
 
  

Newsletter da Associação Nacional de Controlo de Infeção /  nº 17 –  setembro de 2022   Pág. 1 
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NNOOVVOO  DDEESSPPAACCHHOO  QQUUEE  AATTUUAALLIIZZAA  AASS  EESSTTRRUUTTUURRAASS  EE  FFUUNNÇÇÕÕEESS  DDOO  

PPRROOGGRRAAMMAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  IINNFFEEÇÇÃÃOO  EE  

RREESSIISSTTÊÊNNCCIIAA  AAOOSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOOSS..    

xx  
Dia 08/09/2022 foi publicado o novo Despacho nº 10901/2022 que atualiza a governação do PPCIRA, seus 

recursos e atribuições. Destacamos algumas das suas novidades: 

 

 Estruturas nacional, regionais e locais passam a designar-se de Direção Nacional, Unidades 

Regionais (UR) e Unidades Locais (UL) do PPCIRA, respetivamente. Nestes está contemplado reforço 

dos seus recursos humanos e suas atribuições. 

 A nível hospitalar, passam a ser unidades orgânicas da instituição, com um Diretor Médico e 

Enfermeiro Gestor (ou com funções de gestão), ambos a tempo inteiro.   

 Nos cuidados primários devem ser criados “canais expeditos de aconselhamento e consultadoria 

de médico de UL-PPCIRA hospitalar no momento de prescrição de antimicrobianos nos ACES, 

sempre que considerado necessário pelo clínico de cuidados de saúde primários” 

 Todas as estruturas (independentemente do nível de cuidados) terão de ter um PAPA 

implementado. 

 O PAPA deverá rever até às 72h “todas prescrições de quinolonas, carbapenemes, ceftolozano/ 

tazobactam, cefatazidima/ avibactam, colistina, vancomicina, linezolide, daptomicina ou novos 

antibióticos” 

 Continuidade do “Índice de Qualidade PPCIRA” no processo de contratualização de cuidados de 

saúde no SNS para as três tipologias de cuidados, com revisão das suas metas.  

 Implementação de “ferramenta informática que permita a produção de dados em tempo real para 

a realização integrada de vigilância epidemiológica” a nível hospitalar. 

 Criação de um grupo de trabalho, a nível central, para desenvolver sistemas de informação de apoio 

a esta área, assim como a nível da “Prescrição Eletrónica do Medicamento (PEM), de forma a 

integrar o diagnóstico de doença infeciosa na prescrição eletrónica de antimicrobianos” 

 Elaboração do Plano Nacional Uma Só Saúde de Combate às Resistências a Antimicrobianos para 

os anos de 2023 -2030, com natureza interministerial, em alinhamento com o Plano Nacional de 

Segurança do Doente 2021 -2026. 

 É criado o Selo de Qualidade PPCIRA, o qual visa reconhecer produtos educacionais com conteúdos 

alinhados com as normas e os princípios do PPCIRA. 

 

Conheça o documento integral no link: https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/10901-2022-200789503 

 

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/10901-2022-200789503
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DGS publica os seguintes relatórios de vigilância epidemiológica referentes aos estudos de: 

 Prevalência de Ponto em Hospitais de Agudos (realizado em 2017). 

 Prevalência de Ponto em Unidades da RNCCI (realizado em 2017). 

 Incidência em Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais (evolução temporal entre 2008-2017). 

Foram, ainda, atualizadas as seguintes normas: 

 Norma 004/2013, atualizada a 27/07/2022 – VE das Resistências aos Antimicrobianos. 

 Norma nº 019/2015 de 15/12/2015 atualizada a 29/08/2022 - “Feixe de Intervenções” de Prevenção de 

Infeção Urinária Associada a Cateter Vesical 

 Norma nº 022/2015 de 16/12/2015, atualizada a 29/08/2022 – “Feixe de Intervenções” de Prevenção de 

Infeção Relacionada com Cateter Venoso Central. 

 

Danos associados a medicação são responsáveis por cerca de metade dos eventos adversos evitáveis em 

cuidados de saúde. Considerando tal, a “SEGURANÇA DA MEDICAÇÃO” será o tema para o Dia Mundial da 

Segurança do Doente em 2022.  

Para comemorar o dia, a OMS está organizar um evento virtual, dia 15 de setembro, entre as 13h e as 16h30. 

Saiba mais em: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2022 

 

Agenda: 
 

 15 de setembro de 2022 - "World Patient Safety Day 2022 - Global Virtual Event “Medication Without Harm”, via 

online. Mais info em: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2022 

 16 e 17 de setembro de 2022 – 1º Congresso Internacional da Segurança do Doente, no Porto. Mais informação 

em: https://portaldasaude.scmp.pt/pt-pt/eventos-cientificos/congresso-internacional-de-seguranca-do-doente 

 22 e 23 de setembro de 2022 - Congresso Internacional de Controlo de Infeção e Resistência Antimicrobiana Luz 

Saúde 2022, em Lisboa. Mais info em: https://learninghealth.up.events/activities/view/6702 

 26 a 28 de outubro de 2022 – “4º Congresso Internacional - IACS 2022” em S.M.Feira. Mais info em: 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 

 23 a 25 de novembro de 2022 - European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology – 

ESCAIDE (Estocolmo e online). Mais info em: https://www.escaide.eu/en 

 30 de novembro a 3 de dezembro de 2022 - XV Congresso Nacional de Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica, 

em Peniche. Mais info em: https://www.admedic.pt/eventos/xvcndimc-xiiicnvih-sida.html 

 

 Congresso Internacional de Controlo Infeção e RAM Luz Saúde 2022, na  

moderação da mesa “Prevenção e controlo de infeção e RAM: um desafio global”. 

 4º Congresso Internacional - IACS 2022, na moderação da conferência “Utilização segura de lavatórios 

em UCI: impacto sobre o consumo de antibióticos, bactérias MR e isolamentos". 

 XV Congresso Nacional de Doenças Infeciosas e Microbiologia Clínica, como orador na Mesa Redonda 6, 

com o tema “Prevenção: Importância dos feixes de intervenção”. 

Saiba mais pormenores em baixo, na “Agenda”. 

 

 

FFUUTTUURRAASS  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÕÕEESS  DDAA  AANNCCII  EEMM  EEVVEENNTTOOSS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS::  

DDGGSS  PPUUBBLLIICCAA  RREELLAATTÓÓRRIIOOSS  DDEE  VVIIGGIILLÂÂNNCCIIAA  EEPPIIDDEEMMIIOOLLÓÓGGIICCAA  EE  AATTUUAALLIIZZAA  NNOORRMMAASS  

DDIIAA  MMUUNNDDIIAALL  DDAA  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  DDOO  DDOOEENNTTEE    
1177  ddee  sseetteemmbbrroo  ddee  22002222  
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