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O EUCIC - Certificado Europeu em Prevenção e Controlo de Infeção 

A abordagem europeia na área da prevenção e controlo de infeção é muito heterogénea entre os diferentes países e, 

frequentemente, dentro de cada um deles. Com o intuito de promover uma troca mútua de conhecimento entre 

instituições europeias, permitindo uma perspetiva única nesta área, resultando numa competência europeia única, a 

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases está a organizar a primeira edição do EUCIC - 

Infection Prevention and Control Certificate.  

Esta pós-graduação, com duração de dois anos e 60 ECTS, está a decorrer em vários países europeus, sendo constituída 

por 10 módulos: um básico e seis avançados (obrigatórios) e 3 locais, à escolha dos formandos. Os interessados 

poderão inscreverem-se no certificado completo ou fazer módulos individuais, muitos deles acreditados pela European 

Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®). 

Portugal tem participado na organização de módulos locais: dia 7 de abril de 2018 o Hospital Beatriz Ângelo (Loures), 

juntamente com Hospital La Paz (Madrid), organizaram o Improving Antibiotic Prescription and Infection Control in the 

Emergency Room. Por sua vez, estão agendados outros dois módulos locais nacionais (que serão ministrados em 

Português), nomeadamente: 

 Antimicrobial Therapy and Antimicrobial Stewardship, organizado pelo Centro Hospitalar de São João (Porto), 

dias 15 a 19 de outubro de 2018 

 Training Professionals in Patient Safety, organizado pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos – Hospital 

Pedro Hispano (Matosinhos), dias 22 e 23 de novembro de 2018. 

Mais informação destes e de outros módulos locais no link: 

www.escmid.org/research_projects/eucic/training_programme/local_modules/ 
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Cursos online do European Center for Disease Control and Prevention (ECDC) 

O ECDC tem uma “academia virtual” cuja missão é promover a formação na área da prevenção e controlo 
de doenças, de modo a reforçar a capacidade da União Europeia e dos seus Estados-Membros nesta área.  
Dos vários cursos disponíveis, 3 são de acesso aberto versando os seguintes temas: 

 investigação de surtos,  

 escrever/ rever trabalhos científicos, 

 estratégias para vacinação de profissionais de saúde contra a gripe sazonal. 
Para poder frequentar estes cursos deverá criar um login e seguir as instruções.  
Mais informação em: https://eva.ecdc.europa.eu/ 
 
 

 

Agenda 

 EUCIC Infection Prevention and Control Certificate: programa com dois anos de duração a decorrer em vários 
países europeus, incluindo Portugal. Tem a possibilidade de participação em módulos isolados, dois deles a 
realizar em Portugal. Mais informação em: www.escmid.org/research_projects/eucic/ 
 

 27th Congress of the European Association of Hospital Managers, no Estoril Congress Centre (Cascais), dias 
26 a 28 de setembro de 2018. Mais informação: www.eahm-cascais2018.com/ 

 

 Infection Prevention Society Conference 2018, em Glasgow (Escócia), de 30 setembro a 2 outubro 2018. Mais 
informação em: http://www.ips.uk.net/conference/ 

 2º Congresso Internacional – IACS 2018, em Santa Maria da Feira, dias 25 e 26 de outubro de 2018. Mais 
informação em: www.iacs.pt 
 

 Curso “Epidemiologia de campo – Investigação de surtos” no Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (Lisboa) 
dias 23 e 24 de outubro de 2018. Mais informação em: www.insa.min-saude.pt/epidemiologia-de-campo-
investigacao-de-surtos-inscricoes-ate-12-de-outubro/ 

 

Oportunidade de Formação, com vantagem para sócios da ANCI! 

 O ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida 
(Lisboa) está a organizar a 2ª edição da pós-graduação Literacia em Saúde - 
Modelos, estratégias e intervenção. Esta tem como objetivo capacitar, 
desenvolver e aprofundar os conhecimentos dos profissionais nesta área 
emergente, atualmente integrada no Programa Nacional de Saúde em 
Portugal. 
 

Com início previsto para dia 17 de novembro de 2018, terá duração de 10 
meses, com uma carga horária total de 158 horas e 40 ECTS.  
Os sócios da ANCI irão beneficiar de um desconto de 10% nas propinas. 
 

Mais informação em: http://fa.ispa.pt/cursos/literacia-em-saude-modelos-
estrategias-e-intervencao-nova 
 

Sabia que… 
 

As VIII Jornadas da ANCI irão decorrer no  

dia 29 de março de 2019, em local a designar. 

Mais informação brevemente disponível!  

MMaarrqquuee  nnaa  

ssuuaa  AAggeennddaa!!  
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