Curso de Administração de Injetáveis
Data: 16 de Novembro de 2019, Porto (10h-18h)
Local: Porto (Hotel Ibis Porto São João)

Fundamentação
O Decreto-lei 307/2007 de 31 de Agosto instituiu a possibilidade de as farmácias poderem prestar
serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes (Artigo 36º).
Posteriormente a portaria 1429/2007 de 2 de Novembro veio definir estes serviços farmacêuticos.
Entre outros a Portaria define no art.2º que as farmácias podem prestar serviços farmacêuticos de
promoção da saúde e do bem-estar dos utentes, nomeadamente as alíneas b) Administração de
primeiros socorros; c) Administração de medicamentos; e e) Administração de vacinas não incluídas
no Plano Nacional de Vacinação.Esta regulamentação impõe que os profissionais adquiram
competências ao nível da formação pós-graduada que permite a disponibilização destes serviços em
condições de qualidade técnica e segurança.

Objectivos
Gerais
• Conhecer

a

legislação

Específicos (Operacionais)
que

suporta

a

administração de fármacos injetáveis
• Conhecer

o

Sistema

Nacional

utilização de vacinas
Programa

de

técnicas

fármacos

para

a

por

via

injetáveis

subcutânea e intramuscular
• Identificar

• Compreender os princípios subjacentes à
o

competências

administração
de

Farmacovigilância

• Conhecer

• Adquirir

potenciais

incompatibilidades

na

administração de injetáveis
• Saber os procedimentos de Notificação Espontânea

Nacional

de

Vacinação (PNV) e saber quais as vacinas
não incluídas no PNV, bem como as suas

de RAM’s
• Conhecer as incompatibilidades e os fatores que
afetam a estabilidade dos medicamentos

vias de administração

Destinatários
Nº Formandos/Acção

Grupo(s) Profissional(is)
Técnicos de Farmácia

Vagas: 30 Formandos

detentores de habilitação
académica superior

Critérios de Seleção
1. Sócios APLF (Profissionais)
2. Exercício em Farmácia Comunitária
3. Outros Profissionais
4. Estudantes do 4ºano da Lic.

Conteúdo Programático
Temáticas/Nº Horas por Temática
Teórica (6 horas)
•

Contexto legal

•

Farmacovigilância
o

Reações Adversas a Medicamentos
▪
Classificação
▪
Notificação Espontânea

•

Noções Básicas de Assepsia

•

Injetáveis – Preparação e Administração

•

Injetáveis I.M. e S.C.
o
o
o
o

Formas Farmacêuticas
Incompatibilidades Físico-químicas
Fatores que modificam a estabilidade dos medicamentos
Vias de Administração I.M. e S.C.
▪
Formas de apresentação mais comuns

o
o

Considerações
Noções gerais
▪
▪
▪
▪

•

Administração de Vacinas
o

•

Locais de Administração
Técnica a utilizar

Injeção Intramuscular
o
o

•

Agulhas/Seringas

Injeção Subcutânea
o
o

•

Tipos/Vantagens/Desvantagens

Material
o

•

Enquadramento Legal/Resenha Histórica

Injeções
o

•

Reconstituição
Diluição
Água para preparação de injetáveis
Indicações gerais da temperatura

Locais de Administração
Técnica a utilizar

Reação Anafilática
o
o
o
o
o

Definição/Conceito
Motivo precipitante/Causa
Classificação/Terminologia
Apresentação da reação anafilática
Tratamento/Intervenção

Prática (2 horas)
•

Injeção Subcutânea
o

•

Aula Prática

Injeção Intramuscular
o

Aula Prática

Avaliação Final

Preço da Inscrição
Curso

Sócios APLF

Não Sócios

Profissionais

150€

200€

100€

150€

Estudantes do 4ºano da
Licenciatura em Farmácia

Informações
•

O pagamento pode ser faseado em 2 prestações, tendo a primeira que ser feita após a
confirmação da inscrição, e a última até dia 09 de Novembro (inclusive).

•

A inscrição inclui almoço e coffee-break.

•

Este curso pressupõe complementaridade com um curso de SBV, que poderá realizar à
posteriori.

•

Será emitido certificado de presença e avaliação.

•

A formação será objeto de recertificação a cada 3 anos.

Entidades promotoras

