimento de um Fórum, criado com o intuito de 

melhorar a comunicação entre participantes e melhorar a recolha da informação qualitativa. 

Para além de encontrada a janela de oportunidade para implementação de um método Delphi com 

recurso a técnicas de visualização de informação e promoção de comunicação em tempo real surge 

também a necessidade de validar o contexto para sua aplicação. 

Ao longo da pesquisa houve bastante dificuldade em encontrar estudos de impacto das medidas 

supostamente já implementadas, que indicassem como é que estas afetam os valores de resistência 

do País, de forma a perceber se estão a ter uma boa taxa de adesão e se são de facto úteis. Isto iria 

permitir perceber de forma mais realística o foco que se devia dar às perguntas realizadas no 

inquérito. Para além disso, caso houvesse resistência na utilização de algumas destas soluções, seria 

importante perceber que barreiras são essas que desmotivam os profissionais de saúde a utilizarem-

nas no seu dia-a-dia. Com essa informação seria possível tentar evitar limitações na metodologia 

desenvolvida de forma a que os participantes se sentissem ainda mais motivados.  

Note-se que algumas das iniciativas mais específicas apresentadas no subcapítulo 3.3.2, apesar 

de serem importantes cada uma à sua maneira, começam a cobrir os mesmos objetivos, sendo mais 

eficaz se funcionassem de forma integrada. 

Desta forma, no início da 1ªRonda foi realizada uma questão aos participantes sobre algumas das 

medidas sugeridas por programas de gestão de uso de antimicrobianos sugeridos para Portugal. De 

todas as medidas incluídas apenas uma das medidas reuniu total acordo em todos os participantes, 

“Considerar Padrões de suscetibilidade para cada estirpe em cada hospital”. Todas as restantes 
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tiveram níveis de concordância bastante variáveis, sendo que a medida que sugeria a implementação 

de protocolos para aplicação no diagnóstico em cada hospital foi aquela que reuniu mais 

discordância. Estes resultados vieram por isso reforçar a necessidade de investigação nesta área de 

forma a encontrar junto de peritos as medidas que melhor se adequem à realidade do País. 

Esta discussão mostra por isso que há espaço para aplicação desta metodologia no futuro. 

6.2 Discussão sobre a Metodologia Desenvolvida 

Neste subcapítulo será avaliada a metodologia em 5 pontos diferentes: o processo utilizado, os 

inquéritos desenvolvidos, a utilidade dos mapas cognitivos e linhas temporais, o fórum desenvolvido e 

a avaliação integrada de todos estes aspetos. Em cada um destes pontos será incluída a opinião dos 

participantes, recolhida no questionário de acompanhamento. 

6.2.1 O Processo 

O Método Delphi foi o método escolhido para aplicar no caso de estudo da resistência a 

antimicrobianos. A escolha foi adequada ao caso de estudo, pois permitiu aos participantes 

colaborarem sem se deslocarem, responderem quando lhes era mais conveniente e de forma 

anónima, podendo assim eliminar a questão de enviesamento por pressão hierárquica, o que é 

bastante relevante na área da saúde. Por vezes há alguma pressão entre diferentes classes de 

profissionais de saúde, como cirurgiões e anestesistas, entre enfermeiros e médicos de 

especialidade, por isso evitar a identificação de cada um permite que todos possam dar a opinião 

sem qualquer constrangimento (Ranjana Srivastava, 2016).  

O desenho do Delphi foi adequado para os participantes, que devido à sua profissão têm reduzida 

disponibilidade para estes estudos. Reunir várias vezes os participantes de forma presencial ou 

mesmo por videoconferência seria complicado pois implicaria gerir os horários de todos.  

Todos os participantes concordaram com a realização de 2 rondas, visto que são importantes para 

terem oportunidade de rever as suas respostas e refletirem de novo sobre as opções selecionadas, 

agora à luz das respostas dos restantes participantes e seus argumentos. A primeira ronda foi um 

pouco mais longa que o suposto, pois os participantes demoraram a responder, por falta de 

disponibilidade. Isto provocou que a 2ªRonda fosse mais curta que o programado, tendo os 

participantes uma janela de reflexão sobre os resultados um pouco mais curta. Este facto pode ser 

uma das razões para a baixa adesão ao Fórum, sendo que um dos participantes fez menção desta 

situação como ponto negativo. Na literatura é possível encontrar que as rondas devem ser aplicadas 

num curto espaço de tempo e sem muito tempo de intervalo entre elas (Ludwig, 1994), por isso 

apesar de um participante ter achado a 2ªRonda muito curta, provavelmente um dos grande motivos 

