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As Infeções Associadas a Cuidados de Saúde 

(IACS) constituem um dos tipos de eventos adversos mais comuns e mais estudados na área da saúde, 

admitindo-se que entre 5 a 10% de todos os doentes admitidos em instituições de cuidados agudos 

adquirem uma ou mais infeções e que os riscos aumentaram substancialmente nas últimas décadas. Uma vez 

que estão associadas a um aumento de morbilidade e mortalidade, assim como de custos económicos e 

pessoais para o doente e sua família (a nível de qualidade de vida), as IACS são consideradas um problema de 

saúde pública. No Inquérito de Prevalência de Infeção, integrado no estudo europeu do European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC) e no qual participaram 30 países europeus, Portugal obteve uma taxa 

de infeção nosocomial de 10,5%, valor considerado superior à média europeia (Imagem 1). Os quatro tipos 

de IACS mais frequentes, contabilizando mais 80% destas, são a infeção urinária associada à algaliação, 

infeção nosocomial da corrente sanguínea, pneumonia associada à intubação e infeção do local cirúrgico. Um 

importante estudo publicado nos anos 80, designado por SENIC — Study on the Efficacy of Nosocomial 

Infection Surveillance, revelou que cerca de um terço das IACS são possíveis de prevenir, recorrendo a 

programas de prevenção e controlo de infeção, baseados em dados de vigilância epidemiológica. 

 
 

 

Imagem 1 – Prevalência europeia de 

infeção nosocomial observada vs. 

esperada (Fonte: DGS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

IACS como Problema de Saúde Pública 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_73742e8911e24195bceca721ef59b6d3.pdf?dn=IACS+e+seguranca+do+doente.pdf
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O atual Programa de Prevenção e 
Controlo de Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) encontra-se sob a alçada da Direção-Geral de Saúde (DGS) e é resultado da fusão 
de dois programas: o Programa Nacional de Controlo de Infeção e o Programa Nacional de Resistência aos 
Antimicrobianos. O PPCIRA, considerado um programa prioritário, tem como principais objetivos reduzir as 
IACS e reduzir o consumo e resistências aos antimicrobianos. O Despacho nº 15423/2013 obrigou à 
normalização das estruturas regionais e locais (designadas por Grupos Coordenadores Regionais/ Locais do 
PPCIRA, respetivamente), alocando horas específicas às equipas que os constituem e estipulando a 
participação nos programas de vigilância epidemiológica nacionais e a monitorização do consumo de 
antimicrobianos (Imagem 2). 

 

 

 

Imagem 2 – Organização nacional do 

PPCIRA (Fonte: DGS, 2015). 

 

 

 

 

 

Segundo a Circular Normativa da DGS nº 18/DSQC/DSC, as Comissões de Controlo de Infeção (agora 

designadas GCL do PPCIRA) são órgãos de assessoria técnica de apoio à gestão, dotados de autoridade 

institucional e autonomia técnica, para implementar o Plano Operacional do PPCIRA da unidade de saúde. 

As atribuições dos GCL-PPCIRA desenvolvem-se em cinco áreas distintas, nomeadamente: Vigilância 

Epidemiológica das IACS; Normas e Recomendações de Boas Práticas; Formação e Informação; Consultadoria 

e Apoio e Programa de Apoio à Prescrição Antimicrobiana (Imagem 3). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 – Áreas de atuação das 

estruturas locais do PPCIRA.  

 

 

 

Organização Nacional do Controlo de Infeção 

Atribuições dos Grupos Coordenadores Locais (GCL) do PPCIRA 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_6897fa6a2d974c18b1c940a7f072bd36.pdf?dn=PPCIRA+Portugal+2015.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_6897fa6a2d974c18b1c940a7f072bd36.pdf?dn=PPCIRA+Portugal+2015.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_6897fa6a2d974c18b1c940a7f072bd36.pdf?dn=PPCIRA+Portugal+2015.pdf
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A nível dos programas de Vigilância Epidemiológica (VE) nacionais, existem protocolos de estudos de 

prevalência de infeção, VE em cuidados intensivos, VE da infeção do local cirúrgico, VE em neonatologia e VE 

da infeção nosocomial da corrente sanguínea, sendo que os três primeiros estão inseridos na rede Europeia, 

reportando dados anuais ao ECDC. Nesta área é importante, também, existir um sistema de vigilância de 

microrganismos multirresistentes (com implementação de medidas adequadas à situação), bem como 

controlo e vigilância de surtos. 

Todas as unidades de saúde deverão ter disponíveis Normas e Recomendações de Boas Práticas, sendo que 

algumas têm sido publicadas pela DGS, como por exemplo: Precauções Básicas em Controlo de Infeção; 

Higiene das Mãos; Uso e Gestão de Luvas; Vigilância Epidemiológica das Resistências aos Antimicrobianos; 

Cirurgia Segura Salva Vidas; Prevenção e Controlo de Colonização e Infeção por Staphylococcus aureus 

Resistente à Meticilina (MRSA), entre outras. 

