
INSCRIÇÕES 

RESERVA da inscrição: primeiramente pelo e-mail 

eventonepircs2019@gmail.com para CONTROLE DO NÚMERO 

DE VAGAS. APÓS CONFIRMAÇÃO DA VAGA, O 

PARTICIPANTE TERÁ 48 HORAS PARA REALIZAR 

PAGAMENTO E ENCAMINHAR COMPROVANTE DE 

DEPÓSITO. 

Depósito bancário: SICOOB CREDICOM –  
BANCO COOPERATIVA DO BRASIL - número do banco 756 
Agência: 4027-9 - Conta Corrente: 6879001-5 
ASSOC MINEIRA DE EPID E CONT DE INFECÇÕES - AMECI 

VAGAS LIMITADAS 

VALORES DA INSCRIÇÃO*1  

Prazo de 

inscrição 

Enfermeiros/Pro-

fissionais de nível 

superior* 

Acadêmico de 

graduação/Nível 

médio*1 

11/02 a 

11/03/2019 
R$150,00 R$80,00 

12/03 a 

12/04/2019 
R$175,00 R$100,00 

13/04 a 

10/05/2019 
R$200,00 R$120,00 

1 Estudantes de graduação - enviar comprovante de pagamento junto 

com o comprovante de matrícula para 2019.  

1Profissionais de nível médio: enviar comprovante de pagamento 

junto com o comprovante institucional de atuação como profissional 

de nível médio. Sócios da AMECI: enviar comprovante de pagamento 

da anuidade da AMECI/2018. 

Cancelamentos de Inscrição: até 30 dias do evento 80%, e após 30% 

do valor pago. 

Simpósio Satélites: serão gratuitos àqueles que se inscreverem nos 

Stands das empresas responsáveis. 

 

SERÁ CONFERIDO CERTIFICADO DE 

PARTICIPAÇÃO 
 

 

LOCAL DO SIMPÓSIO  

Local: Dayrell Hotel & Centro de Convenções 

 Rua Espírito Santo, 901 – Centro 

 Belo Horizonte - MG  

 

ORGANIZAÇÃO 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infecções 

relacionadas ao cuidar em Saúde – 

NEPIRCS/CNPq/EE/UFMG 

 

APOIO INSTITUCIONAL 

Escola de Enfermagem - UFMG 

Depto. de Enfermagem Básica 

 

 

PATROCÍNIO 

 

 

 

 

 

Apoio: 

  

 

 

 

 

VII Simpósio do Núcleo de 

Pesquisa em Infecção 

Relacionada ao Cuidar em 

Saúde 
 

 

 

Qualidade assistencial 

fundamentada na  

segurança do paciente 

 

 Centro de Convenções Dayrell 

Hotel   

 

16 e 17 de maio de 2019 

Belo Horizonte - MG 
 

mailto:nepircs2019@gmail.com


PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

 

 QUINTA-FEIRA – 16 DE MAIO 

 

08:00-08:30 –Abertura Oficial 

 

08:30-09:00 - CONFERÊNCIA DE ABERTURA - O que 

temos a comemorar no Dia Nacional do Controle de 

Infecções e quais desafios ainda enfrentamos para refletir 

no Dia Mundial da Higienização das mãos. 

 

09:00-10:30 MESA REDONDA  

Compreendendo o impacto das ações Nacionais para o 

Controle de Infecção em nosso cotidiano. 

 

09:00-09:40 - Programa Nacional de Prevenção e Controle de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e a perspectiva 

da revisão da Portaria 2.616/1998 para o controle das 

infecções. Que avanços podemos esperar?  

 

09:40-10:20 - Processamento de produtos de Uso Único (RDC 

2606/2006) e as boas práticas em CME (RDC 15/2012), o que 

poderá mudar na revisão dessas diretrizes pela ANVISA?  

10:20-10:30- DISCUSSÃO 

 

10:30-10:45 – INTERVALO 

 

10:45-12:00 – Mesa Redonda – Esterilização: conceitos e 

desafios 

10:45-11:15 - Rediscutindo o conceito e a prática da 

esterilização segura a partir dos pressupostos que sustentam a 

segurança da esterilidade.  