para a falta de adesão ao Fórum pode ter sido devido ao facto da 1ªRonda ter sido tão longa e ter 

desrespeitado os limites inicialmente definidos perante os participantes. 
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 O painel de participantes neste caso de estudo foi reduzido, tendo participado 6 pessoas nas 

duas rondas o que não é uma amostra representativa. Para uma aplicação futura os participantes 

ressalvam a necessidade de um grupo maior e diferentes formações, não só medicina e ciências 

farmacêuticas, mas também microbiologia, epidemiologia e informática. Esta sugestão está de acordo 

com o aconselhado pelos programas de gestão de uso de antimicrobianos, como visto na revisão de 

conceitos. No entanto, apesar da amostra pequena foi possível cumprir na mesma o objetivo principal 

desta dissertação, que se prende essencialmente com testar a metodologia aplicada ao caso de 

estudo.  

6.2.2 Questionários 

O facto de o Delphi ter sido aplicado através de uma plataforma web foi uma clara vantagem pois 

permitiu que os participantes pudessem responder aos questionários quando lhes fosse mais 

conveniente e conferiu um aspeto visual aos questionários que incentiva a colaboração por parte dos 

participantes (Boynton & Greenhalgh, 2004). A plataforma permitia voltar atrás para rever respostas, 

sem perder as informações já introduzidas, o que é vantajoso, pois desta forma os participantes 

podiam rever respostas de forma a evitar incongruências. Segundo os participantes o visual dos 

questionários foi adequado e ninguém teve dificuldades a aceder ao inquérito.  

Os questionários foram realizados com base na pesquisa incluída no capítulo da revisão de 

conceitos e no fundo têm uma perspetiva sistemática, ou seja, utilizam a evidência disponível e 

complementam-na recorrendo à opinião de peritos. Estes questionários foram baseados em 

programas de gestão do uso de antimicrobianos (“stewardship programs”) (Nathwani & Sneddon, 

2013; Simões et al., 2015), que como foi observado necessitam de adaptação à realidade de cada 

país. Segundo os participantes as perguntas estavam claras, completas, científicas e contemplavam 

todas as áreas imediatamente relevantes neste problema. 

A primeira ronda teve perguntas de resposta fechada o que pode ter limitado as respostas dadas 

(Keeney et al., 2011). No entanto, segundo os participantes, o tipo de perguntas escolhidas, ou seja, 

as perguntas de seleção múltipla (“checkboxes”) permitiram dar uma liberdade de seleção adequada. 

Aliás um participante referiu a importância destas perguntas para avaliar situações onde os 

participantes escolhem apenas uma opção, o que pode significar que a consideram realmente útil 

para a problemática. 

Alguns participantes, na pergunta de seleção de áreas de atuação fizeram seleções bastante 

alargadas, escolhendo todas ou quase todas as opções, o que permitiu fazer uma análise sobre as 

diferentes medidas específicas para cada área de atuação. Esta seleção alargada foi bastante 

importante para analisar o problema de uma forma global, percebendo que medidas específicas 

parecem ser mais relevantes para cada área. Para além disso estas respostas mais abrangentes 

permitiram também perceber quando é que cada medida pode ser implementada. Outros 

participantes foram mais limitados nas suas seleções, essencialmente por falta de disponibilidade 

para responder ao inquérito. Para além disso houve participantes que não mudaram as suas opções 

por não terem acesso aos argumentos dos outros participantes. Segundo esses participantes, se 
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fosse possível ver os argumentos dos seus pares teria sido mais consciente a mudança da escolha 

das áreas de atuação e medidas (Makkonen et al., 2016). 

 Por exemplo, foi possível constatar que apenas os participantes com um background mais 

farmacêutico se preocuparam com as áreas de estratégias nos meios de abastecimento. Houve 

também alguns participantes que não tinham conhecimentos sobre algumas áreas para poderem 

responder, por exemplo na Educação. 

Na 2ªRonda, 4 dos 6 participantes não alteraram as suas seleções e infelizmente não comentaram 

no Fórum essa decisão, apesar de ter sido incentivado para o fazerem. Estes comentários teriam sido 

importantes para perceber o porquê de continuarem a achar certas áreas tão relevantes e outras não, 

apesar de terem sido selecionadas por outros participantes. 

