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 Equipa Local PCIRA 
 

No ACES Porto Oriental, a Equipa Local Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos (ELPCIRA) ramificou a sua estratégia de intervenção com nomeação 

de um Elo de Ligação por unidade funcional, compondo desta forma uma corrente, que permite 

trabalhar as temáticas e desenvolver atividades, numa rede interna, de modo similar. 

Estes elementos, nas suas diferentes unidades, têm funções basilares, desde operacionalizar as 

medidas nacionais, regionais e locais PCIRA, vigiar as estruturas, práticas e aplicação de normas, 

procedimentos e orientações, agilizar as medidas necessárias, dinamizar as boas práticas na unidade, 

formar e informar a sua equipa no que respeita à prevenção da infeção.  

 

A corrente, tanto de aço, como de cristal, é ligada por elos, 

quando um elo se parte, a corrente quebra-se. 

O trabalho é realizado pela força de todos os elos que compõem a 

corrente! 

 
Segue o testemunho de um dos Elos de Ligação PCIRA, Enfermeira 

Sónia Carneiro, Trabalha no ACES Porto - Oriental desde 2009, Elo 

de Ligação PCIRA na USF Arca d´Água - ACES Porto Oriental 

 
 
 
Qual as funções e contributos de um elo de ligação da PCIRA numa unidade de Cuidados de Saúde 

Primários? 

 
Os elos de ligação PCIRA, nas suas diferentes unidades, têm funções basilares desde operacionalizar 

as medidas nacionais, regionais e locais PCIRA, vigiar as estruturas, procedimentos e orientações, 

dinamizar as boas práticas na unidade, e informar a sua equipa no que respeita a esta temática de 

prevenção e controlo de infeções e resistências a antimicrobianos. 

 
O elo de ligação da PCIRA na USF Arca d´Água .... 

 
Participou juntamente com a equipa da USF na campanha da Higienização das Mãos da DGS, tendo 

efetuado a observação e elucidação dos elementos neste âmbito nos diversos momentos das 

consultas e aperfeiçoando algumas práticas e medidas a nível da estrutura da unidade. 
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Neste momento de campanha de higienização das mãos e tendo como símbolo a "Mão" desenvolveu 

um procedimento de identificação das áreas da USF - áreas críticas com cor vermelha, semicríticas 

com cor amarela e não críticas com cor verde, de forma a permitir que a assistente operacional ao 

ter a identificação das salas tivesse uma higienização adequada da mesma, conforme o risco de 

infeção, assim como relembrar todos os profissionais que se encontravam a participar na campanha 

da DGS e em que área de risco se encontravam aquando a prestação de cuidados diretos aos 

utentes; Um procedimento que gostaria de uniformizar com EL PCIRA no ACES Porto - Oriental. 

 

 

 

 

 

Participou na elaboração de um manual de controlo de infeção para a USF disponível na pasta 

partilhada para todos os profissionais; 

Organizou o Dia Mundial da Higienização das Mãos - 5 de Maio na USF com uma mesa informativa de 

cartazes e panfletos sobre a temática para os utentes, assim como, entrega de material informativo 

aos profissionais da unidade. Neste dia também foram colocados cartazes elucidativos nos gabinetes 

de enfermagem e salas de tratamentos sobre momentos da higienização das mãos na vacinação, 

medidas de colocação e remoção de Equipamentos de Proteção individual (EPI) e cartaz na sala de 

espera sobre etiqueta respiratória, assim como, apresentação na televisão da unidade sobre algumas 

ideias - chave para os utentes sobre a temática. 
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Organizou o Dia Europeu do Antibiótico, com cartazes e informação cedida pela EL PCIRA - ACES 

Porto Oriental, assim como, outros panfletos, questionários e informações chave da DGS que foram 

cedidos aos profissionais de saúde. Também neste dia, em reunião de serviço, foi efetuada uma 

apresentação e discutidos em equipa pontos chaves da antibioterapia e sua prescrição. 

 

 

 

 

 

 

Além de todas estas atividades houve formação em serviço de Controlo de Infeção na unidade, existe 

um controlo constante no registo de higienização das salas, identificação de todos os contentores de 

resíduos, organização de uma pasta com todos os procedimentos do ACES implementados no 

domínio de controlo de infeção para que todos os elementos possam consultar e reuniões com EL 

PCIRA para organização e aperfeiçoamento de outras práticas nas unidades. 

O trabalho de um Elo de Ligação PCIRA é de grande exigência e responsabilidade, mas por vezes não 

é notável para o exterior.  

Citando Immanuel Kant: “Toda a reforma interior e toda a mudança para melhor dependem 

exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço.” E é com este esforço e desempenho que 

todos juntos como Elos de Ligação PCIRA e equipa local temos o objetivo de implementar e melhorar 

algumas práticas clínicas no domínio do controlo de infeção no ACES Porto - Oriental. Existem 

sempre dificuldades e obstáculos quando se quer implementar mudança, mas todos juntos somos 

mais fortes que um só. 

 

Sónia Carneiro, Enfermeira USF Arca D’Água, ACES Porto Oriental 

 


