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PPAANNDDEEMMIIAA  CCOOVVIIDD--1199  ee  aa  IIMMPPRREENNSSAA  

 “COVID-19: que erros continuamos a cometer 

passados 11 meses da pandemia?” 
Jornal Público, 05/02/2021 

Covid-19: que erros continuamos a cometer passados 11 

meses de pandemia? | Coronavírus | PÚBLICO (publico.pt)  

 

 

 

“A vacinação contra a Covid-19 em Portugal” 
Jornal de Notícias, (atualização diária) 

A vacinação contra a covid-19 em Portugal 

(jn.pt) 
“Covid-19: Variante inglesa está em 29 países 

europeus e é responsável por 50% dos casos” 
Revista Sábado, 02/03/2021 

Covid-19: Variante inglesa está em 29 países europeus e é 

responsável por 50% dos casos - Ciência & Saúde - SÁBADO 

(sabado.pt) 

“China prevê atingir imunidade de grupo  

até meados de 2022” 
Diário de Notícias, 13/03/2021 

China prevê atingir imunidade de grupo até meados de 

2022 (dn.pt) 

“Mais de 17 mil profissionais de saúde já 

morreram com Covid em todo o mundo” 
Jornal Expresso, 05/03/2021 

Expresso | Mais de 17 mil profissionais de saúde já 

morreram com covid em todo o mundo. Muitos sofreram 

represálias por pedir equipamentos de proteção 

 

“Alguns peritos já falam numa quarta vaga de 

Covid-19. Será que é inevitável?” 
Revista Visão, 13/03/2021 

Visão | Alguns peritos já falam numa quarta vaga de Covid-

19. Será que é inevitável? (sapo.pt) 

https://www.publico.pt/2021/02/05/sociedade/noticia/covid19-erros-continuamos-cometer-passados-11-meses-pandemia-1949487?fbclid=IwAR2tfoe2mY4wR2LqLPOs7Oae-m43E05P3zIRPM-kOQdpsFTEW4ViAygG9kQ
https://www.publico.pt/2021/02/05/sociedade/noticia/covid19-erros-continuamos-cometer-passados-11-meses-pandemia-1949487?fbclid=IwAR2tfoe2mY4wR2LqLPOs7Oae-m43E05P3zIRPM-kOQdpsFTEW4ViAygG9kQ
https://www.jn.pt/nacional/infografias/a-vacinacao-em-portugal-13391160.html
https://www.jn.pt/nacional/infografias/a-vacinacao-em-portugal-13391160.html
https://www.sabado.pt/ciencia---saude/detalhe/covid-19-variante-inglesa-esta-em-29-paises-europeus-e-e-responsavel-por-50-dos-casos
https://www.sabado.pt/ciencia---saude/detalhe/covid-19-variante-inglesa-esta-em-29-paises-europeus-e-e-responsavel-por-50-dos-casos
https://www.sabado.pt/ciencia---saude/detalhe/covid-19-variante-inglesa-esta-em-29-paises-europeus-e-e-responsavel-por-50-dos-casos
https://www.dn.pt/internacional/china-preve-atingir-imunidade-de-grupo-ate-meados-de-2022-13453965.html
https://www.dn.pt/internacional/china-preve-atingir-imunidade-de-grupo-ate-meados-de-2022-13453965.html
https://expresso.pt/sociedade/2021-03-05-Mais-de-17-mil-profissionais-de-saude-ja-morreram-com-covid-em-todo-o-mundo.-Muitos-sofreram-represalias-por-pedir-equipamentos-de-protecao
https://expresso.pt/sociedade/2021-03-05-Mais-de-17-mil-profissionais-de-saude-ja-morreram-com-covid-em-todo-o-mundo.-Muitos-sofreram-represalias-por-pedir-equipamentos-de-protecao
https://expresso.pt/sociedade/2021-03-05-Mais-de-17-mil-profissionais-de-saude-ja-morreram-com-covid-em-todo-o-mundo.-Muitos-sofreram-represalias-por-pedir-equipamentos-de-protecao
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2021-03-12-alguns-peritos-ja-falam-numa-quarta-vaga-de-covid-19-sera-que-e-inevitavel/?fbclid=IwAR3IED3j46N45346HJcOoCtR3sfDFgXMki25eWV7lckDjFbuDJi2vgXYUrQ
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2021-03-12-alguns-peritos-ja-falam-numa-quarta-vaga-de-covid-19-sera-que-e-inevitavel/?fbclid=IwAR3IED3j46N45346HJcOoCtR3sfDFgXMki25eWV7lckDjFbuDJi2vgXYUrQ
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European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) 