6.2.3 Mapas Cognitivos e Linhas temporais 

Os mapas cognitivos foram a técnica utilizada para representação visual da informação recolhida 

do Delphi. Para além disso incluiu-se a representação de linhas temporais para esquematizar o 

tempo de início de implementação de cada medida. Segundo os participantes esta forma de 

representação foi adequada, não apresentava demasiada informação e o código de cores atribuído 

era claro. Desta forma constatou-se que os mapas são uma boa solução para representação de 

informação, permitindo procurar padrões e perceber relações de influência. Os participantes sentiram 

apenas que havia algumas relações entre conceitos que poderiam estar em falta, devendo explorar 

essa vertente no futuro. Houve ainda um participante que teve uma opinião contrária à maioria e 

considerou que os mapas podiam ser mais específicos e menos gerais, sendo desta forma mais 

pequenos e simples. 

Nem todos os participantes viram uma das linhas temporais, pois isso dependia das áreas 

selecionadas por eles no início. Para quem analisou e observou uma linha temporal considerou que 

estas estavam claras e foram fáceis de compreender. Reforçaram o facto de esta informação ser 

importante para analisar a implementação das estratégias, não só a nível de impacto, mas também 

no que toca à facilidade de implementação, aqui medida em tempo necessário para ter os recursos 

essenciais para as executar. De salientar que neste tópico nem todos os participantes tinham 

conhecimento suficiente para poder fazer uma boa avaliação do tempo necessário para alocar 

recursos, podendo por isso ser informação pouco precisa. 

6.2.4 O Fórum 

O Fórum teve uma baixa adesão por parte dos participantes. Apenas 2 dos 6 participantes 

colaboraram e partilharam alguns pontos de reflexão no Fórum. O grupo de participantes que chegou 

a colocar mensagens no Fórum admitiu ter sentido muita dificuldade em encontrar o local certo para 

deixar as mensagens. Apesar de o fórum parecer estar visualmente atrativo, sentiram muita 

dificuldade em perceber a organização do Fórum e a sua estrutura. Para estes participantes teria sido 
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útil uma explicação presencial sobre o funcionamento destas ferramentas. Para além disso não foi 

muito clara a integração desta ferramenta com o processo Delphi, desde o início. Os participantes 

que nunca participaram revelaram não o ter feito essencialmente por falta de disponibilidade. No 

entanto, todos os participantes reconheceram as vantagens do Fórum, visto possibilitar uma 

discussão em tempo real. O Fórum tentou utilizar as características que tornam o Real-time Delphi 

um método tão vantajoso. Neste método o feedback é dado ao participante de forma imediata, 

podendo os participantes ver as respostas dos restantes participantes em direto, podendo ainda 

consultar as justificações dadas pelos participantes (Zio, Rosas & Lamelza, 2016).  

Apesar da baixa adesão o Fórum complementou a informação recolhida através do Delphi, visto 

que os participantes fizeram sugestões de outras áreas que poderiam ser incluídas no mapa 

cognitivo. Desta forma foi possível validar a importância da combinação de informação quantitativa 

(através dos inquéritos) com informação qualitativa (através do Fórum). 

Foi difícil de avaliar as vantagens trazidas pelas várias funcionalidades do fórum devido à baixa 

adesão. Mas os poucos participantes que colaboraram sentiram alguma dificuldade em chegar ao 

local onde queriam tecer o comentário, circulando por entre áreas, secções e tópicos. Esta estrutura 

pareceu ser um pouco confusa para os participantes, sendo por isso sugerido que no futuro esta 

estrutura seja simplificada e mais direta. Os participantes que criaram conta quiseram receber um e-

mail diário com as novidades do fórum, mostrando que esta funcionalidade deverá continuar a ser 

incluída. Aliado a isto, o facto de as publicações serem anónimas também mantem o espírito de um 

método Delphi sendo por isso relevante manter. Relativamente às restantes funcionalidades, 

nomeadamente o contador de visitantes, a separação da informação entre rondas ou a secção de 

ajuda não foi possível avaliar as suas vantagens, ainda que se pense que a secção de ajuda deve ser 

mantida, pois de certeza teria sido útil se a adesão fosse maior. 

6.2.5 Comentários Gerais 

Quando questionados sobre a necessidade de uma sessão de esclarecimento todos apoiaram a 

realização da mesma, sendo que a maioria preferia que se realizasse no início do processo. Esta 

sessão seria ideal para a compreensão do processo, mas também a sua integração com o Fórum. 

Quanto ao potencial e interesse de aplicar esta metodologia em grupos e especialidades dentro de 

um hospital, todos se mostraram bastante interessados em aplicar de novo esta metodologia ao seu 

serviço. Para alguns participantes esta metodologia não funcionaria a nível nacional porque implicaria 

resultados bastante díspares, devido à diferença de funcionamento das instituições, no centro e no 

norte do país, por exemplo. No entanto, para os participantes faria todo o sentido em aplicar num 

serviço específico. 

