
INSCRIÇÕES: 

As reservas das inscrições deverão ser feitas primeiramente 

por email (nepircs@gmail.com) para controle do número de 

vagas. Após confirmação da vaga, o participante terá 48 

horas para realizar pagamento da taxa e encaminhar 

comprovante de depósito. 

Depósito bancário:–  
BANCO DO BRASIL  
Agência: 1879-1 
Conta Corrente: 6879-9 

 

VAGAS LIMITADAS 

VALORES DA INSCRIÇÃO*1  

Prazo de 

inscrição 

Enfermeiros/Profis-

sionais de nível 

superior* 

Acadêmico de 

graduação/Ní-

vel médio*1 

25/04 a 

24/05/2017  
125,00 75,00 

25/05 a 

24/06/2017 
150,00 100,00 

No local* R$200,00 R$100,00 

*Sujeito a disponibilidade de vagas 

1 Estudantes de graduação - enviar comprovante de pagamento junto 

com o comprovante de matrícula para 2017.  

1Profissionais de nível médio: enviar comprovante de pagamento 

junto com o comprovante institucional de atuação como profissional 

de nível médio. 

SERÁ CONFERIDO CERTIFICADO DE 

PARTICIPAÇÃO 
 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais de saúde e áreas afins. 

 

LOCAL DO CURSO  
Local: Anfiteatro Maria Sinno – 

 Escola de Enfermagem 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Av. Alfredo Balena s/n 
Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG 

 

ORGANIZAÇÃO 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infecções 

relacionadas ao cuidar em Saúde – 

NEPIRCS/CNPq/EE/UFMG 

 

APOIO 

Depto de Enfermagem Básica 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

Adriana C. Oliveira 

Alanna Gomes 

Allana Correia dos Santos 

Arthur Abreu 

Camila Sarmento 

Écila Campos Mota 

Maria Leticia de Mati 

Ricardo Sá 

Síntia Evangelista 

Silma Chaves 

Taysa Garcia 

 

 

 

 
 

VI Simpósio do Núcleo 
de Pesquisa em 

Infecção Relacionada 
ao Cuidar em Saúde 

 

Qualidade assistencial 
fundamentada na 

segurança do paciente 
 

 

29 e 30 de junho de 2017 
Belo Horizonte - MG 

 

mailto:nepircs@gmail.com


PROGRAMAÇÃO 

 QUINTA-FEIRA – 29 DE JUNHO 

 

08:30 – 08:45 – ABERTURA 

 

08:45 – 09:30 - Discutindo a garantia da 

qualidade assistencial: formação profissional, 

financiamento e cultura institucional, como 

alinhar tais pilares? 

 

09:30 – 10:15 – Limpeza segura como as novas 

tecnologias podem ser incorporadas: vantagens 

e limitações.  

10:15 – 10:30 – Discussão 

 

10:30 – 10:45 – INTERVALO 

 

10:45 – 11:30 – Limpeza manual e 

automatizada: que parâmetros monitorar? 

Reconhecendo os indicadores, suas indicações e 

limitações. O que diz a legislação Brasileira?  

11:30 – 12:00 – Discussão 

 

12:00 – 13:30 – ALMOÇO 

 

13:30 – 15:30 – Mesa Redonda. 

Questionamentos do cotidiano no 

processamento de material.  

13:30 – 14:00 – Indicadores para liberação de 

cargas: o que há de novo no mercado?   

 

14:00 – 14:30 - Umidade da carga: 

compreendendo melhor esse problema. 

 

14:30 – 15:00 Embalagem ou sistema de barreira, 

o que considerar na escolha: indicações, limitações 

e avanços tecnológicos. 

 

15:00 – 15:30 – Discussão 

 

15:30 – 15:45 - INTERVALO 

 

15:45 – 16:30 – Biofilme em instrumentais 

cirúrgicos: como identificar esse problema 

oculto?  

16:15 – 16:30 - Discussão 

 

16:30 – 17:00 – Endoscópios – Desafios da 

limpeza na prática clínica, que soluções usar, que 

parâmetros monitorar, como e porquê? O que 

recomendam os guidelines e como adequá-los a 

nossa realidade? 

17:00- 17:30 – Discussão 

 

 

SEXTA-FEIRA – 30 DE JUNHO 

 

08:30 – Mesa Redonda - Cirurgias Seguras 

salvam vidas: compartilhando experiências 

nacionais e internacionais.  

08:30 – 09:00 – “Cirurgias seguras salvam vidas” 

A implementação do checklist cirúrgico em nossa 

realidade.  

 

09:00 – 09:30 – Qual a visão e a participação da 

Comissão de controle de infecção hospitalar.  

Discussão: 09:30 - 09:45 

 

09:45- 10:30 - Detergente alcalino ou 

enzimático? A química necessária para a 

limpeza eficaz. 

Discussão: 10:30 - 10:45  

 

 

10:45 – 11:00 – INTERVALO 

 

Compartilhando Experiências e evidências 

11:00 – 11:15 - Primer clean como pré-limpeza 

no ponto de uso. 

11:15 - 11:30 – Rastreabilidade de materiais em 

CME.  

11:30 – 12:00 – Discussão  

 

12:00 – 13:30 - ALMOÇO  

 

13:30 – 14:00 – Infecções cirúrgicas: discutindo 

o Global guidelines on the prevention of surgical 

site infection da Organização Mundial de Saúde, 

2016. O que há de novo? 

 

14:00 – 14:30 - Normotermia e prevenção da 

ISC: bases fisiológicas e novas tecnologias.  

 

14:30 - 15:00 - Infecções Relacionadas ao 

Cateter venoso central: e possível alcançar taxa 

zero? 

 

15:30 – 15:45 - Intervalo 

 

15:45 - 16:30 - Núcleo de segurança do paciente e 

os desafios globais da OMS – Uma visão dos 

desafios e estratégias de alcance de metas.  

16:30 – 16:15 - Discussão 

 

Sorteio de Brinde 

 

16:15 - 16:30 – ENCERRAMENTO  


