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Origem do Projeto
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Necessidade em identificar os 
microorganismos existentes nas 

Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas (ERPI) e similares

Dar cumprimento ao DL n.º 82/2009, 
de 02/04, com alterações no DL n.º 

135/2013, de 04/10

A Pandemia pelo SARS CoV2 veio 
aumentar a intervenção da USPAL do 

ACES Amadora com as 
ERPI/Instituições similares da 

localidade

A Prática Clínica da Pós-Graduação em 
Prevenção e Controlo de Infeção

https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_busca_art_velho.php?nid=1701&artigonum=1701A0003&n_versao=1&so_miolo=
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2025&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=


Objetivos do projeto:

3

1ª Encontro de Benchmarking da APIH
26 de Maio de 2022

ACES Amadora

Promover o cumprimento das normas da DGS

Identificar as práticas utilizadas no âmbito das 
Precauções Básicas de Controlo de Infeção pelas ERPI

Contribuir para a literacia em saúde nas ERPI
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PBCI

Vigilância 
Epidemiológica

Decreto-Lei nº 
82/2009

Referências



PBCI nas ERPI

Mais comorbilidades, logo mais Cuidados de Saúde

Os Cuidados de Saúde requerem medidas de PCI

A Prevenção e Controlo de Infeção exige PBCI

As PBCI necessitam de ser implementadas

A implementação necessita de auditorias
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Auditoria das PBCI 
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SIM NÃO N/A
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14 Está implementado o uso de bata de manga comprida nas situações de maior risco de exposição a fluidos orgânico

Os doentes de maior risco de transmissão são isolados em local que minimize esse risco

Existe SABA* à disposição de todos os profissionais e próximo dos doentes

Existem cartazes afixados, chamando a atenção para as medidas preconizadas na etiqueta respiratória

Os doentes/clientes e visitantes têm acesso fácil a lavatório ou à SABA

Os profissionais conhecem os componentes da etiqueta respiratória

Está implementado o uso de aventais de uso único no contacto direto com os doentes

POS GRADUAÇÃO EM PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO

Identificação das praticas de Prevenção e Controlo de Infeção

Os profissionais estão informados de que é obrigatório o uso de luvas em contacto com fluidos orgânicos, mucosas 

e pele não íntegra

CRITÉRIOS

Os EPI estão disponíveis junto ao local de utilização

Os EPI encontram-se num local limpo e seco

Estão disponíveis luvas de vários tamanhos

Estão disponíveis luvas de material alternativo ao látex

Os profissionais sabem como devem proceder em relação aos doentes/clientes nos períodos de maior prevalência 

de infeções respiratórias

É feita avaliação de risco de transmissão de agentes infeciosos na admissão do doente



Auditoria das PBCI 
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SIM NÃO N/A
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A roupa usada é colocada num contentor apropriado junto ao local de utilização

Os sacos de roupa usada são colocados num local apropriado e fechado até à sua remoção

Os contentores de resíduos reutilizáveis são higienizáveis e com mecanismo de abertura sem o uso das mãos

Os contentores de resíduos não se encontram demasiado cheios

Todos os profissionais conhecem os procedimentos a seguir, aquando da exposição significativa a fluidos 

Os profissionais que prestam cuidados aos doentes/clientes, não usam sapatos abertos

O ambiente de trabalho está livre de objetos e equipamentos desnecessários

Os profissionais têm conhecimento dos protocolos de limpeza e da sua responsabilidade específica

O ambiente de trabalho encontra-se visivelmente limpo

Existem protocolos para a remoção de derrames de matéria orgânica

A roupa limpa está acondicionada em local apropriado e protegida

POS GRADUAÇÃO EM PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO

Identificação das praticas de Prevenção e Controlo de Infeção

CRITÉRIOS

As visitas não usam equipamento de proteção, exceto máscara

Existem disponíveis máscaras adequadas ao tipo de exposição

Existem disponíveis óculos ou outro equipamento de proteção ocular



Auditoria interna

Efetuada por 1 enfermeira da Instituição

Índice de Qualidade Global das ERPI alvo – 78,5 %
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Literacia em Saúde

• Uniformizar as Boas Práticas               Manual de Procedimentos

• Etiqueta respiratória                        Afixar cartazes para os utentes

• Prevalência de infeção respiratória         Reforçar as Boas Práticas

• Equipamento Proteção Individual                                                                          
Uso adequado

• Roupa                                                                                      
Circuito de Recolha Seguro

• Luvas de latex                                                                                    
Uso adequado
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Obrigada vossa atenção

• GCL PPCIRA ACES AMADORA

• Enf Paula Marques  ( USPAL)


