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Designação

Dimensão Entidade gestora ACES

Norma Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do indicador

Frequência de monitorização Unidade de medida Percentagem 

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem de inscritos

Prazo entrega reporting Valor de referência A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Órgão fiscalizador Meta
A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP N.º  de inscritos

B - Denominador SI USF/UCSP N.º  de inscritos

Definição

N.º de inscritos com diagnóstico de doença dos 
dentes/gengivas com pelo menos uma prescrição de 
amoxicilina

N.º de inscritos com diagnóstico de doença dos 
dentes/gengivas

Responsável pela 
monitorização ACES / ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 
- Denominador;
- Ter pelo menos uma prescrição de amoxicilina (GFT 1.1.1.2).

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter diagnóstico de doença dos dentes/gengivas (D82) sinalizado com activo na sua lista de problemas.

Percentagem de inscritos com patologia dentária com prescrição de amoxicilina

Efectividade

Medicina Dentária

Aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a capacidade de diagnóstico e terapêutica

Trimestral



Designação

Dimensão Entidade gestora ACES

Norma Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do indicador

Frequência de monitorização Unidade de medida Percentagem 

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem de inscritos

Prazo entrega reporting Valor de referência A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Órgão fiscalizador Meta
A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP N.º  de inscritos

B - Denominador SI USF/UCSP N.º  de inscritos

Definição

N.º de inscritos com diagnóstico de doença dos 
dentes/gengivas com pelo menos uma prescrição de 
amoxicilina e ácido clavulânico

N.º de inscritos com diagnóstico de doença dos 
dentes/gengivas

Responsável pela 
monitorização ACES / ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 
- Denominador;
- Ter pelo menos uma prescrição de amoxicilina e ácido clavulânico (GFT 1.1.5).

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter diagnóstico de doença dos dentes/gengivas (D82) sinalizado com activo na sua lista de problemas.

Percentagem de inscritos com patologia dentária com prescrição de amoxicilina e ácido clavulânico

Efectividade

Medicina Dentária

Aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a capacidade de diagnóstico e terapêutica

Trimestral



Designação

Dimensão Entidade gestora ACES

Norma Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do indicador

Frequência de monitorização Unidade de medida Percentagem 

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem

Prazo entrega reporting Valor de referência A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Órgão fiscalizador Meta
A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP €

B - Denominador SI USF/UCSP €

Definição

Valor total da prescrição de amoxicilina a inscritos com 
diagnóstico de doença dos dentes/gengivas

Valor total da prescrição de antibióticos a inscritos com 
diagnóstico de doença dos dentes/gengivas

Responsável pela 
monitorização ACES / ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter diagnóstico de doença dos dentes/gengivas (D82) sinalizado com activo na sua lista de problemas; 
- Valor total da prescrição de amoxicilina (GFT 1.1.1.2).

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter diagnóstico de doença dos dentes/gengivas (D82) sinalizado com activo na sua lista de problemas; 
- Valor total da prescrição de antibióticos (GFT 1.1).

Percentagem do valor da prescrição de amoxicilina no total das prescrições de antibioterapia em inscritos 
com patologia dentária
Eficiência

Medicina Dentária

Aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a capacidade de diagnóstico e terapêutica

Trimestral



Designação

Dimensão Entidade gestora ACES

Norma Período aplicável Ano

Objectivo

Descrição do indicador

Frequência de monitorização Unidade de medida Percentagem 

Fórmula A / B x 100

Output Percentagem

Prazo entrega reporting Valor de referência A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Órgão fiscalizador Meta
A definir ao fim de um ano de 
aplicação da norma

Critérios de inclusão

Observações

Factor crítico

Variáveis Fonte informação/ SI Unidade de medida

A - Numerador SI USF/UCSP €

B - Denominador SI USF/UCSP €

Definição

Valor total da prescrição de amoxicilina e ácido clavulânico a 
inscritos com diagnóstico de doença dos dentes/gengivas

Valor total da prescrição de antibióticos a inscritos com 
diagnóstico de doença dos dentes/gengivas

Responsável pela 
monitorização ACES / ARS

Dia 25 do mês n+1

ARS

Numerador: 
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter diagnóstico de doença dos dentes/gengivas (D82) sinalizado com activo na sua lista de problemas; 
- Valor total da prescrição de amoxicilina e ácido clavulânico (GFT 1.1.5).

Denominador:
- Ter inscrição no ACES, no período em análise;
- Ter diagnóstico de doença dos dentes/gengivas (D82) sinalizado com activo na sua lista de problemas; 
- Valor total da prescrição de antibióticos (GFT 1.1).

Percentagem do valor da prescrição de amoxicilina e ácido clavulânico no total das prescrições de 
antibioterapia em inscritos com patologia dentária
Eficiência

Medicina Dentária

Aplicar a Norma da DGS

Indicador que exprime a capacidade de diagnóstico e terapêutica

Trimestral


