
 
 

 

 

 

 

REGULAMENTO INTERNO  
 

do 
 

GRUPO COORDENADOR REGIONAL do 
PPCIRA - ARS Norte 
2ª edição  
  

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO E RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS – 
PPCIRA 
 



Regulamento Interno do GCR do PPCIRA da ARS Norte 
 

1 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) constituem um problema de saúde 

pública à escala mundial, que se repercute num acréscimo de morbilidade, mortalidade, 

recurso a tratamentos mais agressivos e onerosos, aumento do número de dias de 

internamento, sofrimento para os doentes e diminuição da qualidade de prestação de 

cuidados de saúde.  

A aprovação do Programa de Prevenção de Controlo da Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) (Despacho nº 2902/2013 de 22 de Fevereiro, do Ministério da 

Saúde), cuja coordenação nacional é da responsabilidade direta do Departamento da 

Qualidade e Segurança (DQS) da Direcção-Geral da Saúde (DGS) permitiu sistematizar o 

controlo de infeção em Portugal. O Despacho 15423 de novembro de 2013 definiu e regulou a 

criação de Grupos Coordenadores Local (GCL) do PPCIRA nas unidades públicas de prestação 

de cuidados de saúde integradas na rede nacional de prestação de cuidados de saúde 

hospitalar, de cuidados continuados e cuidados de saúde primários e nas unidades privadas. 

Definiu também a criação de Grupos Coordenadores Regionais (GCR) do PPCIRA, cujo objetivo 

essencial é estabelecer a adequada articulação entre hospitais/centros hospitalares/unidades 

locais de saúde, cuidados de saúde primários, cuidados continuados integrados e outras 

entidades prestadoras de cuidados, de forma a promover uma maior colaboração e 

comunicação interinstitucional, numa perspetiva de sinergia de esforços, recursos e saberes, 

bem como de partilha de responsabilidade na segurança clínica e melhoria contínua da 

qualidade dos cuidados de saúde. 

 

Missão 

 

O GCR da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) tem como missão contribuir para 

a segurança e qualidade dos cuidados de saúde, coordenando as medidas que possam 

minimizar a ocorrência de IACS e a resistência aos antimicrobianos. 

 

Valores 

 
São valores do GCR: 

 O respeito pela dignidade e autonomia do doente como pessoa humana; 

 A promoção da excelência (apoiada na evidência científica); 
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 A responsabilidade e transparência nas relações com a coordenação nacional do 

PPCIRA e GCL-PPCIRA; 

 A lealdade e integridade como postura pessoal e institucional; 

 

Visão 

 
É visão deste GCR a mudança de paradigma do controlo de infeção, dirigindo-o para prevenção 

e consultadoria, na sua área de abrangência científica. Pretende-se, a adoção de estratégias de 

parceria transversais a todos os grupos profissionais da área de prestação de cuidados, na 

partilha do conhecimento científico, respeitando a autonomia de cada ACES; UCCI e 

Hospitais/Centros Hospitalares/Unidades Locais de Saúde. 

 

DESCRIÇÃO 

 
ARTIGO I 

Constituição e Âmbito 

 
1. O GCR da ARSN é formado por profissionais de saúde com formação e experiência na 

área da prevenção e controlo da infeção e do uso de antimicrobianos.  

2. A sua constituição é de natureza multidisciplinar e inclui médicos e enfermeiros 

representantes dos cuidados hospitalares, dos cuidados de saúde primários e dos 

cuidados continuados: 

a. Um médico especialista que coordena o Grupo;  

b. Um médico especialista em microbiologia; 

c. Um médico especialista em infeciologia; 

d. Um médico especialista em Medicina Geral e Familiar; 

e. Um Enfermeiro representante da área hospitalar; 

f. Um Enfermeiro representante dos Cuidados de Saúde Primários; 

g. Um Enfermeiro representante dos Cuidados Continuados Integrados; 

 

3. Adstrito ao GCR existirá:  

a. Um Núcleo de Membros Dinamizadores (NMD), constituído pelo núcleo 

executivo (um médico e um enfermeiro) dos diversos GCL-PPCIRA e RL-PPCIRA 

das UCCI, que serão os elos de ligação entre o GCR e cada instituição. Têm 

como função a colaboração na implementação e cumprimento das orientações 

de controlo de infeção e resistência aos antimicrobianos, nas diversas 
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unidades de prestação de cuidados de saúde, bem como de representação 

dessas mesmas unidades junto do GCR. 

