Código: 723

CURSO

Infeção Associada ao Cuidados de Saúde

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano (UFDH)

Descrição/
Fundamentação

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) e o aumento das resistências bacterianas
aos antibióticos são problemas relacionados, cujo agravamento à escala mundial é muito
preocupante para os serviços de saúde, para os profissionais de saúde e para os cidadãos em
geral, na perspetiva da preservação da segurança do doente e da saúde das populações
A prevenção e o controlo das IACS constituem uma prioridade estratégica a nível nacional
consignada na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, a nível europeu pelo European
Centre For Disease Prevention and Control (ECDC) e, a nível mundial pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), devido ao seu impacto na segurança dos doentes, sendo reconhecida a
necessidade de formação, nesta área, dos profissionais de saúde.
Só com essa sensibilização e formação técnico-científica dos profissionais de saúde se
conseguirão atingir os objetivos propostos pelo Programa Prioritário da Direção Geral da
Saúde (DGS) de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos
(PPCIRA).

Objetivos

Conhecer o impacto das IACS na saúde das populações;
Identificar os riscos de infeção associados à prestação de cuidados em unidades de saúde;
Conhecer os microrganismos mais comuns associados às IACS e os seus mecanismos de
resistência aos antimicrobianos;
Saber aplicar as medidas de prevenção e controlo das IACS nomeadamente as Precauções
Básicas de Controlo de Infeção e as Precauções de Acordo com as Vias de Transmissão;
Perceber a importância da Vigilância Epidemiológica e das auditorias no âmbito das IACS.

Destinatários

Enfermeiros.

Duração/ ECTS

24 horas (presenciais) / 3 ECTS (crédito)

Metodologia e
Avaliação

Formação:
- As sessões letivas serão desenvolvidas através do método expositivo, participativo,
demonstrativo e discussão de casos clínicos.
Avaliação:
- Avaliação de conhecimentos será realizada com base na participação dos formandos e na
realização de uma prova de avaliação. O formador regista o nível de aproveitamento de cada
formando.
- No final da formação os formandos respondem a um conjunto de questões relacionadas com:
programa do curso; funcionamento do curso; ação dos formadores.

Docentes

Luzia Ferreira
Licenciada em Enfermagem Médico-Cirúrgica; elemento do GCL-PPCIRA do Centro Hospitalar
Entre Douro e Vouga (CHEDV).
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Mariana Pinto da Silva
Médica Interna do 4º ano de Patologia Clínica no Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga
(CHEDV), Mestrado Integrado em Medicina, Pós-graduada em Gestão dos Serviços de Saúde,
Elo de ligação da GCL-PPCIRA do CHEDV.

Salete Mota
Licenciada em Enfermagem e Pós-Graduada em Infeção em Cuidados de Saúde, Enfermeira do
Grupo Coordenador Local do Programa de Controlo de Infeção e Resistência aos
Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV).

Plano de
Estudos/Conteúdos
Programáticos

Calendarização

1. Contextualização
2. Epidemiologia
3. Diagnóstico de Infeção
4. Microbiologia e Resistência Antimicrobiana
5. Prevenção das IACS
6. Vigilância Epidemiológica e Auditorias
7. Casos práticos
O curso tem a duração de 6 dias: segunda-feira e quinta-feira das 16h00 às 20h00
Datas: 6, 9, 13, 16, 20 e 23 de abril de 2020

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas online no site www.essnortecvp.pt.

Requisitos mínimos Licenciatura
Vagas

20

Cofinanciamento

Informações

ESSNorteCVP, Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Telm.: 919 612 565

E-mail: formacao@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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