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DESTAQUE!
VIII Jornadas da ANCI – dia 22 de março no Altice Fórum Braga
A ANCI irá realizar as suas oitavas jornadas, no dia 22 de março de 2019, no Altice Fórum em Braga. Como já é
costume, teremos vários palestrantes de referência a abordar os seguintes temas:






Certificação Europeia em Controlo de Infeção;
O Desafio das Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases;
O contributo do enfermeiro nos programas antibiotic stewardship;
Vigilância Epidemiológica em Portugal;
Resultados do Inquérito Europeu de Prevalência de Infeção.

Mais informação em: www.anci.pt

Dia 22 de março, no Altice Fórum Braga esperamos por si!

PPCIRA Nacional publica Relatório:
“Infeções e Resistências aos Antimicrobianos 2018”
No seu relatório anual (disponível em www.dgs.pt) o PPCIRA conclui que, entre 2013 e 2017, ocorreu:
 Um aumento do cumprimento global da higiene das mãos nos profissionais de saúde em 5,84% face a 2013;
 Um aumento na qualidade das estruturas das Precauções Básicas em Controlo de Infeção em 12,47% face a
2014 e no que respeita à qualidade dos processos um aumento em 8,06% na mesma janela temporal;
 Na Vigilância das Infeções em Unidades de Cuidados Intensivos a densidade de incidência de Pneumonia
Associada ao Ventilador, por 1000 dias de entubação, reduziu 10,81% face a 2013 e a densidade de
incidência de bacteriémia, por 1000 dias de cateter, reduziu 30,77%;
 Uma redução da incidência cumulativa da Infeção do Local Cirúrgico (ILC), por 100 doentes cirúrgicos, em
12,76% face a 2013 (e, em específico, redução em 58% na incidência de ILC em cesarianas e em artroplastias
do joelho);
 Nas Infeções Nosocomiais da Corrente Sanguínea, por 1000 dias de internamento, uma redução em 10,61%
face ao valor máximo atingido em 2015 (1,32‰);
 Uma redução da prevalência das Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde em meio hospitalar (para
7,8%) e em unidades de cuidados continuados integrados (para 4,0%), evidenciando a necessidade de
aprofundar a análise ajustada ao risco;
 Uma redução do consumo de antimicrobianos global entre 2013, quer em ambulatório (igual ao resultado
de 2014 – cerca de 20 DHD), quer em meio hospitalar (-4,96% face a 2013; atualmente em 1,53 DHD).
 Uma redução estatisticamente significativa das resistências aos antimicrobianos na maioria dos
microrganismos estudados, com exceção das resistências da Klebsiella pneumoniae que aumentou
significativamente, com resistência aos carbapenemos em cerca de 10% dos isolados estudados.
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Uso e Resistência aos Antibióticos: questionário aos profissionais de saúde europeus.
A 28 de janeiro, a Public Health England lançou um questionário, financiado pelo
ECDC, com o intuito de melhorar a compreensão do conhecimento e perceção
dos profissionais de saúde europeus sobre utilização e resistência aos
antibióticos.
Estudos anteriores visaram o público em geral e estudantes de medicina,
revelando uma lacuna na compreensão destes tópicos por profissionais de
saúde e outros estudantes de saúde.
O referido questionário, disponível em várias línguas (inclusivamente o português), está disponível até dia 24 de
fevereiro no link:https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/healthcare-workers/new-europe-wide-survey-healthcareworkers-perceptions-about-antibiotic-use-and

NOVOS Cursos online do European Center for Disease Control and Prevention
O ECDC, através da sua “academia virtual”, tem 3 novos cursos online de acesso livre, são eles:


Influenza bioanalytics e-learning (Pilot edition)



Rapid Risk Assessment e-Learning course



PRECEPT e-learning course (pilot edition)

Mais informação em: https://eva.ecdc.europa.eu/

Agenda
 DESTAQUE! VIII Jornadas da Associação Nacional de Controlo de Infeção, dia 22 de março em Braga.
Mais informação em: www.anci.pt
 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.
Mais informação em: www.escmid.org/research_projects/eucic/
 Conference of Infection Prevention and Control Canada/ International Federation of Infection Control,
dias 26 a 29 de maio no Quebec (Canadá). Mais informação: https://ipac-canada.org/ipac-canadaannual-conference.php
 8º Congresso Pandemias na Era da Globalização, dias 30 e 31 de maio, no Hotel Vila Galé em Coimbra.
Mais informação em: http://www.pandemias2019.com
 I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo da Infeção, dia 6 de junho em Lisboa. Mais
informação em: http://apih.pt/index_jornadas_epidemiologia_hospitalar_lisboa_2019.html
 Curso “Epidemiologia de campo – Investigação de surtos” no Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge
(Lisboa), com duas edições em 2019: dias 16/ 17 de maio e 7/ 8 de outubro. Mais informação em:
https://formamais-insa.min-saude.pt/course/index.php?categoryid=38
 5th International Conference on Prevention & Infection Control (ICPIC), dias 10 a 13 de setembro em
Genebra (Suiça). Mais informação em: www.conference.icpic.com/
 12th Conference of Infection Prevention Society, dias 22 a 24 de setembro em Liverpool (Reino Unido).
Mais informação em: www.ips.uk.net/education-events/
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