Curso de Extensão Profissional do Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar
Apresentação
O Grupo de Profissionais do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH) do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) é uma equipe
multidisciplinar com o objetivo de promover a assistência, o ensino e a
pesquisa no campo do controle de infecção hospitalar.
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar é obrigatória para todos os
hospitais brasileiros. As ações desenvolvidas no controle e prevenção de
infecções envolvem, dentre outras, medidas de qualificação na assistência e
na vigilância sanitária, conforme diretrizes determinadas na Portaria 2616 de
1998.
Sendo assim, o Curso de Extensão Profissional do SCIH-IIER visa oferecer a
médicos especialistas interessados em aprofundar seus conhecimentos e
habilidades na área:
-

a construção de estratégias de vigilância, prevenção e mitigação de
infecções nosocomiais, dentro dos parâmetros regionais e
internacionais de excelências almejados;
o desenvolvimento de protocolos processuais padronizados e
terapêuticos seguros e eficazes para IRAS (Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde);
o treinamento e aprimoramento na área, ganhando-se experiência em
gestão, aplicação e produção de relatórios adequados que propiciem
novas ações em ciclo produtivo de inovação das problemáticas
envolvidas;
proporcionar educação continuada e oportunidades de
desenvolvimento profissional;
o estímulo à publicação de artigos científicos dentro do escopo das
IRAS;
contribuir para a melhoria contínua da assistência e do cuidado aos
pacientes atendidos no IIER.

-

-

A Coordenação do SCIH e a supervisão do Curso de Extensão Profissional
do SCIH-IIER é exercida pelo Dr. Nilton José Fernandes Cavalcante http://lattes.cnpq.br/7678667529254204.

Objetivos
Os objetivos do Curso de Extensão Profissional do SCIH-IIER são aprimorar
o médico infectologista em:
promover a vigilância sistemática de IRAS com notificação e produção
de banco de dados


elaborar estratégias a partir dos dados levantados que promovam
reflexão e alteração dos protocolos assistenciais em vistas de reduzir as
IRAS
 capacitar-se na interlocução inter-setorial através de reuniões técnicas
para permitir a definição de políticas institucionais de prevenção a IRAS
 indicar, racionalizar e interpretar recursos diagnósticos e terapêuticos
de alta complexidade em IRAS;
 fazer revisão crítica da literatura científica convergente ao tema, tendo
como baliza os principais conceitos metodológicos de pesquisa clínica.


Espera-se que no final do curso o aluno/profissional tenha adquirido
conhecimentos e habilidades para desempenhar papel de liderança em
serviços de controle de infecção hospitalar.

Processo Seletivo
São apenas duas vagas disponíveis por ano letivo, sendo que o processo
seletivo acontece em três etapas:
 manifestação de interesse através do envio da documentação
requerida por email;
 entrevista e análise curricular;
 efetivação da matrícula através da assinatura do Termo de
Compromisso e pagamento da Taxa de Inscrição.
Os pré-requisitos para o processo seletivo são:
 possuir graduação em Medicina obtida em faculdade reconhecida pelo
Ministério da Educação;
 ter concluído residência médica ou possuir título de especialista
em infectologia, conforme as normas da Associação Médica Brasileira;
São aceitas inscrições de médicos infectologistas de todo o país. O processo
seletivo acontece de janeiro a fevereiro de cada ano, sendo o resultado
final divulgado na primeira semana de março. As inscrições de 2019 estarão
abertas até o dia 25 de fevereiro (inclusive), sendo a análise dos currículos e
entrevistas feitas até o final do mesmo mês.
Os documentos requeridos são:
 cópia autenticada do diploma de graduação em medicina;
 cópia autenticada do certificado de conclusão da residência
médica em Infectologia ou cópia autenticada do certificado de título de
especialista emitido pela Associação Médica Brasileira;
 Currículo Lattes atualizado;
 comprovante de pagamento da taxa de inscrição de R$400,00
(quatrocentos reais) a serem depositados em nome do Centro de
Estudos Emílio Ribas - CNPJ 00693487/0001-35 - Banco Santander
(033), agência 0201, conta corrente 13-003123-0.
Os documentos requeridos poderão ser enviados por correio eletrônico, em
formato pdf, aos cuidados de cursoseeventosiieribas@gmail.com, sob o
título (assunto do email) “Curso de Extensão Profissional do SCIH-IIER”.

Conteúdo Programático
O Programa Pedagógico do Curso de Extensão Profissional do SCIH-IIER
visa prover ao médico infectologista um conjunto de conhecimentos e
habilidades necessárias para uma atuação abrangente no contexto de
prevenção e tratamento das IRAS. Principais temas contemplados:
 Legislação sobre IRAS
 Segurança do paciente
 Critérios diagnósticos de IRAS
 Medidas de prevenção de IRAS
 Tratamento de IRAS:
 Farmacologia das medicações anti-infecciosas
 Racionalização do uso da antibioticoterapia
 Terapias em pacientes críticos e não críticos

Atividades
O Curso estende-se por onze meses (de abril de 2019 a fevereiro de 2020),
numa carga horária total de aproximadamente 440 horas, às terças e quintasfeiras de manhã, das 8 às 13h, distribuídas entre atividades teóricas e
práticas supervisionadas no IIER, além da participação em projetos de
pesquisa clínica e laboratorial.
O Curso é totalmente gratuito, com exceção da taxa de inscrição já
citada. Todavia as atividades realizadas pelos alunos todavia não serão
remuneradas e não implicam em vínculo empregatício de qualquer natureza,
para todos os efeitos legais. Não há qualquer previsão de recebimento de
bolsas, patrocínios, salário ou outro tipo de benefício pelos alunos.
As atividades teóricas incluem aulas expositivas sobre o conteúdo
programático administradas por profissional da equipe especializada;
seminários de revisão crítica da literatura nas Reuniões do Grupo sobre
temas específicos em IRAS, com ênfase em ensaios clínicos e estudos
observacionais com impacto sobre a prática clínica; e participação
em projetos de pesquisa do SCIH-IIER resultando na co-autoria de artigos
científicos publicados em revistas especializadas.
As principais atividades práticas supervisionadas serão visitas técnicas a
setores de internação para o trabalho de prevenção e controle de IRAS e o
acompanhamento da rotina do laboratório de microbiologia do IIER e de
instituições parceiras (por exemplo o Instituto Adolfo Lutz).

Avaliação e Certificação
Os alunos serão avaliados conforme seu desempenho quanto à:
 pontualidade e assiduidade, sendo a frequência mínima exigida de
70%;
 conhecimento técnico e teórico, provando ao final do Curso o
esperado crescimento conceitual e prático relacionado ao conteúdo
programático;



interesse pelo aprendizado, através da apresentação adequada de
evidências científicas a partir do desenvolvimento/ participação em
projetos de pesquisa e produção de artigos científicos.

Ao final do Curso será emitido Certificado de Conclusão pelo SCIH-IIER e
pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da Divisão Científica do Instituto de
Infectologia Emílio Ribas.

