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 I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo de Infeção  

 

 

Realizaram-se no passado dia 6 de junho as I Jornadas de Epidemiologia Hospitalar e Controlo de 

Infeção, no Auditório da Escola Superior de Tecnologia de Lisboa, que reuniu profissionais de 

áreas tão diversas quanto a Saúde Pública, a Infeciologia, a Farmacologia ou a Engenharia 

Hospitalar. O evento, organizado pela Associação Portuguesa de Infeção Hospitalar, foi uma 

oportunidade para juntar e discutir as experiências nacionais da aplicação do Programa de 

Prevenção e Controle de Infeção e Resistência aos Antibióticos. 

A primeira mesa dedicou-se à vigilância epidemiológica das infeções associadas aos cuidados de 

saúde, observadas pelos prismas da Infeciologia, por um lado, e dos laboratórios d e 

microbiologia, por outro.  O lado populacional da vigilância foi introduzido pelo debate, fruto da 

forte presença de médicos especialistas e internos da área da Saúde Pública que se encontravam 

na assistência. Foi, nesta sessão, elencado como desafio principal nesta área a criação de um 

sistema de vigilância semiautomático que poupe tempo e melhore a consistência e exaustividade 

da vigilância atual. O ACES Porto Oriental, através do meu trabalho de investigação, está 

precisamente na linha da frente para a concretização a curto prazo de um tal sistema. 
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O final da manhã foi dedicado ao desafio das infeções multirresistentes e à intervenção em 

contexto de surto. Neste último foram abordados os vários níveis de atuação, desde a gestão, ao 

papel do médico hospitalar, do médico de saúde pública e do valor acrescentado da 

epidemiologia no trabalho rápido e atempado dos dados. 

A tarde iniciou-se com uma discussão sobre a implementação do Programa de Prevenção e 

Controle de Infeção e Resistência aos Antibióticos e na multidisciplinaridade de saberes que lhe é 

inerente. Foi refrescante assistir a uma palestra de um engenheiro hospitalar sobre a 

organização dos espaços hospitalares, nomeadamente no internamento e bloco operatório, e o 

seu impacto nas infeções associadas aos cuidados de saúde. Destaque, na mesma mesa, para a 

intervenção do médico interno de Saúde Pública David Peres, a representar a Associação 

Nacional do Controle de Infeção, que possui um sentido apurado das diferentes competências de 

cada profissional na área, sentido esse que não é estranho à experiência acumulada ao longo dos 

anos de trabalho na ULS Matosinhos. 

As jornadas encerraram com a discussão sempre acesa sobre a necessidade de existirem serviços 

de epidemiologia hospitalar que agreguem a informação relevante produzida em cada centro 

hospitalar e a trabalhe de forma a contribuir para melhores resultados em saúde. Destacar neste 

caso a particularidade do Centro Hospitalar Universitário de São João, sito no nosso ACES, ser o 

único do país que possui um centro de epidemiologia hospitalar funcionante e altamente 

produtivo. Estes centros de referência são também uma oportunidade para nós, profissionais da 

saúde pública, podermos alargar os nossos horizontes de conhecimento e intervenção. O meu 

trabalho de investigação está a beneficiar dessa realidade e dificilmente seria executável caso 

não existisse um tal serviço agregador de informação. 

No final, as jornadas serviram sobretudo para que profissionais de áreas hospitalar e da saúde 

pública pudessem discutir desafios e reforçar as pontes relacionais essenciais para que o PPCIRA 

aproxime os resultados nacionais daqueles que são reportados pelos nossos parceiros europeus.  
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