
SESARAM PROMOVE 'SEMANA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÕES E DE 

RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS' ATÉ DIA 9 

Decorre de 6 a 9 de maio de 2019, a Semana do Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos, organizada pelo grupo de coordenação do programa 

no Serviço de Saúde da RAM, coordenado pela médica Margarida 

Câmara. 

O dia 6 de maio marcou o início desta iniciativa, com uma manhã de 

trabalhos no Auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, 

no Funchal, numa cerimónia que marcou com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, presidente 

do Conselho de Administração do SESARAM, Maria Tomásia Alves, presidente do Instituto de Administração da 

Saúde, Herberto Jesus, entre outros. 

A partir de hoje, até ao dia 9 de maio, as conferências terão lugar na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio 

Mendonça. 

O programa, este ano sob o mote “Cuidados Seguros para Todos. Está nas Tuas Mãos”, contempla a abordagem 

das seguintes temáticas: “Vigilância Epidemiológica (VE) das Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS)”, 

“Projeto STOP Infeção Hospitalar - Experiências de Sucesso”, “Antibióticos e Resistências”, “Estratégia Multimodal 

para a Promoção das Precauções Básicas de Controlo da Infeção (PBCI)” e “Experiências em Surtos de Infeção”. 

Tal como tem vindo a acontecer, paralelamente a estas conferências no Hospital Dr. Nélio Mendonça, serão 

dinamizadas atividades nos Centros de Saúde e na Rede Regional dos Cuidados Continuados da RAM e, ainda, 

ações de sensibilização nas Escolas e Lares da RAM. 

A partir destas ações de promoção para a saúde, dinamizadas pelos profissionais de saúde afetos ao SESARAM, 

pretende-se sensibilizar os mais novos e outros profissionais para a importância da prevenção e controlo de infeção 

na comunidade. 

Estas atividades são dinamizadas em parceria com a Secretaria Regional da Saúde, Instituto de Administração da 

Saúde e Assuntos Sociais, IP – RAM (IASAÚDE), Secretaria Regional da Educação, através da Direção Regional 

da Educação, Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da 

Madeira. 

Este programa, marca a 5ª edição desta campanha que tem como objetivo alertar os profissionais de saúde, os 

utentes, visitantes e púbico em geral para o cumprimento rigoroso das boas práticas de prevenção e controlo da 

infeção e da resistência aos antimicrobianos. 

Por fim, importa recordar que a aplicação do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência aos 

Antimicrobianos na RAM tem sido um sucesso, sendo que verifica-se uma redução de 50% na taxa de infeção, com 

a adoção de medidas básicas de prevenção. 

 

In “JM-Madeira” 


