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Formação APFH 2015 
 

1º Curso APFH - Controlo Microbiológico em Salas Limpas  

 

Organização 

APFH  

Local - Sede Nacional da APFH  

Rua Padre Estêvão Cabral, Edifício Tricana, nº120 - 1º andar, sala 108 - Coimbra 

 

 

23 e 24 Outubro 2015 

 

Coordenação Pedagógica 

Dra. Cristina Soares 

Centro Hospitalar do Porto 

Coordenação APFH 

Dra. Carla Carlos 

IPO, Porto 

 
 

Formação APFH com o apoio de 

 

    

      

                     

 

 

 

 

Destinatários: 

Farmacêuticos  

 

Critérios de seleção  

1 – Sócio da APFH com a situação regularizada  

2 – Ordem de chegada com a documentação de candidatura 
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Programa Provisório 

23 Outubro - 6ª feira 

18h00 – Receção e apresentação do curso e programa  

18h15 – Preparação de medicamentos estéreis  

 Condições Físicas adequadas à sua preparação: Salas Limpas; 

 Gestão de processos de manutenção do ambiente limpo: circulação de material, 

comportamento dos operadores, tipo de limpezas realizadas, desinfetantes usados, testes 

microbiológicos; 

 Comissões de controlo da Infeção a nível hospitalar e sua relação com os serviços 

farmacêuticos. 

19h15 – Pausa para Café 

20h00 – Realidade das salas limpas nos Serviços Farmacêuticos dos hospitais portugueses  

Dra. Paula Barbeita - ULS Alto Minho, EPE, Viana do Castelo 

Dra. Cristina Soares - Centro Hospitalar do Porto 

Dra. Carla Carlos - IPO Porto 

23h00 – Final dos Trabalhos 

 

24 Outubro – Sábado 

 

09h30 – Estado da Arte - Legislação existente / qual o papel das entidades reguladoras/realidade 

portuguesa 

10h30 – Pausa para café 

11h00 – Contaminação microbiológica em salas limpas: origem dos microrganismos contaminantes. A 

importância do conhecimento da flora residual das salas limpas. O papel do manipulador na 

prevenção da contaminação. 

13h00 – Pausa para almoço 

14h30 – Produtos usados na limpeza de salas limpas: qual o tipo de desinfetantes a usar e sua rotatividade. 

Tipo de testes microbiológicos que devem ser utilizados internamente e externamente aos serviços 

farmacêuticos. Empresas credenciadas na área da verificação das salas limpas segundo a legislação. 

16h30 – Discussão e Avaliação  

18h30 - Final dos Trabalhos 


