
 

Formação Prática – Workshop “Boas práticas na manutenção 
da assepsia cirúrgica” 

 
ILC6 – Manutenção e disposição DM – HDE 23-11-2019 

As equipas de enfermagem dos dois blocos operatórios centrais (BOC) do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), reuniram-se em duas sessões de 
formação prática no âmbito do Projeto de intervenção Prevenção e controlo de 
infeção no perioperatório.  

As sessões aconteceram a 16 e 23 de novembro de 2019, com a realização de um  
workshop formativo, que incluiu uma componente teórica em sala de formação e uma 
componente prática. Teve lugar nos BOC do HSJ, piso 3 e no BO do Edifício de D. Pedro 
V do HDE, tendo mobilizado cerca de 70 enfermeiros perioperatórios formados pelos 
seus pares - grupo de projeto do ILC6 de 12 enfermeiros perioperatórios. 

Durante 4 horas, todos os enfermeiros perioperatórios rodaram por 6 mesas de 
formação “hands on”, orientados por equipas de formadores que abordaram a forma 
especifica de promover praticas seguras, capacitando cada colega no desenvolvimento 
de habilidades através de treino personalizado, em: 

1. Preparação pré-cirúrgica das mãos 

2. Utilização de luvas cirúrgicas e batas 

3. Abertura dos dispositivos médicos e utilização de solutos 

4. Desinfeção do campo operatório e colocação dos campos operatórios 

5. Mobilização da equipa e enfermeiro instrumentista 

6. Disposição e manutenção dos dispositivos médicos 

 



 

 
ICL6 – Roll play – Mobilização equipa HDE – 23-11-2019 

Esta formação permitiu definir estratégias ajustadas ao contexto perioperátorio de cada 
BOC, identificar medidas de melhoria de boas práticas a implementar e procedimentos 
a padronizar. 

Na próxima auditoria, a decorrer em dezembro de 2019 nos dois BOC, será avaliado o 
impacto deste projeto na melhoria da cultura de segurança em ambiente 
perioperatório. 

 

Coordenadora do Projeto: Enf. Mercedes Bilbao 

Formadores - Enfermeiros perioperatórios do BOC do HSJ e BOC do HDE: Alexandre 
Lomba, Aline Jordão, Carla Rainha, Fátima Gonçalves, Isabel Filipe, Leonor Gil, Manuel 
Atilano, Maria José Garbin, Mercedes Ganito, Patrícia Sardinha, Rui Moreira, Sandrina 
Fernandes, Teresa Lobo. 

 

 


