
 

Segurança do Doente –  

Gestão do Risco nos Cuidados 

de Enfermagem   

21, 24 e 25 de janeiro/2019  

Ação co-financiada: 

INSCRIÇÃO 

>  formulário de participante 

>  totalmente preenchida 

>  assinada e carimbada pelo superior hierárquico 

>  entregue no Núcleo de Formação 

A frequência da ação/curso de formação só se considera efetiva após 

confirmação da seleção pelo Núcleo de Formação 

A admissão fica sujeita ao número de vagas disponíveis. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E CONTACTOS 

 

Equipa do Núcleo de Formação:  

 

Dr.ª  Sílvia Brito 

Sr. José Carlos Pereira 

 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 

     Núcleo de Formação da ARSA, I.P. 

     Rua Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20  

     7000-890 Évora 

    266 242 606 

     266 704 197 

 

     formacao@arsalentejo.min-saude.pt 

     www.arsalentejo.min-saude.pt 



 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 Precauções básicas em Prevenção e Controlo de Infeção; (1 hora) 

 Definição e aplicação das PBCI; (1 hora) 

 Componentes das PBCI; (2 horas) 

 Práticas seguras no âmbito das PBCI (7 horas) 

 Limpeza e manutenção ambiental – planos de higienização e manutenção ambiental 

(7 horas) 

 PBCI e serviços farmacêuticos (3 horas) 

FORMADORES 

Isabel Marques – Enfermeira – 9 horas 

Márcia Marques – TSA – 9 horas 

Magda Ornelas – Farmacêutica – 3 horas 

 

9:30 ~ 13:00 / 14:00 ~ 17:30  

Sala de Formação da Administração Regional de Saúde 

I.P.— Praça Joaquim António de Aguiar, 5—Évora 

 

até   14 de setembro de 2018 

 HORÁRIO | 

     LOCAL |  

 

INSCRIÇÃO | 

 Garantir que os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários do 

ACES Alentejo Central recebem formação e treino sobre todos os 

componentes das PBCI 

 

 Pretende-se que os formandos desenvolvam competências em pre-

cauções básicas de prevenção e controlo de infeção  

 

 

 

 

 

 

Enfermeiros em funções de chefia ou com funções de coordenação das 

equipas de enfermagem, dinamizadores locais do PPCIRA, enfermeiros e 

assistentes operacionais 

 

 

 

para participantes que frequentarem 95% das horas  

OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATÁRIOS: 

 

 

CERTIFICAÇÃO: 

Todos os inscritos, selecionados e não selecionados, serão contactados.  

Caso compareça no local da formação sem ter sido contatado  

não poderá assistir.  