Por sua vez, os GCL-PPCIRA deverão colaborar a nível da Formação pré e pós-graduada e formação contínua 

dos profissionais de saúde, para divulgação de boas práticas em controlo de infeção, bem como de resultados 

em VE (muitas vezes conhecida como “informação para ação”). De modo abrangente, os doentes e a 

comunidade em geral, deverão também ter acesso a informação relevante na área da prevenção e controlo 

de infeção, promovendo assim a sua literacia em saúde. 

Na área de Consultadoria e Apoio, faz parte das funções dos GCL-PPCIRA a elaboração de pareceres de obras 

de construção e remodelação (em articulação com o Serviço de Instalações e Equipamentos), a colaboração 

em comissões de escolha para aquisição de produtos clínicos e equipamento (em colaboração com o Serviço 

de Aprovisionamento), bem como a realização de auditorias, com o intuito de divulgar os seus resultados e 

tomar medidas corretivas. 

Por fim, a área mais recente no âmbito das suas atribuições consiste na implementação de um Programa de 

Apoio à Prescrição dos Antimicrobianos. A nível hospitalar este tem, como objetivos mínimos, uma 

estratégia back end com auditoria prospetiva nas primeiras 96 horas e validação de todas as prescrições de 

carbapenemes e quinolonas. No entanto, as boas práticas a nível da utilização destes fármacos (chamados de 

societal drugs, uma vez que o seu efeito se repercute não só no indivíduo, como na comunidade onde este se 

insere) deverão ser mais abrangentes, com existência de normas/ orientações de boas práticas de prescrição/ 

utilização, a par de ações de sensibilização para prescritores e comunidade em geral, exemplo das quais é o 

Dia Europeu do Antibiótico que se comemora, anualmente, a 18 de novembro. 
 

 

 

O risco da ocorrência de IACS depende das características e complexidade dos doentes e procedimentos nos 

diferentes níveis de cuidados de saúde, assim como de outros fatores, nomeadamente: circulação de doentes 

entre as instituições; diferentes tipologias e organizações das unidades de saúde; altas hospitalares precoces; 

emergência de microrganismos multirresistentes (MMR); qualidade dos cuidados versus menor custo; 

redução de recursos humanos a par de maior volume de trabalho e, a nível dos cuidados primários e 

continuados, ausência de programas de VE específicos, défice de implementação de programas de controlo 

de infeção e utilização de antibioterapia não monitorizada. 

 

 

IACS e Seu Interface entre Cuidados de Saúde 
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Imagem 4 – Fatores de risco para IACS 

e seu interface entre níveis de cuidados 

de saúde.  

 
 
 
 
 
 

 
 

A nível da disseminação de MMR, o Center for Disease Control and Prevention refere que uma comunicação 

eficaz intra e inter-institucional constitui um importante fator no seu controlo. De facto, a DGS refere na sua 

Circular Normativa nº 09/DQS/DSD que “ a transferência de doentes colonizados ou infetados com MMR 

deve ser acompanhada de informação prévia com notificação do microrganismo em causa, seu antibiograma 

e local de isolamento, de forma a ser possível implementar, na admissão do doente, políticas de controlo de 

infeção que minimizem o risco de infeção cruzada”. Também a nível intra-institucional  deverá existir um 

sistema de informação capaz de alertar, em tempo real, para casos de MMR, tarefa que poderá ser facilitada 

com a existência de uma rede de elos de ligação de controlo de infeção em cada serviço/ unidade. 

Recentemente o Despacho nº 7216/2015 determina a constituição de “Serviços de Investigação, 

Epidemiologia Clínica e de Saúde Pública Hospitalar” que, entre outras funções, dão apoio às atividades de 

investigação epidemiológica, melhoria dos sistemas de informação, bem como na participação nos 

programas de saúde pública, podendo vir a constituir um elo importante entre níveis distintos de cuidados 

de saúde. 

 

Em resumo, o PPCIRA constitui um programa de saúde prioritário, estando organizado em estruturas 

nacional, regionais e locais. A nível local, estas estruturas desenvolvem as suas atividades em cinco áreas 

distintas, nomeadamente: Vigilância Epidemiológica das IACS; Normas e Recomendações de Boas Práticas; 

Formação e Informação; Consultadoria e Apoio e Programa de Apoio à Prescrição Antimicrobiana. Os 

objetivos do PPCIRA somente poderão ser concretizados através de uma adequada articulação entre os 

diferentes níveis de cuidados de saúde, constituindo a comunicação intra e extra-institucional, um pilar 

básico da cultura de segurança das diferentes unidades. 
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