CURSOS (ON DEMAND)
Curso 1 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DAS IRAS NO
ADULTO, PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
Temas:
O teórico e a prática: apresentação de casos difíceis
Diferenças para os adultos e por que?
Principais dúvidas e dificuldades: Discussão
Indicadores de processos: Ideias para meus serviços
Vigilância de pacientes cirúrgicos: como fazer?
Confecção do relatório
Trabalhando o feedback
Análise dos relatórios nacionais

Curso 2 - SEGURANÇA DO PACIENTE: DO NEONATO AO ADULTO

Temas:
Eventos adversos em saúde: “Benchmarking” de dados nacionais – aplicabilidade e
limitações
Eventos adversos em Neonatologia e Pediatria: Monitoramento e Prevenção
Segurança nutricional no ambiente hospitalar: preparo e administração de fórmulas
Segurança no preparo e administração de medicamentos- pontos críticos
Eventos adversos no Adulto: Monitoramento e Prevenção
Os fatores humanos e a construção da cultura justa
Gerenciamento de riscos: teoria de sistemas complexos e Safety 1 X Safety 2
Educação do paciente X barreira para eventos adversos

Curso 3 - APRENDENDO E MELHORANDO O USO DE ANTIMICROBIANOS:
APLICANDO STEWARDSHIP EM NEONATOLOGIA, PEDIATRIA E
ADULTOS

Temas:
What changes do we need to make to optimize the use of antimicrobials? Quais
mudanças precisamos fazer para otimizar o uso de antimicrobianos?
O que preciso saber para lidar com casos difíceis em Pediatria e Neonatologia (03 casos)
O que preciso saber para lidar com casos difíceis em Terapia Intensiva Adulto (03 casos)
O antibiograma: o que preciso saber para tratar melhor meus pacientes
Stewardship em Antifúngicos
Evolução do diagnóstico microbiológico: Novas tecnologias
Como medir e apresentar ao gestor o impacto econômico de um programa
“Stewardship” em antimicrobianos?

Como o Farmacêutico clínico pode auxiliar no gerenciamento de antimicrobianos?
Como o enfermeiro pode me ajudar?
Como as ferramentas da qualidade e psicologia da mudança podem contribuir para
implementação

Curso 4 - MODELO DE MELHORIA: CICLOS DE MELHORIA EM HOSPITAIS
Temas:
O Modelo de Melhoria do IHI: do objetivo à avaliação do resultado
Psicologia da mudança: como ativar a motivação intrínseca
O paciente no centro do cuidado
Como implementar um ciclo de melhoria
Using PDSA to prevent infection in surgery. Utilizando o PDSA para prevenção de infecção em cirurgia
Utilizando o PDSA para prevenção de PAV
Utilizando o PDSA para prevenção de IPCS
Utilizando o PDSA para prevenção de ITU

Curso 5 - BOAS PRÁTICAS NO PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE E CENTRO CIRÚRGICO
Temas:
Atualização de Boas práticas em CME e desafios atuais
Pensamento Lean nos processos de trabalho em CME
Pout-pourri de perguntas que não querem calar.... Bases para decisão institucional de
reuso de PPS de uso único, uso responsável do ciclo de esterilização para uso imediato,
nexo causal entre Infecção de sítio cirúrgico e material contaminado e outras polêmicas
relevantes
Painel de cases “Hospitais públicos e privados: o que faço de melhor para o controle de
qualidade no processamento de PPS na minha CME? Qual a “menina dos olhos” no CME
que eu gerencio?
REGIÃO NORTE
REGIÃO NORDESTE
REGIÃO CENTRO OESTE
REGIÃO SUDESTE
REGIÃO SUL

Curso 6 - Lesões Cutâneas: da prevenção ao tratamento
Temas:
Biofilmes em feridas complexas: patogênese, biocidas e coberturas
Manejo das infecções agudas diagnóstico e tratamento
Sistema de classificação de lesões de partes moles
Algoritmo do tratamento de lesões no politraumatizado

Lesões por pressão e a interferência dos fármacos na escala de braden
Escala calculate para lpp na unidade de terapia intensiva
Abordagem multidisciplinar do paciente crônico: cuidado integral para sustentabilidade
do sistema de saúde
Tratamento adjuvante no cuidado de feridas: terapia com laser, ozonioterapia e
associação da hiperbárica - terapia com laser
Ozonioterapia
Hiperbárica