 

11:15-11:45 - OPME: que segurança temos na parceria com as 

empresas? Gargalos da segurança do processamento. Que 

protocolo seguir?  

11:45-12:00- DISCUSSÃO 

 

12:00-13:30 – ALMOÇO  

 

12:15-13:15 - SIMPÓSIO SATÉLITE  

 

13:30-14:10 - Compreendendo a validação e equipamentos: 

QO, QD, QI, como essas siglas impactam na prática da 

esterilização segura?  

14:10-14:20 - DISCUSSÃO 

 

14:20 - MESA REDONDA – Monitoramento de processos 

(limpeza, esterilização) 

14:20-15:00 Validação de Limpeza: o que esperar dos testes 

de proteína, hemoglobina e ATP. Que parâmetros adotar? 

Como esses testes podem impactar no uso seguro do PPS?  

 

15:00-15:40 - Indicadores biológicos rápidos: qual a ciência e 

a segurança atrás dessa inovação?  

15:40-15:50- DISCUSSÃO 

 

15:50 - 16:10 – INTERVALO 

 

16:10 16:50 - O Biofilme na prática clínica da CME: remover 

ou prevenir? Qual o nosso desafio? Quais as nossas ações? O 

que esperar do inesperado? Impactos do biofilme em 

instrumentais: quais as implicações para o uso na assistência 

em saúde? 

16:50-17:00- DISCUSSÃO 

 

17:00 -17:40 - Processamento de endoscópios: qual o gargalo 

dos protocolos definidos pelas sociedades internacionais e as 

novas tecnologias na prática cotidiana?  

17:40-17:50- DISCUSSÃO 

 

 

SEXTA-FEIRA – 17 DE MAIO 

 

08:00 – 09:00 - SIMPÓSIO SATÉLITE  

 

09:00-10:45 – Mesa Redonda - Gerenciando o 

processamento seguro de PPS. 

09:00-09:40 - Sistema de barreira estéril: que pressupostos 

sustentam sua escolha, indicação e segurança da manutenção 

da esterilidade do PPS. 

 

09:40-10:10 - Material Molhado: Discutindo potenciais, 

causas e implicações de uso segundo AAMI/ANSI-ST79. 

 

10:10-10:40 – Doença priônica o que sabemos sobre a 

segurança para os processos de esterilização?  

10:40-10:50 - DISCUSSÃO 

 

10:50 - 11:00- INTERVALO 

 

11:00-11:30 - Detergentes enzimáticos X não enzimáticos: O 

estado da arte no Brasil e no mundo. Que produto escolher?  

 

11:30 - 12:00 - Higiene de mãos com foco na CME, CC e os 

desafios para melhoria da adesão. Estratégias adotadas e seus 

desafios para o sucesso.  

 

12:00- 13:30 – ALMOÇO  

 

12:15 -13:15 -  SIMPÓSIO SATÉLITE  

 

13:30 – 15:30 - MESA REDONDA - Principais sítios de 

Infecção e desafios para a prática clínica. 

 

13:30- 14:10 - Infecção do sitio cirúrgico: discutindo novas e 

antigas evidências no preparo cirúrgico das mãos. 

 

14:10-14:50 - Infecção do trato urinário e as principais 

diretrizes de prevenção e controle. Porque ainda temos taxas 

tão importantes?  

 

14:50 – 15:30 - Infecção relacionada a cateter: porque não 

conseguimos controlar? O que dizem os principais guidelines?  

15:30-15:45 – DISCUSSÃO 

 

15:45 - 16:00 – INTERVALO 

 

16:00-16:30- CONFERÊNCIA - Disseminação de 

microrganismos multirresistentes: que evidências sustentam a 

prática do isolamento na atualidade? 

16:30 – 16:45 - DISCUSSÃO 

 

16:45 -17:20 - Gerenciamento de custos e sustentabilidade em 

CME: um olhar sobre nossa prática. 

17:30-17:45 - DISCUSSÃO 

 

17:45 – 18:00 - ENCERRAMENTO 


