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OMS publica Manual Strengthening infection prevention and control in primary care.
A Organização Mundial de Saúde publicou um Manual de
Controlo de Infeção para Cuidados de Saúde Primários
(CSP) dia 17 de setembro de 2021.
Este documento encontra-se dividido em duas partes:
A. Padrões e indicadores na área de prevenção e
controlo de infeção (PCI)
B. Recursos para implementação do Programa de
PCI, com foco na melhoria da higiene das mãos.
Aborda, assim, os requisitos mínimos nesta área e
responde às perguntas “O quê?, Como? Quem? e
Quando”, segundo os componentes:
12345678-

Programa de PCI;
Orientações em PCI;
Formação em PCI;
Vigilância Epidemiológica;
Estratégias Multimodais;
Monitorização e informação de retorno;
Recursos humanos;
Estruturas de apoio.

Pode aceder a este documento no link: www.who.int/publications/i/item/9789240035249
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Comemoração do Dia Europeu do Antibiótico 2021
No dia 18 de novembro, a DGS e a Fundação Calouste Gulbenkian lançaram uma parceria para combater as
Infeções Hospitalares e reduzir as Resistência aos Antibióticos. Neste sentido, foi assinado um Memorando
para trabalho sinérgico em duas áreas:
1) A 2º edição do Desafio STOP Infeção Hospitalar, que será implementado pela DGS/PPCIRA, com o
apoio da Fundação Gulbenkian e do Institute for Healthcare Improvement.
2) O Desafio Boas Escolhas, Melhor Saúde, em que a Fundação Gulbenkian e a DGS/PPCIRA
pretendem acelerar a diminuição da sobreutilização de antibióticos em cuidados de saúde
primários e hospitalares do SNS, na ordem dos 20%.
Saiba mais no link: https://gulbenkian.pt/project/stop-infecao-hospitalar-2021-2022/

Lançamento da Iniciativa e-Bug
Dia 9 de dezembro a DGS/ PPCIRA, em parceria com a Direção-Geral da Educação, o INFARMED, e The
Antibiotic Centre for Primary Care – University of Oslo, Norway apresentou a iniciativa e-Bug. Esta iniciativa,
financiada através do EEA Grants Portugal https://www.eeagrants.gov.pt/pt/, visa dotar todas as escolas
portuguesas com esta ferramenta e promover, através dos docentes e educadores, a utilização e
disseminação destes recursos pedagógicos junto das crianças e jovens, promovendo a saúde de cada
cidadão/ã e a prevenção da resistência aos antibióticos, através de escolhas mais informadas e adequadas
em saúde. A plataforma educativa (www.e-bug.eu/), desenvolvida pelo Public Health England,
destina-se a crianças e jovens dos 5 aos 18 anos.
Pode assistir à apresentação em: www.youtube.com/watch?v=oXrnv3HktvA

VI Encontro “Histórias de Segurança do Doente”
A ANCI esteve representada no VI Encontro "Histórias de Segurança
do Doente", no dia 16 de dezembro, organizado pelo Gabinete de
Segurança do Doente do Centro Hosp. Univ. Lisboa Central. Neste
foram apresentados temas para melhorar a literacia e participação
do cidadão e promover a segurança dos cuidados de saúde.

Agenda:





24 e 25 de março de 2022 – 2º Congresso Internacional de Controlo de Infeção – CICI2022 (mais
informação brevemente disponível).
23 a 26 abril 2022 – “32st European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases”, em
Lisboa. Mais info em: https://www.eccmid.org/
Outubro de 2022 – “4º Congresso Internacional - IACS 2021”. Mais informação: https://www.iacs.pt/
17 a 19 de outubro de 2022 - 14th Annual Conference of Infection Prevention Society, em Bournemouth
International Conference Centre (Reino Unido). Mais info em: www.ips.uk.net/conference-2022
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