b. Um Núcleo Consultivo, constituído por: 

i. Um representante da área da Saúde Pública; 

ii. Um representante da área da Epidemiologia; 

iii. Um representante da área da Estatística; 

iv. Um representante da área da Saúde Ocupacional; 

v. Um representante da área de Farmácia 

c. Consultor Externo 

A nomear e definir em casos excecionais: estudo de surto, estudos na área de 

cuidados pediátricos, ou quando estiverem em causa áreas do saber 

especificas fora do âmbito de conhecimento dos elementos do GCR da ARSN. 

 

4. Organigrama: 
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ARTIGO II 

Local e Condições de Trabalho 

 
1. A sede do GCR do PPCIRA da ARSN está situada no Edifício A – Nas Instalações da ARS 

Norte, na Rua de Stª Catarina, 1288, 4000-447 na cidade do Porto. 

2. O GCR dispõe de local próprio e suporte de equipamento informático para o 

desenvolvimento da sua atividade; 

3. O GCR dispõe de apoio administrativo e de secretariado; 

4.  O Departamento de Estudos e Planeamento, Departamento de Gestão e 

Administração Geral – Área Funcional dos Sistemas de Informação, Gabinete da 

Qualidade e Segurança, Departamento de Contratualização da ARSN, Departamento 

de Saúde Pública, Unidade de Aprovisionamento – Logística/Assessoria de Farmácia 

Gabinete de Gestão e Dinamização do Conhecimento colaboram, nas áreas respetivas, 

nas ações do GCR definidas no seu Plano de Atividades. 

 

ARTIGO III 

Funcionamento 

 

1. O GCR reúne ordinariamente, em plenário, uma vez por semana e, 

extraordinariamente, por convocação da sua coordenadora, sempre que o justifiquem 

assuntos urgentes. O local de trabalho é na sede do GCR no Porto. Sempre que tal se 

justifique poderá deslocar-se para reuniões ou outras atividades fora das suas 

instalações.  

a. O GCR efetua o Relatório das Atividades desenvolvidas no ano anterior, que 

deve ser aprovado, até ao final do mês de Abril de cada ano; 

b. O GCR efetua o Plano de Atividades para o ano seguinte até ao final de 

Novembro; 

2. O GCR reúne ordinariamente com o NMD de cada área de prestação de cuidados, pelo 

menos uma vez por ano, ou extraordinariamente quando se justifique. 

3. O GCR reúne ordinariamente com o Núcleo Consultivo duas vezes por ano, para 

discussão do Plano de Atividades referente ao ano seguinte e apreciação do Relatório 

de Atividades referente ao ano anterior. 

4. Horário de trabalho: 

a. Coordenadora do GCR DO PPCIRA – 8 horas semanais 
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b. Restantes elementos do GCR DO PPCIRA – 36 horas semanais (6 horas cada 

elemento) 

c. Secretariado – 6 horas semanais. 

 

ARTIGO IV 

Medidas de Intervenção do GCR DO PPCIRA 

 

Pretende-se que o GCR tenha um papel fundamental na comunicação entre os diferentes 

GCL e RL e também com o PPCIRA nacional, servindo de “pivot” nesse circuito de 

comunicação. 

 

As medidas de intervenção do GCR-PPCIRA da ARS Norte serão: 

 Colaborar na divulgação das ações propostas pelo PPCIRA junto das unidades 

prestadoras de cuidados de saúde da ARSN, facilitando a sua implementação;  

 Propor recomendações para a prevenção e controlo de infeção e coordenar a 

monitorização da sua correta aplicação; 

 Desenvolver ou propor estudos de vigilância epidemiológica, fornecendo às Unidades 

de Saúde as ferramentas de auditoria e a informação de retorno em tempo oportuno; 

 Colaborar na definição de políticas de utilização de antimicrobianos, baseada nas 

orientações nacionais do PPCIRA e nos dados de vigilância epidemiológica; 

 Colaborar na definição de políticas de utilização de antisséticos, desinfetantes e 

esterilização nas unidades de saúde como forma de padronizar procedimentos e 

melhorar a qualidade dos cuidados; 