Globalmente pensa-se que a integração dos diferentes recursos teve sucesso, essencialmente os 

mapas cognitivos e as linhas temporais. O Fórum deve ser integrado no futuro de forma mais clara e 

mais imediata (aceder aos comentários logo por baixo das perguntas, por exemplo) de forma a que 

tenha um maior sucesso, ainda que o seu potencial tenha sido reconhecido. 
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6.3  Limitações da Metodologia Desenvolvida 

Esta metodologia foi aplicada pela primeira vez ao contexto da resistência dos antimicrobianos e 

após a sua implementação e após ouvir a opinião dos participantes, existem alguns pontos que 

devem ser melhorados em diferentes níveis.  

Uma das principais limitações relaciona-se com uma amostra pouco representativa e pouco 

multidisciplinar. Para além disso a formação do grupo não foi feita através de nenhuma técnica de 

seleção de participantes, tendo induzido um possível enviesamento de seleção. 

As perguntas da primeira ronda com o seu formato de resposta fechada limitaram um pouco as 

opiniões dos participantes, ainda que estivessem completas e abrangentes. No futuro sugere-se uma 

primeira ronda mais exploratória, realizando assim um total de 3 rondas. 

A construção dos mapas e das linhas temporais teve de ser feita de forma manual, o que 

representa uma clara desvantagem. Seria mais eficaz se os mapas pudessem ser construídos de 

forma imediata à medida que os participantes fossem respondendo (característica de um Delphi real-

time (Zio et al., 2016)). De momento ainda não existe nenhuma ferramenta que permita integrar e 

construir os mapas de forma automática, bem como as linhas temporais. 

Com a escala de cores que representava a percentagem de respostas para cada medida ou área 

de atuação ultrapassou-se o problema da integração de mapas. Segundo os participantes, apesar de 

os mapas estarem claros, a qualidade da imagem devia ser melhorada, criando uma versão do 

mesmo para imprimir.  

O Fórum teve uma fraca adesão por parte de todos os participantes, desta forma a função que ele 

iria desempenhar nesta dissertação não foi atingida na totalidade. Esta fraca adesão representa que 

o layout do fórum deve ser melhorado, tornando-o mais intuitivo. 

O facto de não ter havido disponibilidade para realizar uma sessão presencial com todos os 

participantes foi também uma grande limitação, visto que teria sido útil para esclarecer o 

funcionamento do processo e do fórum, aumentando a taxa de adesão. Para além disso, esta sessão 

teria permitido que os participantes se sentissem mais integrados, com uma noção de compromisso e 

mais motivados para colaborar neste caso de estudo.  
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7. Considerações Finais & Trabalho Futuro  

7.1 Conclusões 

O principal objetivo desta dissertação prendia-se com o desenvolvimento de uma metodologia 

associada a um método participativo, método Delphi, integrado com duas ferramentas que o 

complementassem, tentando colmatar algumas das falhas apontadas ao método participativo 

escolhido e promovendo a comunicação entre um grupo multidisciplinar. Após o trabalho aqui 

apresentado é possível concluir que o objetivo foi claramente cumprido. Tal como o principal objetivo 

também os objetivos específicos foram cumpridos. De salientar que o foco desta tese não era obter 

resultados úteis e fidedignos na área da resistência aos antimicrobianos, mas sim perceber a reação 

dos participantes à metodologia criada, o que foi alcançado com sucesso.  

O estudo permitiu avaliar as expectativas dos participantes face a uma metodologia associada a 

dois recursos inovadores, a representação de informação visual e o fórum. 

O método Delphi foi devidamente desenhando tendo em conta as suas principais características, 

como número de rondas, número de perguntas e tipo de feedback. Para tentar aumentar ou manter 

as taxas de resposta elevadas foram aplicadas diferentes estratégias, essencialmente focadas na 

visualização do feedback. As duas representações desenvolvidas foram o mapa cognitivo que 

esquematizava as principais áreas de atuação e estratégias associadas e as linhas temporais que 

indicavam qual das medidas devia ser implementada em primeiro lugar. Incorporada nestas 

ferramentas foi adicionada uma escala de cores com o intuito de facilitar a interpretação dos 

resultados. Após implementação destas estratégias e ouvidas as opiniões dos participantes no 

questionário de acompanhamento foi possível perceber que todos consideraram estas estratégias 

adequadas e úteis, tendo considerado que os resultados estavam mais atrativos e fáceis de 

interpretar, sentindo apenas falta de comentários na 2ªRonda para perceber os argumentos dos pares 

do painel para determinadas seleções. Desta forma é possível afirmar que o tipo de feedback foi 

melhorado com estas estratégias tendo-se alcançado o objetivo pretendido. 

