Ensino à Distância (EAD): um compromisso firmado pela
SOBECC
CURSO EAD
De acordo com a legislação educacional brasileira, “Educação à Distância é uma forma de ensino
que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou
combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação”. A definição consta no Decreto n.
2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o art. 80 da LDB lei n. 9.394/96.
Os cursos seguem os mesmos critérios utilizados no treinamento dos profissionais para atuar com
excelência. Assim, são concebidos como ferramentas de eliminação de lacunas de competência e
focados nas reais necessidades de capacitação para a área da saúde.
Todos os materiais do curso são elaborados pelo corpo docente e adaptados à linguagem de
ensino à distância. O conteúdo fica disponível online, por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem do Portal da SOBECC, de forma fácil e interativa. Neste ambiente, o aluno também
tem acesso à estrutura e ao cronograma do curso.
OBJETIVO GERAL
Facilitar a capacitação e desenvolver os associados da SOBECC, que encontram-se em vários
estados brasileiros, fazendo com que mantenham-se sempre atualizados e sem a necessidade de
altos custos, facilitando também aos que não têm tempo para o deslocamento para as aulas
presenciais.
OBJETIVO PRINCIPAL

A SOBECC tem como proposta facilitar o preparo dos profissionais que se candidataram a prestar a
prova para obtenção do Título de Especialista. Desta forma, a entidade oferece o curso
preparatório para quem vai realizar a prova para obtenção do Titulo de Especialista.
PÚBLICO ALVO
Enfermeiros das áreas de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e
Esterilização.
CARGA HORÁRIA
60 horas
METODOLOGIA
O curso conta com materiais didáticos como:
Conteúdo interativo: textos, ilustrações e animações, glossário e referências bibliográficas.
Apostila digital: conteúdo em formato PDF para facilitar a leitura e impressão.
Fórum: um espaço virtual que promove a discussão entre os alunos e professor, abordando
temas relevantes ao curso, além de recomendar conteúdos importantes e esclarecer dúvidas
por e-mail.
Material complementar: incluem textos técnico-científicos, indicação de sites para pesquisa e
links para materiais disponíveis na internet.
Vídeo: gravado com especialistas, o material tem o objetivo de provocar uma reflexão sobre
temas e práticas atuais relevantes, ou vídeos de técnicas e procedimentos, para facilitar a [re]
construção de conhecimentos.
PROGRAMA
O programa abordará os seguintes temas relacionados com as áreas de Enfermagem em Centro
Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização:

a. Centro Cirúrgico











Planejamento do ambiente físico do CC;
Avaliação pré-operatória do paciente, realizada pelo enfermeiro de CC;
Assistência de enfermagem ao paciente anestesiado;
Assistência de enfermagem ao paciente no período transoperatório, nas diversas
especialidades;
Posicionamento cirúrgico;
Etapas do ato operatório;
Fatores relacionados com a infecção do paciente cirúrgico e com os antissépticos;
Coordenação da assistência de enfermagem no período transoperatório nas diversas
especialidades cirúrgicas;
Sistematização da assistência de enfermagem perioperatória;
Gerenciamento da unidade de CC;



Prevenção da presença de material orgânico nos instrumentos cirúrgico para prevenção de
formação de bioburden.

b. Recuperação Anestésica







Planejamento do ambiente físico da RA;
Avaliação do paciente em RA;
Níveis de recuperação do paciente no pós-operatório imediato: classificação ASA ou
demais classificações regulamentadas;
Assistência de enfermagem prestada ao paciente no período de RA;
Coordenação da assistência de anfermagem na RA;
Gerenciamento da unidade de RA.

c. Centro de Material e Esterilização











Planejamento do ambiente físico do CME;
Métodos e processos de proteção anti-infecciosa;
Limpeza de artigo odonto médico-hospitalar;
Desinfecção de material hospitalar;
Acondicionamento de material;
Esterilização;
Estocagem/distribuição de artigos cirúrgicos;
Processamento dos endoscópios;
Controles e validação da esterilização de artigos cirúrgicos;
Gerenciamento do CME.

d. Aspectos ético-legais relacionados com as ações do enfermeiro em CC, RA e CME.

e. Educação permanente e investigações nas áreas CC, RA e CM.
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES DE 17 A 24 DE JULHO.
Acesse o link e garanta sua vaga!
http://sobecc.tmeventos.com.br/evento/login.php

VALOR DA INSCRIÇÃO


ASSOCIADOS R$ 100,00 (Cem reais )



NÃO ASSOCIADOS R$ 120,00 (Cento e vinte reais)



Os candidatos aprovados para prestar a prova de título de especialista estão isentos do
valor da inscrição.

