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I Encontro de Benchmarking dos GCL - PPCIRA

Projeto: “Por detrás da linha da frente”



Descrição do Projeto: 

• A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a 30 de

janeiro de 2020 a presença de emergência de saúde

pública de âmbito internacional provocada pelo novo

coronavírus, e estado de Pandemia por COVID-19 a 11 de

março de 2020.

• No âmbito do PPCIRA emergiu como necessidade

prioritária o cumprimento e reforço de medidas

preventivas relativas às PBCI.
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Descrição do Projeto: 
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• Este projeto resultou de uma visão antecipada sobre as práticas implementadas,

constantes na norma nº 029/2012 de 28/12/2012, atualizada a 31/10/2013 e que

compreendem um conjunto de medidas implementadas no ACeS.

• O projeto foi desenhado com o envolvimento dos profissionais da linha da frente

conjugando os vários saberes e olhares num trabalho de proximidade com as equipas.

Registamos oportunidades de melhoria e elencamos um conjunto de medidas prioritárias

para enfrentar o SARS-COV-2.

• O GCL-PPCIRA nos bastidores da linha da frente, alinhou o seu foco em termos de

resposta no uso adequado e racional de equipamentos de proteção individual (EPI) e

gestão de resíduos hospitalares grupo III.
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Objetivos:

• Capacitar os profissionais de ACeS sobre PBCI: utilização de EPIs para

minimizar risco de transmissão de infeção por SARS-COV-2.

• Promover a utilização/racionalização correta de EPIs.

• Garantir a distribuição racional e equitativa de EPIs.

• Melhorar o desempenho das unidades em relação a práticas de

triagem de resíduos.

• Reduzir a quantidade de resíduos perigosos produzidos do Grupo III.

• Aumentar a desmaterialização de procedimentos e do recurso a

técnicas digitais.



Quantidade 
insuficiente de 

EPIs

Falta de 
interoperabilidade

Formação e 
capacitação 
das equipas

Gestão de 
resíduos

Desafios identificados
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Stress e risco 
acrescido de 
burnout

Limitação a 
requisição de 

materiais



Estratégias 
desenvolvidas

PPCIRA

Gestão de 
recursos humanos

Gestão de stocks e 
de resíduos

Organização, com 
elaboração de 

instrumentos de 
registos e 

monitorização

Aumento da 
produtividade e 
otimização do 

tempo

Consultoria e 
elaboração de 

pareceres

Extração  de 
indicadores

Cálculo das 
necessidades de 

EPIs para cada UF
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Principais resultados obtidos

Indicador de medida Meta Resultado

Percentagem de profissionais do ACeSPVVC com

formação em uso de EPI

95% 100%

Percentagem de profissionais do ACeSPVVC com

formação em gestão de resíduos

95% 100%

Percentagem de UF encerradas por falta de EPI < 10% 0%

Percentagem de UF com distribuição racional e

equitativa de EPI

90% 100%

Valor médio de produção de resíduos (6 meses). <5% relativamente ao 

1º semestre

Redução 

considerando o 

aumento da 

atividade presencial

Percentagem de documentos elaborados e

desmaterializados

50% 80%



CREDITS: This presentation template was created 

by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 
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Mais valias e valor em saúde

O Projeto “Por detrás da linha da frente”, definiu áreas prioritárias,

estabeleceu responsabilidades, objetivos, e metas a atingir, em

articulação estreita entre as partes interessadas, num processo atual

e evolutivo que determinou ganhos em saúde, de acordo com os

resultados alcançados, face aos indicadores definidos.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Considerações finais
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Importância do 

PPCIRA: Por 

detrás da 

linha da 

frente. 

Facilitar a gestão assistencial e administrativa.

Conhecimento das plataformas existentes e 

atualização contínua.

Formação e a capacitação dos enfermeiros 

para a realização de uma prática baseada na 

evidência.

Reconhecimento pelos profissionais do ACeS

da importância do PPCIRA como ferramenta na 

governação clínica.

O progresso na enfermagem surge com as 
mudanças na tecnologia, informática e 

ciência.

Papel de agente de mudança organizacional 
e social.
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Importância do PPCIRA: 
Por detrás da linha da 

frente. 
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