A ferramenta para promover a comunicação entre participantes em tempo real desenvolvida nesta 

dissertação não teve tanto sucesso, quanto o esperado. Os participantes tiveram dificuldade em 

utilizá-lo por dificuldade em compreender a estrutura do fórum e também por falta de conhecimentos 

nas áreas das novas tecnologias. Apesar das dificuldades os participantes reconheceram o potencial 

de uma ferramenta como esta e acreditam que possa ser melhorada de forma a ser mais simples de 

utilizar. 

Por fim a metodologia foi devidamente implementada ao caso de estudo da resistência aos 

antimicrobianos. Segundo os participantes esta adaptação teve muito sucesso e foi ainda 

considerada muito completa, tendo-se alcançado o objetivo referente à implementação. 

Tendo em conta as opiniões recolhidas no questionário de acompanhamento esta metodologia 

revela ter potencial para ser aplicável a equipas e serviços específicos dentro de uma instituição 

hospitalar, bem como, mais tarde a outras problemáticas.  



80 

7.2 Trabalho Futuro  

A metodologia criada nesta dissertação foi bem recebida por todos os participantes que foram 

capazes de encontrar potencial para um trabalho futuro de aplicação nesta área ou noutra, cujo 

objetivo seja semelhante: promover a comunicação entre um grupo de peritos para selecionar as 

medidas mais relevantes e com impacto para determinada problemática. No entanto existem várias 

melhorias que podem ser feitas a esta metodologia de forma a aumentar o contributo da mesma para 

diferentes áreas. 

Sugerem-se de seguida algumas melhorias à metodologia criada nesta dissertação: 

 Após a seleção de medidas sugere-se uma integração com a metodologia multicritério M-

MACBETH. Esta metodologia permite averiguar as preferências dos participantes 

relativamente a cada área de atuação, atribuindo julgamentos qualitativos às diferenças de 

atratividade entre cada medida. Desta forma será possível ter uma ideia da importância e 

impacto que cada medida representa para cada participante. Uma vez encontrada a 

importância de cada medida, será interessante fazer uma comparação com o esforço 

necessário de implementação (importância vs esforço de implementação), desta forma será 

possível perceber quais as medidas que devem ser implementadas primeiro. 

 Inquéritos e Fórum integrados de uma forma mais clara para que a adesão por parte dos 

participantes seja maior. Sugere-se utilizar uma linguagem mais interativa como o Javascript 

de forma a tornar o Fórum mais interativo e mais organizado, atraindo mais os participantes a 

colaborar. Estes comentários são de extrema importância para poder validar as informações 

recolhidas nos questionários. Para além disso, de forma a integrar o Fórum com os inquéritos 

de uma forma mais intuitiva, seria interessante que os argumentos e comentários de cada 

participante aparecessem diretamente debaixo das perguntas. Desenvolver uma ferramenta 

que permite integrar as respostas nos mapas cognitivos de forma automática e até em tempo 

real. 

 Sugere-se também a realização de um estudo de modelação matemática, percebendo se 

algumas das medidas podem ser juntas em portefólios e quais destes portfólios devem ser 

implementados com base num budget, tentando minimizar os custos e maximizar benefícios, 

poderia ser feito utilizando o PROBE como ferramenta. 

 

Fora desta metodologia, mas com impacto no caso de estudo desta dissertação sugere-se uma 

parceria com a Direção Geral de Saúde para tornar o site do PPCIRA mais interativo. Seria de 

extrema relevância se os dados recolhidos para os relatórios anuais estivessem representados no 

site, de forma dinâmica, para consulta da população ou de outros profissionais de saúde. 

Numa outra área, como a área da investigação, seria relevante fazer parceira com um laboratório 

e investigar métodos de otimização das doses recomendadas aos pacientes, caminhando no campo 

da medicina personalizada, onde cada tratamento é especial para cada doente, com base no tipo de 

infeção no tipo de microrganismo e no próprio sistema imunitário do doente. Desta forma seria 

possível reduzir sem dúvida o consumo exagerado de antimicrobianos. 
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9.  Anexos 

Anexo A – Resumo da principal informação necessária para a construção dos 

inquéritos 

 

Figura 44 – Esquema sumário da principal informação necessária para construção dos inquéritos, realizado 
no início da revisão bibliográfica 
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Anexo B – Resultados intermédios entre Rondas 

 

Figura 45 – Mapa Causal intermédio obtido após resultados da 1ªRonda e devolvido aos participantes durante a 
2ªRonda. As respostas de cada participante foram assinaladas por círculos azuis. 
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Linhas temporais intermédias 

 

 

Figura 46 - Linha temporal que representa o tempo de início de implementação das medidas da área das 
estratégias nos meios de abastecimento. 