 Promover a definição e implementação de recomendações e circuitos para a 

comunicação dos casos de infeção dentro e entre unidades de saúde da região; 

 Incentivar o estudo de surtos epidémicos e consequente investigação epidemiológica, 

apoiando os GCL na sua realização, colaborando na monitorização do plano de 

investigação do ponto de vista técnico e facilitando a comunicação entre os diferentes 

intervenientes; 

 Propor ações de formação em articulação com os GCL e o PPCIRA; 

 Colaborar na avaliação/monitorização das ações empreendidas, fornecendo 

ferramentas de auditoria, métricas e a avaliação de relatórios com a sua ulterior 

divulgação. 
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ARTIGO V 

Competências 

 

1. Competências do Coordenador 

a. Coordenar e representar o GCR da ARSN do PPCIRA; 

b. Ser o interlocutor privilegiado com o PPCIRA Nacional; 

c. Convocar as reuniões e presidir às mesmas; 

d. Coordenar as atividades regionais de prevenção e controlo de infeção e 

resistência aos antimicrobianos propostas no Plano de Atividades do GCR; 

e. Despachar e subscrever documentos; 

 

2. Competências dos outros membros do GCR  

a. Avaliar e favorecer a Implementação de estratégias que facilitem o 

desenvolvimento do programa de vigilância epidemiológica instituído pelo 

PPCIRA Nacional; 

b. Colaborar na definição e monitorização dos indicadores de contratualização de 

controlo de infeção e resistência aos antimicrobianos; 

c. Participar na avaliação de normas e recomendações de boas práticas 

relacionadas com esta área, quando requerido; 

d. Manter contacto regular com as várias Unidades de Saúde, com o objetivo de 

informar, orientar, fornecer consultadoria e apoio; 

e. Estabelecer e promover comunicação interinstitucional nestas questões;  

f. Identificar as necessidades na área da formação multidisciplinar e colaborar com 

Departamento de Recursos Humanos – área funcional Formação e 

Desenvolvimento da ARSN no planeamento/desenvolvimento de ações de 

formação; 

g. Colaborar nos processos de recolha e divulgação da bibliografia; 

h. Gerir / Orientar reuniões multidisciplinares sectoriais por níveis de cuidados ou 

intersectoriais para discussão destas temáticas, favorecendo consensos, criando 

laços e canais de comunicação institucionais ou informais.  
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3. Competências dos MD 

a. Funcionar como elos de ligação entre a Unidade de Saúde que representam e 

o GCR em todas as questões relacionadas com o seu âmbito de atividade; 

b. Adequar os procedimentos e normas nacionais ou regionais às especificidades 

de cada unidade; 

c. Sensibilizar os pares para as questões de prevenção e controle de infeção e 

resistência aos antimicrobianos; 

d. Informar o GCR em caso de suspeita de surto epidémico ou de outras 

situações de risco; 

e. Propor ao GCR a realização de estudos na sua instituição ou a adoção de 

medidas necessárias, tendo em vista os pressupostos do PPCIRA; 

f. Efetuar a recolha de dados de VE nacional; 

g. Efetuar auditorias às práticas nas suas instituições, coligir dados, efetuar a sua 

avaliação interna com as respetivas recomendações de melhoria; 

h. Efetuar as auditorias e avaliações recomendadas pelo GCR da ARSN; 

i. Promover, participar e dinamizar as ações de formação da sua instituição de 

saúde, nesta área; 

 

4. Competências do Grupo Consultivo 

a. Ser o suporte técnico e científico do GCR na área de intervenção específica de 

cada sector que representam; 

b. Colaborar nas áreas respetivas, nas ações do GCR definidas no seu Plano de 

Atividades;  

c. Colaborar com o GCR emitindo pareceres técnicos quando solicitado; 

d. Propor ao GCR a realização conjunta de estudos e/ou eventos científicos 

considerados necessários; 

e. Dar opinião sobre o Plano e Relatório de Atividades do GCR para o ano 

seguinte e referente ao ano anterior, respetivamente. 
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 5- Funções do Assistente Técnico 

 

a. Secretariar o GCR na receção e arquivo de mensagens, listas de contactos dos MD, 

distribuição de informação, ordens de trabalho de reuniões, transcrição de atas e 

relatórios; 

b. Agendamento e convocatória de reuniões; 

c. Trabalho em bases de dados (formato excel). 
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