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•• As As infecinfecççõesões relacionadasrelacionadas com com osos cuidadoscuidados de de 
sasaúúdede constituemconstituem um um importanteimportante padrãopadrão dada
qualidadequalidade dos dos cuidadoscuidados prestadosprestados e e dasdas
polpolííticasticas assistenciaisassistenciais praticadaspraticadas pelospelos
serviserviççosos



CI em PortugalCI em Portugal
•• 1930 1930 -- DGSDGS
•• 1986 1986 -- DirecDirecçção Geral dos Hospitais ão Geral dos Hospitais 

(circular informativa de 25/3/1986)(circular informativa de 25/3/1986)•• 1979 1979 -- DirecDirecçção Geral dos Hospitais ão Geral dos Hospitais 
(circular informativa de 9/2/1979 (circular informativa de 9/2/1979 --
ResoluResoluçção do Conselho da Europa ão do Conselho da Europa ––
InstitucionalizaInstitucionalizaçção das CCI nos hospitais)ão das CCI nos hospitais)•• 19881988--1998 1998 –– Projecto Controlo da InfecProjecto Controlo da Infecççãoão

•• 1993 1993 –– Circular Normativa da DirecCircular Normativa da Direcçção ão 
Geral dos Hospitais de 10/2/1993 Geral dos Hospitais de 10/2/1993 
(Institucionaliza(Institucionalizaçção das CCI nos hospitais)ão das CCI nos hospitais)

•• 1996 1996 –– Despacho do Director Geral da Despacho do Director Geral da 
SaSaúúde de 23/10/1996. Determinada a de de 23/10/1996. Determinada a 
criacriaçção de uma CCI em cada unidade de ão de uma CCI em cada unidade de 
sasaúúde pde púública ou privadablica ou privada

•• 1999 1999 –– Despacho do Director Geral da Despacho do Director Geral da 
SaSaúúde em 14/05/1999 para a criade em 14/05/1999 para a criaçção do ão do 
PNCI (substitui o Projecto Controlo de PNCI (substitui o Projecto Controlo de 
InfecInfecçção 1988ão 1988--19981998





•• ““EmboraEmbora um um DespachoDespacho dada DGS de 23 de DGS de 23 de 
OutubroOutubro de 1996, de 1996, definadefina o o enquadramentoenquadramento
parapara o o controlocontrolo dada infecinfecççãoão nasnas instituiinstituiççõesões
de de sasaúúdede, , éé manifestamanifesta a a desadequadesadequaççãoão dos dos 
meiosmeios disponibilizadosdisponibilizados e a e a faltafalta de de apoioapoio no no 
terrenoterreno parapara a a suasua concretizaconcretizaççãoão””



•• ““A A nníívelvel dos dos hospitaishospitais e e centroscentros de de 
sasaúúdede, , existemexistem comissõescomissões de de controlocontrolo
de de infecinfecççãoão confrontadosconfrontados com com faltafalta de de 
meiosmeios””

•• ““NosNos hospitaishospitais, , osos laboratlaboratóóriosrios de de 
microbiologiamicrobiologia nãonão se se encontramencontram
equipadosequipados de forma a de forma a dardar um um 
contributocontributo efectivoefectivo parapara as as 
actividadesactividades de de vigilânciavigilância
epidemiolepidemiolóógicagica””



““VerificaVerifica--se se umauma lacuna lacuna nana formaformaççãoão
nestanesta áárearea, a , a todostodos osos nnííveisveis: : nana fasefase
prpréé--graduadagraduada ((faculdadesfaculdades, , internatosinternatos
e e estestáágiosgios) e ) e ppóóss--graduagraduaççãoão e, e, com com 
maiormaior importânciaimportância, , apapóóss a a 
nomeanomeaççãoão dos dos profissionaisprofissionais parapara
integrarintegrar as CCIas CCI””





MISSÃOMISSÃO::