 

 

Figura 47 - – Linha temporal que representa o tempo de início de implementação das medidas da área da 
consciencialização da população. 
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Anexo C – Questionários completos da 1ª e 2ªRonda 

Este anexo estará dividio em duas partes. O primeiro conjunto de figuras, da Figura 48 à Figura 

56, irá representar as perguntas feitas durante a primeira ronda aos participantes. O segundo 

conjunto de figuras, da X a Y, representam as perguntas feitas na segunda ronda. Como na segunda 

ronda foi feito um inquérito personalizado para cada participante, em anexo encontra-se um exemplo 

de um dos participantes escolhido de forma aleatória. As perguntas eram iguais para todos os 

participantes, a alteração é só nas respostas previamente selecionadas.De salientar que em ambas 

as roundas as perguntas eram antecididas por um texto introdutório com as principais instruções.   

1ªRonda 

 

Figura 48 – Cabeçalho para todas as páginas do inquérito da primeira ronda. O participante podia aceder ao 
Fórum a qualquer momento clicando no botão para o efeito. 

 

 

Figura 49 – Primeiro conjunto de perguntas onde era possível selecionar as principais áreas de interesse.  
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Figura 50 – Perguntas específicas sobre determinadas áreas de atuação. Estas perguntas só pareciam se o 
participante tivesse selecionado estas áreas anteriormente. Nesta figura observa-se as perguntas para a área da 
comunicação entre os diferentes profissionais de saúde e a Monitorização da resistência e de consumos.  

 

 

Figura 51 - Perguntas específicas sobre determinadas áreas de atuação. Estas perguntas só pareciam se o 
participante tivesse selecionado estas áreas anteriormente. Nesta figura observa-se as perguntas para a 
implementação de programas de apoio à decisão no processo da prescrição e de estratégias no ramo da 
procura.  
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Figura 52 - Perguntas específicas sobre determinadas áreas de atuação. Estas perguntas só pareciam se o 
participante tivesse selecionado estas áreas anteriormente. Nesta figura observa-se as perguntas para a área da 
educação dos profissionais de saúde e a consciencialização da população. 

 

 

Figura 53 - Perguntas específicas sobre determinadas áreas de atuação. Estas perguntas só pareciam se o 
participante tivesse selecionado estas áreas anteriormente. Nesta figura observa-se as perguntas para a 
implementação de estratégias nos meios de abastecimento. 

 

 

Figura 54 – Representação das perguntas da segunda parte do inquérito que correspondem ao esforço de 
alocação de recursos para implementação de cada área. Nesta figura a pergunta é referente à implementação de 
estratégias no ramo da procura. 
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Figura 55 - Representação das perguntas da segunda parte do inquérito, que correspondem ao esforço de 
alocação de recursos para implementação de cada área. Nesta figura as perguntas são referentes à área de 
consciencialização da população e à implementação de medidas nos meios de abastecimento. 

 

 

Figura 56 – Perguntas Finais do questionário onde eram recolhidas algumas informações pessoais sobre os 
participantes e forma a caracterizar a amostra 
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2ªRonda 

 

Figura 57 – Cabeçalho de todas as páginas no inquérito da 2ºRonda 

 

 

Figura 58 – Representação da pergunta sobre as principais áreas de atuação. A pergunta vinha já com as 
hipóteses previamente selecionadas, quer no mapa, quer na própria pergunta. Através duma análise ao mapa o 
participante podia mudar ou manter a sua seleção. 
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De seguida encontram-se exemplos das perguntas específicas para cada área. Em cada pergunta 

era apresentado uma subdivisão do mapa causal com as respostas previamente selecionadas (Figura 

59). Se fosse a primeira vez que estavam a responder a determinada pergunta era apresentado o 

mapa apenas com as respostas dos restantes participantes (Figura 60). As perguntas e as áreas de 

atuação são iguais às perguntas realizadas na 1ªRonda. Por esse motivo aqui apenas serão 

colocados um exemplo de cada situação que podia acontecer.   

