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MEI CHULN (internamento) 2011-2021



• Atualizar norma interna PBVT 

• Pretendíamos sinalizar os doentes colonizados ou infetados por MMR 

Sinalizar Modo inequívoco 

Facilmente 
reconhecido pelos 

profissionais

Através da 
utilização 

de um 
código de 

cores

Que permita 
identificar qual o tipo 
de precauções (além 
das básicas) às quais 
o doente está sujeito

De acordo com:

• as normas 

internacionais

• parecer do 

Conselho 

Nacional de 

Ética para as 

Ciências da 

Vida



Problemática

• Dimensão do centro hospitalar

• Elevado nº de profissionais

• Diferentes contextos

• Que sinalética utilizar?

• Normas

• Discussão publica

• Divulgadas em infomail

• Publicadas na intranet 
Como fazer uma 

Divulgação eficaz?? 



“Dia Mundial da 

Higiene das 

Mãos” 

Grande adesão dos profissionais às 

atividades/desafios que temos vindo a 

desenvolver



Dia Mundial da 
Higiene das Mãos

5  d e  M a i o





































2º prémio

3º prémio
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Juntos somos multirresistentes!



“Dia Mundial da Higiene das 

Mãos” - 2018 

Concurso a nível do CHULN (regulamento aprovado pelo CA) 

Destinado à  escolha de um projeto/ideia para implementar uma 
sinalética que melhor  integrasse os objetivos propostos. 

Pretendia-se que a ideia tivesse uma divulgação e discussão 
alargadas

Melhor aceitação por parte dos profissionais do que teria a 
emanação de uma norma do GCL-PPCIRA, de uma forma isolada. 





“Dê cor às vias de transmissão” 

Concorreram 32 serviços/setores

Os projetos foram avaliados por um júri:

• 2 membros do GCL-PPCIRA

• 1 membro do CA

• 1 médico

• 1 enfermeiro

• 1 técnico de diagnóstico e terapêutica

• 1 assistente operacional



“Dê côr às vias de transmissão” 

Foram 
apreciados os 
seguintes 
critérios:

aplicabilidade e custo da proposta 

adequação ao tema 

criatividade

potencialidade do impacto positivo sobre as práticas na instituição e 

cumprimento das práticas recomendadas pelo GCL PPCIRA

Na avaliação dos projetos, o envolvimento do doente e família foram fatores 
decisivos 



Concurso ”Dê Cor às vias de transmissão“ – projetos



”Dê Cor às vias 
de transmissão“

Projeto
Vencedor



Comemorações do “Dia Mundial da 

Higiene das Mãos” 2018

Entrega dos:

• diplomas dos serviços com 

melhor desempenho na 

campanha nacional da higiene 

das mãos

• Prémios aos 4 melhores projetos 

do concurso 



Período de teste

• Durante 1 mês o serviço vencedor fez um teste da 
sinalética

• Foram feitos alguns ajustes

• Ex. Projeto inicial:

o Imans para o Quadro 

o Autocolante para a pulseira do doente

Canetas



Após aprovação do CA a Norma PBVT 

publicada



PBVT - Sinalética 

CHULN



Sinalética 



Sinalética 



Sinalética 



Sinalética 



Sinalética 



Sinalética 

Dificuldades na implementação

• Sinalização no processo eletrónico 

• Pedido em 2019 

• Processo ainda em fase de desenvolvimento

• Dísticos que “desaparecem” 



Envolver….ouvir….comunicar….

Todos participam…todos ganham…



o Sinalética implementada 

o Bem aceite:

• profissionais 

• doentes

• visitas

o Os profissionais 

reconhecem facilmente o 

significado dos símbolos



Obrigada pela atenção! 

ppcira@chln.min-saúde.pt

Margarida.dinis@chln.min-saúde.pt
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