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Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica
Controlo de Infeção
2019/2020
Enfermagem
Maria Celeste Bastos Martins de Almeida/ 11 horas T; 5 TP; 5 OT

Maria Fernanda Dias Vieira/ Enfermeira Especialista/ / 2 horas T Nuno Ricardo Guerra
Vieira/ Enfermeiro Especialista/ 2 horas T

- Adquirir conhecimentos e competências na área da prevenção, vigilância e controlo das
infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS).
- Desenvolver capacidades de análise e reflexão face aos problemas concretos das IACS.
- Conhecer a dinâmica nacional e institucional do controlo de infecção.
- Identificar problemas e selecionar as intervenções adequadas e eficazes no combate às
IACS.

ECTS

TOTAL

Horas de contacto semestral

Sem pré-requisitos nem precedências.

• Infecção associada aos cuidados de saúde: contexto e problemática.
• Qualidade em saúde e medidas de eficácia comprovada na prevenção e controlo de
infecção.
• Emergência e resistência dos microrganismos.
• A cultura da segurança e a gestão dos riscos ocupacionais.
• Vigilância epidemiológica.
• O controlo de infecção: organização institucional/nacional e documentos legais.
• Planeamento e gestão de programas de prevenção/controlo de infecção.
• Aulas teóricas: método expositivo/participativo, com recurso a meios audiovisuais.
• Aulas teórico-práticas: método interativo e pesquisa orientada que suporte o
desenvolvimento de um trabalho de grupo
• Orientação tutorial: orientação do trabalho de grupo.
• Trabalho do aluno: pesquisa orientada e estudo individual.
Português.
Avaliação individual (ponderação de70%):
- Frequência (em data a combinar).
Avaliação de trabalho de grupo (ponderação de 30%):
- Apresentação e discussão de um trabalho desenvolvido em grupo, centrado na dentificação
de um problema (ou necessidade), que pode concorrer para as IACS nos contextos de
prestação de cuidados de saúde, e identificação/justificação de estratégias de intervenção,
para dar resposta ao problema identificado.
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