•• ContribuirContribuir parapara a a melhoriamelhoria dada qualidadequalidade dos dos 
cuidadoscuidados prestadosprestados aosaos doentesdoentes nasnas diversasdiversas
instituiinstituiççõesões de de sasaúúdede, , disponibilizandodisponibilizando
informainformaççãoão e e apoioapoio ttéécnicocnico aosaos profissionaisprofissionais
parapara a a prevenprevenççãoão dasdas infecinfecççõesões relacionadasrelacionadas
com a com a prestaprestaççãoão de de cuidadoscuidados



VISÃOVISÃO::

•• Ser Ser umauma AssociaAssociaççãoão de de referênciareferência NacionalNacional com com 
reconhecimentoreconhecimento InternacionalInternacional, , centrocentro de de 
recursosrecursos e e conhecimentoconhecimento nana áárearea dada prevenprevenççãoão
e e controlocontrolo dasdas infecinfecççõesões evitevitááveisveis, , assumindoassumindo--se se 
comocomo parceiraparceira privilegiadaprivilegiada dos dos profissionaisprofissionais de de 
sasaúúdede e e emem particular dos particular dos profissionaisprofissionais queque
trabalhamtrabalham nana prevenprevenççãoão e e controlocontrolo dada infecinfecççãoão



ObjectivosObjectivos

•• ContribuirContribuir parapara a a prevenprevenççãoão dasdas infecinfecççõesões
relacionadasrelacionadas com com osos cuidadoscuidados de de sasaúúdede

•• PromoverPromover a a educaeducaççãoão e e investigainvestigaççãoão dos dos 
profissionaisprofissionais de de sasaúúdede queque de forma de forma indirectaindirecta
ouou directadirecta contribuemcontribuem parapara a a prevenprevenççãoão dasdas
infecinfecççõesões relacionadasrelacionadas com com osos cuidadoscuidados de de 
sasaúúdede



•• PromoverPromover reuniõesreuniões, , conferênciasconferências, , congressoscongressos
ouou outrasoutras actividadesactividades similaressimilares

•• CooperarCooperar com com instânciasinstâncias oficiaisoficiais, , 
governamentaisgovernamentais ouou privadasprivadas emitindoemitindo
parecerespareceres, , fazendofazendo sugestõessugestões e e tomandotomando as as 
iniciativasiniciativas convenientesconvenientes





QuemQuem SomosSomos::

GrupoGrupo multidisciplinarmultidisciplinar orientadoorientado pelospelos seguintesseguintes
princprincíípiospios e e valoresvalores::

•• BasearBasear a a suasua actividadeactividade nana melhormelhor evidênciaevidência
cientcientííficafica dispondisponíívelvel e e nana competênciacompetência ttéécnicocnico--

cientcientííficafica



•• Na Na partilhapartilha de de saberessaberes e no e no desenvolvimentodesenvolvimento
pessoalpessoal de de cadacada elementoelemento constituinteconstituinte, , fazendofazendo
um um trabalhotrabalho de de complementaridadecomplementaridade entreentre osos
diversosdiversos membrosmembros dada AssociaAssociaççãoão, , parapara um um 
resultadoresultado dada maismais elevadaelevada qualidadequalidade



•• RespeitoRespeito pelospelos outrosoutros, , reconhecendoreconhecendo o valor, o valor, 
diversidadediversidade e e importânciaimportância de de todostodos aquelesaqueles queque
partilhampartilham a a nossanossa missãomissão



QuemQuem podepode ser ser membromembro dada ANCIANCI

•• Pessoas individuais ou colectivas que Pessoas individuais ou colectivas que 
desenvolvam actividades ou contribuam para desenvolvam actividades ou contribuam para 
a aplicaa aplicaçção e desenvolvimento de medidas ão e desenvolvimento de medidas 
de prevende prevençção e controlo de infecão e controlo de infecçção e que ão e que 
afirmem a sua adesão ao Estatuto da afirmem a sua adesão ao Estatuto da 
AssociaAssociaççãoão



ASSOCIAASSOCIA--TE E PARTICIPATE E PARTICIPA

CONVIDA OUTROS CONVIDA OUTROS 
PROFISSIONAISPROFISSIONAIS


