Saiba mais em:
DESTINATÁRIOS
Enfermeiros, ou outros profissionais
de saúde com interesse nesta temática.

DURAÇÃO
Cada workshop tem a duração de 4

INSCRIÇÃO

WORKSHOP

Inclui participação na sessão, certificado de presença e material didático.
INVESTIMENTO

BOAS PRÁTICAS NO

Sócios APE: 25 Euros

REPROCESSAMENTO DE

Não sócios: 30 Euros

DISPOSITIVOS MÉDICOS

As inscrições encontram-se limitadas à capacidade da sala (20 lugares) e sujeitas a pagamento antecipado, até três dias antes do workshop.

Horas
O pagamento efectua-se por transferência bancária para o Novo Banco,
Saiba mais em:

IBAN: PT50 0007 0000 0007 1947 9082 3

http://www.sgqsaude.com/news/
oferta-formativa/

Inscreva-se já em:
http://www.sgqsaude.com/news/inscricao/

Se deseja informação adicional por favor contactenos em:

http://www.sgqsaude.com/contactos/

Local:
Associação Portuguesa de Enfermeiros
Estrada do Paço do Lumiar, 57 – B
1600-543 Lisboa

ORGANIZAÇÃO

Clique aqui para ver o mapa

FUNDAMENTAÇÃO
O reprocessamento dos dispositivos médicos e a garantia da esterilidade são
requisitos fundamentais no processo de
qualidade dos cuidados, constituindose como elementos essenciais na prevenção e controlo da infeção associa-

OBJETIVOS

 Conhecer a legislação relativa aos dispositivos médicos;

 Conhecer a simbologia na rotulagem
dos dispositivos médicos;

 Dar a conhecer a importância de prever e antecipar os riscos;

da aos cuidados de saúde - IACS - com

 Conhecer as várias fases do processo

impacto nos custos da organização e

do circuito de reprocessamento e seus
procedimentos específicos;

na segurança do doente.
Sendo uma área em constante evolução técnica, exige uma permanente
atualização do saber através de

 Conhecer os diferentes tipos de equipamentos e materiais de apoio em cada uma das fases do circuito de reprocessamento;

ações que contribuam para o cresci-

 Compreender o impacto do cumpri-

mento profissional e para aquisição

mento das boas práticas nos utilizadores e nos dispositivos médicos.

de competências que acompanhem
a utilização das novas tecnologias e
o cumprimento da legislação em
vigor de modo a que a adoção das
Boas Práticas seja uma constante

PROGRAMA
• A legislação relativa aos dispositivos
médicos;
• A simbologia na rotulagem dos dispositivos médicos;
• Após a utilização dos dispositivos médicos, que procedimentos;
• Circuitos e transporte dos dispositivos
médicos;
• Processo de descontaminação (lavagem
e desinfeção, inspeção, lubrificação e
montagem; embalagem, esterilização a
vapor);
• Armazenamento dos dispositivos médicos nos serviços utilizadores;
• Manutenção das estruturas e equipamentos;
• A rastreabilidade no processo de reprocessamento.
METODOLOGIA

no quotidiano dos profissionais
de saúde.

Método ativo; expositivo; discussão orientada
FORMADORA
Luísa Lima Nogueira (enfermeira)