 

Figura 59 – Exemplo de pergunta específica da área da comunicação entre profissionais de saúde e 
hospitais. As hipóteses selecionadas pelo participante estão assinaladas por círculos azuis e as respostas estão 
previamente selecionadas. Em baixo é possível ver a ligação com o Fórum para que deixassem comentários se 
fizessem alterações. 
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Figura 60 – Exemplo de uma pergunta que o participante ainda não tinha selecionado na 1ªRonda. A 
pergunta diz respeito às estratégias no ramo da procura. 

 

No que toca à segunda parte do inquérito foi apresentado ao participante uma linha temporal 

representativa das respostas de todos os participantes. Foram apresentadas 3 linhas temporais aos 

participantes que selecionaram as áreas de implementação de estratégias no ramo da procura e nos 

meios de abastecimento e na área de consciencialização da população. Neste anexo estará apenas 

um exemplo de uma das linhas temporais construídas – linha temporal da área de consciencialização 

da população (Figura 61). 
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Figura 61 – Linha temporal da área da consciencialização da população. Para cada estratégia estão 
assinalados o número de participantes que escolheram determinado intervalo temporal. A azul estão 
representadas as respostas do participante.   
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Anexo D – Representação das principais funcionalidades do Fórum 

 

Figura 62 – Página de criação de uma conta nova apenas através do e-mail (apenas acessível pelo 
facilitador) e uma password. Era dada a possibilidade ao utilizador de receber um e-mail diário com as novidades 
do dia. 

 

Figura 63 – Representação das duas secções criadas dentro da área de Dúvida, uma dedicada à 1ªRonda e 
outra à 2ªRonda. Nos comentários havia também uma secção semelhante a esta.  
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Figura 64 – Representação da lista de tópicos criados dentro da Categoria Secção 7(S7) que dizia respeito à 
área de meios de abastecimento. A partir daqui o utilizador podia aceder aos tópicos criados, voltar atrás às 
categorias ou seções e ainda criar um tópico novo. 

 

 

Figura 65 – Representação das mensagens publicadas dentro de determinado tópico. Aqui é também 
possível responder aos tópicos previamente publicados, indicando explicitamente a que comentário está a 
responder. É também possível editar as próprias mensagens. 

As próximas figuras dizem respeito às imagens que eram apresentadas aos utilizadores quando 

clicavam no botão superior do lado direito, “Ajuda?”. Em cada página era explicado ao utilizador o 

significado de cada botão e campo. 
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Figura 66 – Ajuda para a página das Secções dentro da área de Dúvidas (parte 1) 

 

Figura 67 - Ajuda para a página das Secções dentro da área de Dúvidas (parte 2) 

 

Figura 68 - Ajuda para a página das Secções dentro da área de Dúvidas (parte 3) 
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Figura 69 - Ajuda para a página das Secções dentro da área de Dúvidas (parte 4) 
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Anexo E – Tabelas resumo dos resultados recolhidos  

Nesta secção encontram-se as tabelas que contêm toda a informação recolhida na primeira e na 

segunda ronda, respetivamente. As cores correspondem às cores atribuídas a cada conceito no 

mapa. 

 

Figura 70 – Respostas dadas pelos participantes para as perguntas que dizem respeito à seleção de áreas 
de atuação e comunicação entre profissionais de saúde, pergunta 2 e 3 respetivamente. 

 

Figura 71 - Respostas dadas pelos participantes para a pergunta que diz respeito à monitorização de 
resistência e consumos de antimicrobianos. 

 

Figura 72 - Respostas dadas pelos participantes para as perguntas que dizem respeito à implementação de 
programas de apoio à decisão para a prescrição estratégias no ramo da procura, pergunta 5 e 6 respetivamente. 
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Figura 73 - Respostas dadas pelos participantes para as perguntas que dizem respeito à educação de 
profissionais e área de consciencialização da população, pergunta 7,8 e 9 respetivamente. 

 

Figura 74 - Respostas dadas pelos participantes para pergunta que diz respeito à implementação de 
estratégias nos meios de abastecimento. 
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Anexo F – Perguntas do questionário de acompanhamento 

Protocolo para Questionário de acompanhamento 

Muito obrigada uma vez mais pela sua contribuição neste método Delphi e por ter disponibilizado 

um pouco do seu tempo para responder a estes inquéritos. Gostaria de reforçar que era um método 

experimental para perceber a reação das pessoas à metodologia apresentada e averiguar o potencial 

desta metodologia aplicada ao caso de estudo da resistência a antimicrobianos. 

Pedia-lhe agora 10 minutos para lhe fazer umas perguntas para avaliar a metodologia em 

diferentes aspetos de forma a melhorá-la para no futuro poder ser aplicada no seu serviço ou no seu 

grupo, por exemplo. 

