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ATIVIDADE DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO E RESISTENCIA AOS ANTIMICROBIANOS (CPCIRA), EM CONTEXTO COVID-19, NO ANO 2020

O desenrolar da pandemia, no ano de 2020, obrigou a que todos os profissionais ligados ao Controlo de Infeção tivessem de ajustar atividades e multiplicar esforços, traduzindo-se numa
oportunidade de melhoria contínua da qualidade dos cuidados em emergência ao nível da prevenção da infeção.
Apesar do planeado não ter sido integralmente cumprido, a pandemia levou a CPCIRA a redefinir prioridades, ajustando objetivos de acordo com as necessidades encontradas. Pretende-se assim, 
partilhar a experiência do pré-hospitalar, em contexto de pandemia.

INTRODUÇÃO

Estudo descritivo e observacional: recolha e tratamento estatístico das atividades, com recurso à 
aplicação informática Excel.

MATERIAL E MÉTODOS

Dar a conhecer os objetivos definidos no início do ano e o trabalho efetuado
(planeado e extraplano).

OBJETIVO

Foram atingidos 5 dos 8 objectivos a que a CPCIRA se propôs. Dois dos três objetivos não
atingidos foram-no posteriormente. O objetivo não atingido, em relação ao número de profissionais
que frequentaram a formação em PCBI pode ser explicado pelas limitações que a pandemia
colocou no processo formativo (impossibilidade da formação presencial), limitação de recursos que 
as coordenações podiam disponibilizar para formação e disponibilidade dos formadores. Para além
dos objetivos propostos inicialmente, foram devenvolvidas outras atividades como a emissão de 
pareceres, revisão de documentos internos, elaboração de documentos ( Regulamento Interno 
CPCIRA, Manual de Controlo de Infeção, Plano higienização da Ambulância e seu resumo, Plano 
Ação, Plano comunicação, Orientações sobre vacinação para COVID-19), participação em webinares
e sessões de esclarecimento, auditoria a EPI, diagnóstico de situação e procura de alternativas para a 
higienização do fardamento dos profissionais, visitas de monitorização e acompanhamento a 
edificios e bases, vigilância epidemiológica dos profissionais em contexto COVID19.

DISCUSSÃO

A pandemia por COVID19 levou ao reajuste de prioridades em relação ao cumprimento do plano de acão elaborado para o ano 2020. A maioria dos objetivos foram alcançados, e para além destes 
muitos outros, que não estavam inicialmente programados, foram concretizados. Este é o início de um processo de melhoria contínua, com um longo caminho a percorrer. Identificaram-
se constrangimentos, alguns destes ultrapassados. Para os outros, continuaremos na busca de soluções para a breve implementação, que se traduzem em objetivos a atingir em 2021.

CONCLUSÃO

Objetivos não alcançados:
• Realizar formação sobre a Norma 

de PBCI a 90% das Chefias
Regionais e Responsáveis de Meio
e a 25% dos operacionais.

Objetivos alcançados fora do tempo 
previsto:
1. Elaborar o Dossier 

Pedagógico, sobre a Norma de 
PBCI da DGS, adaptadas à 
realidade do INEM. 

2. Ebaborar o plano de formação
interna, acerca da Norma das PBCI 
da DGS.

Objetivos alcançados:
✓ Avaliar as necessidades em

materiais e equipamentos, nos
meios de socorro.

✓ Propôr os materiais e 
equipamentos a adquirir e 
respetivas quantidades.

✓ Definir o Plano de Comunicação
institucional da CPCIRA

✓ Produzir e divulgar informações
sobre PBCI

✓ Responder às
solicitações/questões dos 
profissionais.

RESULTADOS


