
CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA 
PARA FARMACÊUTICOS

ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E 
MEDICAMENTOS INJECTÁVEIS EM 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA –
Formação Inicial Conducente à 

Certificação



A Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro, consagra que os serviços 
farmacêuticos incluem a administração de medicamentos e de vacinas não 
incluídas no Plano Nacional de Vacinação, sendo que o Conselho Directivo do 
INFARMED I.P. deliberou que a administração de vacinas nas farmácias de 
oficina é da responsabilidade do farmacêutico director técnico da farmácia de 
oficina, devendo ser executada por farmacêuticos com formação adequada 
reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos. A formação habilitará o 
farmacêutico com competências para a administração de medicamentos por 
via subcutânea e intramuscular, vias de administração estas que são as 
adequadas para a maioria das vacinas e dos medicamentos injectáveis em 
ambulatório.
Neste âmbito, a Secção Regional do Centro da OF desenvolveu um plano de 
formação – de acordo com os requisitos para o reconhecimento da formação 
no âmbito da administração de vacinas e medicamentos injectáveis aprovados 
pela Ordem – na área do Suporte Básico de Vida e Administração de Vacinas 
e Medicamentos Injectáveis em farmácia comunitária. 
O plano de formação assenta num protocolo estabelecido entre a Secção 
Regional e o Centro de Simulação Biomédica de Coimbra do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, uma unidade estratégica e inovadora no 
desenvolvimento de formação em cuidados de saúde, nomeadamente em 
suporte de vida e nas áreas de anestesiologia, emergência/urgência médica e 
cirúrgica, obstetrícia, pediatria e cuidados intensivos.

Os cursos poderão ser  frequentados em conjunto, ou separadamente, sendo 
que a competência para a administração de vacinas e injectáveis só será 
certificada aos farmacêuticos detentores de formação, reconhecida e válida, 
em ambas as áreas.

O programa detalhado da formação, bem como o boletim de inscrição, 
poderão ser consultados em anexo.



Objetivos:

- Dotar os participantes das competências necessárias à

administração de vacinas e medicamentos injetáveis em

Farmácia Comunitária, cumprindo com as mais rigorosas normas

de segurança quer para o utente, quer para o farmacêutico.

- Dotar os participantes de competências para a prestação de

assistência a doentes em perigo, em situações de emergência,

com capacidade de resposta imediata e segura.

Público alvo:

- Farmacêuticos

- O Curso de Suporte Básico de Vida está aberto, igualmente, a

estudantes finalistas do Mestrado Integrado em Ciências

Farmacêuticas da FFUC e da UBI, no âmbito de protocolo

celebrado com as associações representativas dos estudantes.



9h00 | Introdução  e objectivos

9h15 | Sinais clínicos de alarme (ansiedade, hipoglicemia, lipotimia, crise 

convulsiva, pre-cordialgia, crise hipertensiva, taquicardia e dispneia)

10h15 | Suporte básico de vida (SBV)

10h45 | Intervalo

11h00 | Banca prática de SBV, desobstrução da via aérea e posição lateral de 

segurança

12h00 | Situações de excepção ao suporte básico de vida

12h30 | Almoço

13h30 | Desfibrilhação automática externa

14h00 | Principais complicações associadas à administração de fármacos 

injectáveis e abordagem da reacção anafiláctica

14h30 | Bancas práticas

15h30 | Avaliação

16h00 | Encerramento



SUPORTE BÁSICO DE VIDA PARA FARMACÊUTICOS

Próximas datas 2017: 7 de Fevereiro | 14 de Março | 16 de Maio

 Horário: 9h00 – 12h30 / 13h30 – 16h00 (6 horas de formação)

Local: Centro de Simulação Biomédica de Coimbra do CHUC (CSB)

Hospitais da Universidade de Coimbra
Blocos de Celas
Edifício Ortopedia II – R/C
3000-075 Coimbra

N.º máximo de participantes / curso: 10 aceites por ordem de chegada das

inscrições, completas, sendo dada preferência a farmacêuticos e membros da

Secção Regional do Centro da OF (nota: os cursos não se realização sem um

mínimo de 6 inscritos)

 Coordenação técnica e científica: o CSB é responsável pela criação técnica e

científica do curso, pelo desenvolvimento e validação científica dos conteúdos do

projecto, pelo acompanhamento dos trabalhos e pela disponibilização dos manuais

programáticos



9h00 | Noções básicas de imunologia

10h00 | Preparação e vias de administração de fármacos injectáveis e 

vacinas

11h00 | Principais complicações associadas à administração de 

fármacos injectáveis e vacinas e abordagem da reacção anafilática

12h00 | Banca prática de preparação e administração de fármacos 

injectáveis e vacinas

13h00 | Almoço

14h00 | Comunicação e segurança na administração de fármacos 

injectáveis e vacinas

15h30 | Avaliação

17h00 | Encerramento do curso



ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS INJECTÁVEIS EM 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA

 Próximas datas 2017: 8 de Fevereiro | 15 de Março | 17 de Maio

 Horário: 9h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00

 Local: Centro de Simulação Biomédica de Coimbra do CHUC (CSB)
Hospitais da Universidade de Coimbra
Blocos de Celas / Edifício Ortopedia II – R/C / Coimbra

 N.º máximo de participantes / curso: 10, aceites por ordem de chegada das

inscrições, completas, sendo dada preferência a membros da Secção Regional

do Centro (nota: os cursos não se realizarão sem um mínimo de 6 inscritos)

 Coordenação técnica e científica: o CSB é responsável pela criação técnica e

científica do curso, pelo desenvolvimento e validação científica dos conteúdos do

projecto, pelo acompanhamento dos trabalhos e pela disponibilização dos

manuais programáticos

 Formadores: Dr. Francisco Nunes / Dra. Mafalda Martins (médicos,

Coordenadores do Centro de Simulação Biomédica dos CHUC)



Informações:

A inscrição deve ser efetuada preferencialmente para o endereço
de e-mail regional.centro@ordemfarmaceuticos.pt ou, em
alternativa, através do telefone 239 851 440 ou do fax 239 851
449.
O pagamento da acção deverá ser feito antecipadamente,
presencialmente na Secção Regional ou através do envio do
correspondente pagamento. Poderá, em alternativa, efectuar o
pagamento por transferência bancária, em qualquer terminal ATM,
para a nossa conta com o IBAN: PT50 0079.0000.1101758210117,
remetendo-nos posteriormente cópia do talão comprovativo.

A inscrição só fica completa após efectuado o pagamento.

Política de Devoluções
O cancelamento da inscrição pode ser feito até 7 dias antes do 
início da formação sendo o formando reembolsado da totalidade 
do valor. Após este período será efectuada uma retenção de 50% 
do valor da inscrição.



Preço de inscrição:

• Curso de Suporte Básico de Vida para Farmacêuticos – 100,00 €

Para membros da Secção Regional do Centro, e 
estudantes do MICF*, o valor da inscrição é de 75,00 €.

• Curso de Administração de Vacinas e Medicamentos Injectáveis 
em Farmácia Comunitária - Formação Inicial Conducente à 
Certificação – 100,00 €

Para membros da Secção Regional do Centro o valor da 
inscrição é de 75,00 €.

A inscrição inclui a participação nas formações, a 
bibliografia disponibilizada pelos formadores, 
certificado de participação e almoço volante.

* Estudantes da FFUC e UBI


