BI-PRS
Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de
Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA)
Quem somos?
Somos um grupo de profissionais de saúde com experiência na área de prevenção
e controlo de infeção e de uso de antimicrobianos e que trabalha a nível regional:
médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais.
O nosso contacto eletrónico é gcr_ppcira@arscentro.min-saude.pt.

Quem servimos?
Servimos a população da região de saúde do Centro.
Apoiamos os grupos locais das entidades de saúde do SNS (hospitais,
agrupamentos de centros de saúde e unidades da rede de cuidados continuados
integrados) e das estruturas residenciais para pessoas idosas
(lares).

O que pretendemos e o que oferecemos?
Pretendemos que a região Centro alcance taxas de infeções associadas aos
cuidados de saúde e de microrganismos resistentes aos antimicrobianos tão baixas
quanto o conhecimento científico o permita.
Oferecemos apoio às entidades de saúde e aos lares. Monitorizamos as infeções,
o consumo de antimicrobianos (antibióticos) e a incidência de microrganismos
multirresistentes.

O que fazemos?
Coordenamos e apoiamos as atividades de prevenção e controlo de infeção, o uso
adequado de antimicrobianos e a prevenção de resistências a antimicrobianos, nas
unidades de saúde da região.
Garantimos

o

cumprimento obrigatório dos programas

de vigilância

epidemiológica nacionais e de infeção associada a cuidados de saúde e de
resistências aos antimicrobianos.
Promovemos e monitorizamos a investigação de surtos e a realização de inquéritos
epidemiológicos, colaborando na realização de auditorias.
Realizamos ações de formação e divulgação na região Centro.

Como fazemos?
Articulamo-nos com o grupo nacional, sediado na Direção-geral da Saúde, e com
os grupos locais, sediados em cada entidade do SNS.
Acompanhamos os dados inscritos nas plataformas informáticas no âmbito do
controlo da infeção
Disponibilizamos apoio e consultoria às entidades da saúde e a parceiros da
sociedade e divulgamos as normas e boas práticas em controlo da infeção.
Sensibilizamos a sociedade e a comunidade profissional da saúde, através de
suportes de informação, para a importância do controlo da infeção e da prescrição
e uso apropriados dos antibióticos.