______________________________________________________________________________ 

Nível Processual 

1. Utilizou-se o método Delphi de forma a evitar o deslocamento de participantes e garantir o 

anonimato entre os participantes. Pensa que seria mais eficaz se as pessoas se 

reunissem presencialmente? Acha que é importante o anonimato entre participantes 

nestes processos de seleção de medidas?  

2. Entre Rondas foi mostrado ao participante um mapa intermédio com as respostas do 

participante para que pudesse fazer uma segunda análise e confirmar as suas respostas, 

bem como observar as respostas dos restantes participantes. Achou este passo útil? Ou 

achava que bastava uma ronda? 

3. Neste caso de estudo participaram 6 pessoas, acha que a amostra a analisar devia ser 

maior? De que tamanho? E que experiências  deviam ser incluídas? 

______________________________________________________________________________ 

Interpretação dos inquéritos 

4. Teve dificuldades em aceder aos inquéritos? Pensa que o aspeto visual dos inquéritos 

estava bom? 

5. Nem todos os participantes respondiam a todas as perguntas. Se não as selecionassem 

na pergunta inicial, não apareciam mais perguntas sobre essa temática. Acha que isso 

limitou o estudo? Todos deviam responder a tudo, mesmo que não tivessem escolhido as 

opções? 

6. As perguntas estavam claras? O tipo de perguntas implementadas, ou seja, escolher 1 ou 

mais opções, foi o mais adequado? 

7. A primeira ronda foi uma ronda fechada pensa que houve perda de informação por causa 

disso? Ou o Fórum implementado possibilitava que as pessoas dissessem por aí os 

tópicos que consideravam estar em falta? 

______________________________________________________________________________ 

Interpretação dos Mapas Causais/Linhas Temporais 

8. Os mapas causais apresentados tinham demasiada informação? Foi simples interpretá-

los? Faltavam mais relações de influência entre os conceitos apresentados? 

9. As cores facilitaram a compreensão dos mesmos ou dificultaram? 
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10. Havia outra forma de representação que preferisse? Ou acha que como feedback fazia 

mais sentido receber apenas dados estatísticos sobre as respostas dadas pelos 

participantes? 

 

(para quem viu uma linha temporal) 

11. A representação das linhas temporais foi confusa? Para cada medida tinha o número de 

votos em cada espaço temporal, isto estava claro? 

12. Devia ter sido implementada alguma escala de cores a esta parte de forma a facilitar a 

interpretação? 

13. Acha que as pessoas não têm conhecimentos para saberem quanto tempo até 

implementar uma medida? 

14. Pensa que a representação das medidas numa escala temporal é importante para avaliar 

quais as medidas que devam ser implementadas em primeiro lugar, no futuro – 

importância versus esforço de implementação.  

 

(para quem nunca viu uma linha temporal…) 

15. Nalgumas medidas foi solicitado aos participantes para darem a sua opinião sobre o 

tempo que demora a ter recursos para implementar determinada ação. As medidas foram 

depois representadas numa linha temporal? Acha útil recolher este tipo de informação? 

______________________________________________________________________________ 

Fórum 

(Para quem nunca participou)  

16. Nunca chegou a participar no Fórum, não teve disponibilidade?  

17. Do que viu, achou que o Fórum era confuso? Acha que o Fórum não trás utilidade à 

metodologia? Não é uma forma mais fácil de tirar dúvidas ou fazer comentários de 

informação que falta ou que deve ser discutida entre participantes? Um workshop de 

esclarecimento inicial teria facilitado o processo? 

 

(Para quem participou) 

18. Sentiu muita dificuldade em se orientar no Fórum? 

19. O aspeto visual do Fórum era agradável? Pensa que a estrutura estava confusa? 

20. Percebi que teve alguma dificuldade em colocar os comentários no sítio certo? Porque 

sentiu isso? 

21. Acha que o Fórum é útil para facilitar a comunicação dos participantes e para tecer 

comentários sobre o processo se houver mais adesão?  

______________________________________________________________________________ 

Perguntas Finais 

22. Pensa que teria sido mais fácil se tivesse existido uma reunião presencial de 

esclarecimento sobre o processo? No início ou no meio do processo? Seria útil uma 
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reunião numa fase intermédia para explicar presencialmente o funcionamento do Fórum e 

ajudar na interpretação dos mapas causais? 

23. Pensa que há potencial e interesse para aplicar uma metodologia como esta a grupos 

maiores para esta e outras problemáticas de seleção de medidas e sua priorização?  

 

 