NÚMERO DE VAGAS


Total de 150 vagas

O critério para preenchimento das vagas será a ordem das inscrições.
A inscrição será considerada efetuada após a compensação de pagamento do boleto bancário, que
acontece em até três dias uteis após a data do pagamento. O candidato inscrito receberá a
confirmação por e-mail.
CRONOGRAMA E REALIZAÇÃO DO CURSO

De 31 de julho a 5 de setembro de 2017
AVALIAÇÃO
Será necessário atingir o percentual de no mínimo 70% das questões para obtenção do certificado.

Leitura de todos os itens considerados obrigatória.
A avaliação da participação do participante é contínua durante todo o curso

Haverá a disposição do aluno:




Power point de todas as aulas;
Materiais complementares;
Textos técnico-científicos, indicação de sites para pesquisa e links para materiais
disponíveis na internet;

A avaliação será permitida em até 3 (três) tentativas. Haverá sorteios de 10 questões aleatórias de
múltipla escolha para o aluno responder.
CERTIFICADO

Será liberado mediante a confirmação pelo sistema de que o participante cumpriu todas as etapas
do curso.
CORPO DOCENTE:

Rosa Maria Pelegrini Fonseca

Mestre em enfermagem – Escola de Enfermagem da USP – área de concentração – PROESA –
Saúde do Adulto Tema: revisão da pesquisa em enfermagem em Centro Cirúrgico no Brasil..
Especialista em enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material e
Esterilização – pela SOBECC Nacional. Especialista em administração de serviços de saúde – Setor
Público pelo PROHASA – Fundação Getúlio Vargas. Presidente da SOBECC Nacional na gestão
2005/2006. Diretora do Conselho Fiscal SOBECC Nacional na gestão 2011/2013 e 2013/2015.

Supervisora do Centro Cirúrgico, Centro de Material e Esterilização do Hospital Paulistano – São
Paulo.

Rafael Bianconi

Enfermeiro especialista em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e
Esterilização HCFMU-SP. Atua como enfermeiro pleno do Bloco Operatório do Hospital Israelita
Albert Einstein (HIAE). Leciona e executa preceptoria e estágio nos cursos de pós-graduação em
enfermagem lato sensu da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein FEHIAE
– São Paulo.

Mariângela Belmonte Ribeiro

Enfermeira especialista em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material
Esterilização pela USP, auditoria de prontuário pelo SENAC. Mestre em enfermagem pela
Faculdade São Camilo São Paulo. Membro da Comissão de Assistência SOBECC Nacional na gestão
2011/2013 e membro do Conselho Fiscal SOBECC Nacional na gestão 2013/2015.
Enfermeira do Centro de Material e Esterilização do Hospital Moriah, São Paulo.

Fernanda Patrícia dos Santos

Enfermeira com MBA em Gestão e Controle de Infecção, 2º secretaria da Diretoria SOBECC
Nacional na gestão 2015/2017, enfermeira do Centro de Material e Esterilização do Hospital da
Santa Catarina – São Paulo.

Ligia Garrido Calicchio

Enfermeira especialista em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e
Esterilização pela SOBECC Nacional. Cursou Administração Hospitalar pela escola de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo – USP. Enfermeira e consultora na área de Centro de Material e
Esterilização.

Vice-presidente da SOBECC Nacional na gestão 2006/2007, membro da Comissão de Assistência da
SOBECC Nacional na gestão 2009/2011 e Diretora de Eventos Regionais da SOBECC Nacional na
gestão 2011/2013. Vice - presidente da SOBECC Nacional na gestão 2013/2015 e 2015/2017,
mestranda da Escola de Enfermagem da USP - São Paulo.
COORDENAÇÃO

SOBECC - Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e
Centro de Material e Esterilização.

Comissão organizadora curso preparatório
para obtenção do Título de Especialista 2017

