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1. OBJETIVOS

• Prevenir, controlar e avaliar a contaminação através da u�lização de técnicas adequadas de transporte, armazenamento, descarte de fluídos e
resíduos, assim como de limpeza e/ou desinfecção de materiais, equipamentos e ambientes de trabalho, no intuito de proteger o
paciente/cliente contra os riscos biológicos.
• Definir os conceitos e princípios de assepsia e an�ssepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização, iden�ficando suas caracterís�cas;
• Correlacionar o método de esterilização adequado a cada �po de material;
• Caracterizar agentes, causas, fontes e natureza das contaminações;
• Conhecer os agentes u�lizados na descontaminação, limpeza, an�ssepsia, desinfecção e esterilização de materiais;
• Iden�ficar os cuidados especiais no manuseio de material esterilizado;
• Conhecer a organização a estrutura e o funcionamento de um centro de material;
• Caracterizar as doenças transmissíveis e as respec�vas cadeias de transmissão;
• Conhecer as finalidades, estrutura e o funcionamento da CCIH (Comissão de Controle da Infecção Hospitalar) para que possa colaborar de
forma mais eficaz com o trabalho desenvolvido pela CCIH;
• Reconhecer sua prá�ca profissional como um dos fatores que interferem nos índices de infecção hospitalar;
• Interpretar as normas básicas e os protocolos rela�vos à prevenção de infecção hospitalar

2. EMENTA

Estudo de temá�cas e prá�cas que ar�culam produção de conhecimento na área da biossegurança, obje�vando adquirir conhecimentos sobre
infecção e controle de infecção, higiene e segurança do trabalho em saúde, processamento de ar�gos médico-hospitalares, Central de Materiais e
Esterilização (CME), precações padrão e especiais, controle de infecção relacionada à assistência à saúde.

 

3. PROGRAMA

• Prevenção e controle da infecção;
• Dados esta�s�cos rela�vos à infecção hospitalar no Brasil;
• Comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH): histórico da sua criação, bases legais, finalidades e estrutura organizacional;
• Indicadores dos índices de infecção hospitalar;
• Normas básicas e protocolos de prevenção das IRAS (infecções relacionadas à assistência à saúde);
• Métodos e técnicas de limpeza e desinfecção;
• Conceitos de assepsia, an�ssepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização;
• Classificação de ar�gos e áreas hospitalares segundo potencial de contaminação;
• Centro de Material e Esterilização: organização, estrutura e funcionamento;
• Métodos de esterilização: funcionamento de equipamentos de esterilização e u�lização de produtos químicos;
• Técnica de isolamento reverso;
• Fonte de contaminação radioa�va: prevenção e controle;
• Precauções padrão e especiais.
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