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Como decorreram as VIII Jornadas da ANCI 
 

A ANCI realizou as suas oitavas jornadas, no dia 22 de março de 2019,  

no Altice Fórum em Braga sob o tema “Da (In)Formação à Ação” onde  

se abordou, num Auditório com 240 participantes: 

• Literacia em Saúde: Contributos para a Prevenção da Infeção; 

• Certificação Europeia em Controlo de Infeção; 

• Vigilância Epidemiológica das Infeções Associadas aos Cuidados  

de Saúde em Portugal; 

• Contributo do Enfermeiro no Antibiotic Stewardship;  

• Desafio das Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases.   
 

 

Patrocinadores Oficiais: 

 

 

 

 

 
Literacia em Saúde – Contributos para a Prevenção da Infeção 

A Enf. Susana Ramos, coordenadora do Gabinete de Segurança do Doente do Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Central, abordou na sua conferência a importância da 
promoção da literacia em saúde da população, com exemplos de campanhas internacionais, 
bem como do trabalho nacional e local desenvolvido nesta área. 

Vigilância Epidemiológica das IACS em Portugal 

Esta mesa teve início com uma apresentação da Dr.ª Ana Lebre e focou-se em conceitos e tipos de vigilância 

epidemiológica existentes, terminando com o que se pretende que será o futuro: a integração das várias bases 

existentes num único sistema de vigilância. De seguida a Dr.ª Isabel Neves falou dos resultados dos últimos 

estudos europeus de prevalência de infeção em cuidados agudos e cuidados continuados. Por sua vez, a Enf. Ana 

Ribeiro deu uma perspetiva da evolução de uma década da vigilância nosocomial da corrente sanguínea.  

 
Por fim, a Doutora Maria Teresa Neto fez um ponto de 

situação nacional da vigilância em neonatologia, também 

com a evolução de uma década, comparando alguns 

resultados com o sistema de vigilância alemão NEO-KISS. 
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    DGS COMEMORA O DIA MUNDIAL DA HIGIENE DAS MÃOS 2019 

 
 

 

 

 

 
 

Em 2019, a Organização Mundial de Saúde, no âmbito do seu Desafio “WHO Save 
Lives – Clean Care is Safer Care” comemora o seu 11.º aniversário subordinado ao 
mote: “Cuidados Seguros para TODOS – Está nas Tuas MÃOS”. 
 

A prevenção e controlo de infeções, incluindo a higiene das mãos é uma 
abordagem prática e baseada em evidências, com impacto comprovado na 
qualidade do atendimento e na segurança do doente em todos os níveis do 
sistema de saúde. 
 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) através do Programa de Prevenção e Controlo de 
Infeções e das Resistências aos Antimicrobianos (PPCIRA), associa-se anualmente à 
OMS, comemorando o Dia Mundial da Higiene das Mãos. 
 

 
 

Este ano, a comemoração nacional vai decorrer no dia 3 de maio de 2019, na região centro, em parceria entre a 
DGS/PPCIRA e o Centro Hospitalar Tondela -Viseu, no Auditório do Centro Sócio-Pastoral da Diocese de Viseu. 
 

Inscreva-se gratuitamente através do link: www.dgs.pt/inscricoes-em-eventos.aspx 
 

Mais informação da DGS:  www.dgs.pt/programa-de-prevencao-e-controlo-de-infecoes-e-de-resistencia-aos-

antimicrobianos/eventos/dia-mundial-da-higiene-das-maos/2019.aspx 

 

Mais informação da OMS: www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2019/en/ 

 

Certificação Europeia em 

Controlo de Infeção 

Considerando a necessidade de 

uniformizar a formação dos 

profissionais na área do controlo 

de infeção, o Dr. Carlos Palos 

abordou o projeto do ESCMID, a 

decorrer entre 2018/19, em vários 

países europeus (inclusivamente 

em Portugal) designado “Infection 

Prevention & Control Certificate” e 

do seu futuro. 

O contributo do enfermeiro no 

Antibiotic  Stewardship 

A Enf. Ana Raquel Soares falou-nos 

dos resultados do seu estudo que 

alertam para a falta de envolvimento 

formal dos enfermeiros nos 

programas de Antibiotic Stewardship. 

Refere ainda a importância do 

desenvolvimento destes programas 

em equipas multidisciplinares, tendo 

por base a elaboração de 

recomendações neste sentido. 

O Desafio das Enterobacteriaceae produtoras de carbapenemases 

Nesta mesa, vários especialistas intervieram sobre um dos 

microrganismos multirresistentes mais falados na atualidade: as 

EPC’s. A Dr.ª Isabel Neves abordou a sua epidemiologia; o Dr. Nuno 

Pereira descreveu o papel abrangente dos Programas de Apoio à 

Prescrição Antibiótica; o Enf. Arnaldo Dias salientou a aplicação de 

medidas de prevenção e de contenção; a Dr.ª Valquíria Alves 

explicou a realização criteriosa dos rastreios de colonização e a Enf. 

Elvira Silva, num trabalho conjunto com o Enf. Victor Freire, falou 

sobre o fluxo de informação entre instituições de saúde. 

http://www.dgs.pt/inscricoes-em-eventos.aspx
http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5may2019/en/