DGS - PPCIRA lança Campanha "Antibióticos, não tome por tudo e por nada" 

 

A OMS disponibiliza um curso online gratuito com o tema "Leadership and 

programme management in Infection Prevention and Control", constituído 

pelos seguintes módulos: 

1. Leadership skills 

2. Project management 

3. Implementation strategies and quality improvement 

O participante poderá fazer um pós-teste e, se acertar em > 70%, terá direito a 

um certificado. Acessível em: https://openwho.org/courses/IPC-leadership-EN 

 

 
 

A DGS, através do PPCIRA, lançaram a Campanha para a Utilização 

Segura de Antibióticos PORCAUSA (PORtuguese CAmpaign for the safe 

USe of Antibiotics).  

Esta insere-se no âmbito da Literacia em Saúde e pretende sensibilizar 

para a problemática da resistência aos antibióticos e para a utilização 

segura e adequada dos antibióticos. 

O lema da campanha é “Antibióticos é tudo ou nada, NÃO TOME POR 

TUDO E POR NADA” e tem três ideias chave sobre antibióticos: 

 
 

 

1. Salvam vidas quando usados para tratar infeções graves, mas não têm qualquer utilidade para tratamento 

de infeções causadas por vírus, como gripes e constipações; 

2. São para tomar como o médico indicar, e nunca sem o médico receitar; 

3. As medidas individuais para prevenir infeções (como por exemplo a lavagem das mãos e a etiqueta 

respiratória) são muito importantes. 

Assista ao vídeo de sensibilização em: https://youtu.be/mM7rtiDzeRs 

 

 OOMMSS  oorrggaanniizzaa  ccuurrssoo  oonnlliinnee  ""LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  pprrooggrraammmmee  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  IIPPCC””    

 

Segundo a Comissão Europeia, “a pandemia COVID-19 demonstrou a necessidade de uma ação coordenada a 

nível da UE para responder a emergências de saúde. Revelou lacunas na previsão, incluindo as dimensões da 

procura/oferta, ferramentas de preparação e resposta.” Perante tal, esta propõe a criação de um “European 

Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)”, com a convicção que poderá ser “um 

elemento central para o reforço da União Europeia na área da saúde, com uma melhor preparação e resposta 

às ameaças sanitárias além fronteiras, permitindo uma rápida disponibilidade, acesso e distribuição de medidas 

necessárias”. Atualmente esta iniciativa encontra-se em consulta pública. Poderá participar e acompanhar este 

processo no link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-

Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA- 

Agenda: 
 25 e 26 março 2021 – “Congresso Internacional de Controlo de Infeção” - CICI2021 (via online – Zoom). 

Mais info em: https://www.ixus.pt/cici2021/index.html 

 9 a 12 julho 2021 – “31st European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases” (online). 
Mais info em: https://www.eccmid.org/ 

 14 a 17 setembro 2021 – “6th International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC)” 
(Genebra - Suiça). Mais info em: https://conference.icpic.com/ 

 16 a 19 novembro 2021 - European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology 
(ESCAIDE) (online). Mais info em: https://www.escaide.eu/en 

https://openwho.org/courses/IPC-leadership-EN
https://youtu.be/mM7rtiDzeRs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-
https://www.ixus.pt/cici2021/index.html
https://www.eccmid.org/
https://conference.icpic.com/
https://www.escaide.eu/en

