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Novo curso online “Higiene das Mãos na Prevenção de Infeções” 
 

Integrado no Projeto NAU-Ensino, a Direção-Geral de Saúde disponibilizou o curso de formação online "Higiene 

das Mãos na Prevenção de Infeções", tendo como público-alvo o cidadão interessado nesta temática.  

Este curso, disponível até 27 de março de 2020 e com a duração de 3 horas, tem como principal finalidade 

promover as boas práticas na higiene das mãos e a adoção de comportamentos responsáveis na prevenção de 

infeções.  

Mais informação em: https://lms.nau.edu.pt/courses/course-v1:DGS+HMPI101+2019_T1/about 
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ANCI participa no “3º Congresso Internacional - IACS 2019” 

A ANCI esteve presente dias 24 e 25 de outubro de 2019 na 3ª edição do 

Congresso Internacional IACS 2019, organizado pela Escola Superior de 

Saúde do Norte da Cruz Vermelha Portuguesa. Neste congresso foram 

abordados temas como as perspetivas futuras na área das IACS, processos 

de aprendizagem recorrendo a vídeo jogos, tecnologias inovadoras 

portuguesas na área de superfícies antimicrobianas e esterilização, assim 

como o papel do microbioma no doente e ambiente hospitalar, entre outros. 

A Presidente da ANCI, Enf. Isabel Veloso, participou como oradora no  

Workshop, da responsabilidade da Hartmann, “Desinfeção de superfícies 

em meio hospitalar”, com uma abordagem teórica e prática deste tema. 

Conheça o Projeto Britânico One Together 

www.onetogether.org.uk 

O projeto britânico OneTogether é uma parceria entre diversas organizações profissionais interessadas na 

prevenção da Infeção do Local Cirúrgico (ILC). Os seus objetivos constam de: 

 Aumentar o conhecimento cientifico que apoia a prática; 

 Envolver os profissionais e instituições de saúde a todos os níveis, com o intuito de melhores 

resultados na área da ILC;  

 Partilhar as melhores práticas através dos vários grupos profissionais interessados. 

 Maximizar os esforços das associações profissionais, parceiros do setor e plataformas online para 

promover a formação e literacia nesta área. 

O OneTogether realiza uma conferência anual e tem disponível no seu website vários recursos de acesso livre. 

Mais informação, consulte: www.onetogether.org.uk 
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Publicado “Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobianos 2019-2023” 

No âmbito do Conceito “Uma Só Saúde”, a Direção-Geral da Saúde, a Direção-Geral da Alimentação e 

Veterinária e a Agência Portuguesa do Ambiente homologaram o Plano Nacional de Combate à Resistência aos 

Antimicrobianos 2019-2023. Este constitui uma ferramenta e referencial importante para o desenvolvimento 

da estratégia de combate à resistência aos antimicrobianos, que configura um problema de Saúde Pública. 

 

 

 

Agenda 

 Jornadas “UMA SÓ SAÚDE 2019: Estratégia Nacional de Combate à Resistência Antimicrobiana” dias 
18 e 19 de novembro de 2019 em Lisboa. Inscrição gratuita em: www.dgs.pt/inscricoes-em-eventos.aspx 
 

 “4º Congresso Internacional - IACS 2020: Desafios e Inovação em Controlo de Infeção” em local a 
designar, dias 28 a 30 de outubro de 2020. Mais informação em: https://iacs.pt/ 

 

 30th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, dias 18 a 21 de abril de 2020  
em Paris (França). Mais informação em: www.eccmid.org/ 

 

 13th Conference of Infection Prevention Society, dias 28 a 30 de setembro de 2020 em Bournemouth 
(Reino Unido). Mais informação em: www.ips.uk.net/education-events/ 

 
 16th World Congress on Public Health 2020 – “Public health for the future of humanity: analysis, 

advocacy and action”, dias 12 a 17 de outubro de 2020, em Roma (Itália). Mais informação em: 
https://wcph2020.com/ 

No documento publicado estão elencados seis objetivos, 

nomeadamente: 

1. Prosseguir a implementação do conceito de “Uma Só 

Saúde”; 

2. Melhorar o conhecimento sobre a resistência aos 

antimicrobianos; 

3. Fortalecer a base de conhecimento e evidência através da 

vigilância epidemiológica, monitorização ambiental e 

investigação; 

4. Reduzir a incidência de infeção; 

5. Otimizar o uso dos antimicrobianos; 

6. Manter o compromisso e aumentar o investimento 

sustentado em novos medicamentos, ferramentas de 

diagnóstico, vacinas e outras intervenções relevante. 
 

Estão definidas, ainda, 27 metas a atingir até 2023.  
 

Para acesso ao documento, poderá consultar o link: 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-

nacional-de-combate-a-resistencia-aos-antimicrobianos-2019-

2023.aspx 

 Neste âmbito, as Jornadas anuais do PPCIRA, previstas para os dias 18 e 19 de novembro de 2019 em Lisboa, 

irão ter como título “UMA SÓ SAÚDE 2019: Estratégia Nacional de Combate à Resistência Antimicrobiana”. 

Inscrição gratuita mas obrigatória em: www.dgs.pt/inscricoes-em-eventos.aspx 
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