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Curso online da Direção-Geral de Saúde: “Auditoria Clínica a Normas Clínicas” 
 

 A DGS e a Ordem dos Médicos, disponibilizaram um curso online gratuito sobre auditoria clínica a 

normas clínicas, dirigido a médicos e integrado no Projeto NAU-Ensino.  

Este curso, disponível até 31 de dezembro de 2019 e com a duração de 16 horas, oferece uma 

abordagem teórica e inicial, que permitirá compreender o processo de auditoria clínica, procurando 

promover uma adesão a esta metodologia. Mais informação em:  

www.dgs.pt/em-destaque/curso-on-line-de-auditoria-clinica-a-normas-clinicas-para-medicos.aspx 
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ANCI participa no “I Encontro Controlo Infeção: Combate à Infeção – Qual o Caminho?” 

ANCI colabora em evento da sua congénere APIH 

A Associação Portuguesa de Infeção Hospitalar (APIH) convidou a ANCI para participar 

nas “I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo da Infeção”, realizadas dia 6 

de junho de 2019 no Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa.  

 

 

 

 

O evento, organizado pelo GCL-PPCIRA do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de 

Vila Verde (Braga), decorreu no dia 7 de Junho de 2019 no auditório da instituição.  

A ANCI fez-se representar pela sua Presidente, Enfª Isabel Veloso, que foi palestrar 

sobre as consequências da emergência e disseminação dos microrganismos 

multirresistentes, um problema de saúde pública não só nacional, como mundial. 

Na sua comunicação abordou a diferença entre colonização e infeção, consequências 

para o doente e família, para os profissionais e unidades de saúde. Apresentou ainda 

alguns dados referentes a Portugal, assim como estratégias nacionais e 

internacionais, nomeadamente da DGS e dos ECDC, para controlar a disseminação 

dos microrganismos multirresistentes nas unidades de saúde. 

Na sua comunicação sobre competências em controlo de infeção, o Dr. David Peres, 

em representação da ANCI, ressalvou o trabalho em equipa, com partilha de 

responsabilidades, como um requisito essencial para o planeamento e execução das 

tarefas na gestão de um Programa de Controlo de Infeção. Referiu, ainda, que na 

prossecução das 5 áreas basilares em controlo de Infeção, é imprescindível o acesso 

e troca de informação, bem como a promoção de parcerias entre profissionais, 

garantindo a sua multidisciplinaridade. 
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Sabia que 17 de setembro de 2019 é o Dia Mundial da Segurança do Doente? 

Como profissionais de saúde reconhecemos a importância de reduzir os erros e riscos, no âmbito da prestação 

de cuidados de saúde. De facto, anualmente cerca de 134 milhões de eventos adversos ocorrem devido a 

cuidados inseguros em hospitais em países em desenvolvimento, contribuindo para 2,6 milhões de mortes 

anuais. Por sua vez, em países desenvolvidos, estima-se que estes eventos ocorram num em cada 10 doentes, 

durante a prestação de cuidados. 

Neste âmbito, o Dia Mundial da Segurança do Doente foi estabelecido a maio de 2019 pelos Estados Membros, 

na 72ª Assembleia Mundial da Saúde e irá assinalar-se, anualmente, a 17 de setembro. Neste dia, a OMS 

lançará uma campanha global para consciencializar as pessoas a demonstrar o seu compromisso de tornar os 

cuidados de saúde mais seguros para os doentes. 

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

 

 

 

 

Agenda 

 Encontro "Infeções e Resistência aos Antibióticos- Desafio Incontornável para a Gestão" no Auditório 
Alexandre Moreira do Hospital de Sto António (Porto) dia 26 de setembro de 2019. Mais informação: 
https://apegsaudeorg.wordpress.com/infecoes-e-resistencia-aos-antibioticos-desafio-incontornavel-
para-a-gestao-2/ 
 

 Curso “Epidemiologia de campo – Investigação de surtos” (7ª edição) no Instituto Nacional Doutor 
Ricardo Jorge (Lisboa), dias 7 e 8 de outubro. Mais informação em: https://formamais-insa.min-
saude.pt/course/index.php?categoryid=38 
 

 “3º Congresso Internacional - IACS 2019: Desafios e Inovação em Controlo de Infeção” no Europarque 
(SM Feira), dias 23, 24 e 25 de outubro. Mais informação em: https://iacs.pt/ 

 

 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/ 

 
 2019 IDWeek, conferência anual da IDSA, SHEA, HIVMA e PIDS, de 2 a 6 de outubro em Washington DC 

(EUA). Mais informação: https://idweek.org/ 
 

 APIC Applied Learning Conference, dias 26 e 27 de outubro em Saint Louis (EUA). Mais informação em: 
https://apic.org/education-and-events/applied-learning-conference/ 
 

 

“Patient Safety: a global health priority 
No one should be harmed in health care” 
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