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28 de outubro

Dispensa de Proximidade -

a experiência nos

hospitais portugueses

18 de novembro

Cancro do Pulmão -

Diagnóstico,

classificação, sinais e

sintomas, protocolos e

medicamentos de

ambulatório

9 de dezembro

Cancro Ginecológico -

Diagnóstico,

classificação, sinais e

sintomas, protocolos e

medicamentos de

ambulatório



PROGRAMAPROGRAMA
28 Outubro │21h00-23h00 │ Dispensa de Proximidade, a experiência nos hospitais
portugueses

Palestrantes      
António Melo Gouveia – IPO Lisboa
Armando Alcobia – Hospital Garcia de Horta
Carolina Mosca – Colégio de Farmácia Comunitária da Ordem dos Farmacêuticos
João Paulo Cruz – Centro Hospitalar de Lisboa Norte
José Feio – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Pedro Soares – Hospital de São João

Moderador:  Humberto Alexandre Martins (ANF)

18 Novembro│21h00-23h00 │Cancro do Pulmão

Diagnóstico, classificação, sinais, sintomas e protocolos │ Fernando Barata (CHUC)

Medicamentos de Ambulatório │ Ana Figueiredo  (CHUC)

Moderador: Nuno Vilaça Marques (CHUC)

9 Dezembro│ 21h00-23h00│Cancro Ginecológico

Diagnóstico, classificação, sinais, sintomas e protocolos │ Cristina Frutuoso (CHUC)

Medicamentos de Ambulatório │ Leonor Pinto (CHUC)

Moderadora: Clementina Varela (IPO Coimbra)



Datas - 28 Outubro │ 18 Novembro│ 9 Dezembro

Formato - Online (o link de acesso será enviado após formalização da inscrição).
O curso encontra-se em processo de creditação.

Destinatários - Farmacêuticos

Inscrição: http://ofcentro.servicosweb.pt/
O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN: PT50
0079.0000.1101758210117, devendo o comprovativo ser carregado no formulário de
inscrição.

Modalidades de Inscrição 
Os interessados poderão inscrever-se na totalidade do curso ou em módulos específicos. 
Custo da Inscrição 20 € / módulo │30 € / curso completo 
(Nota: a inscrição no módulo 1, de 28 de outubro, é gratuita, desde que acompanhada da
inscrição em, pelo menos, mais um dos módulos subsequentes)

Política de Devoluções
O cancelamento da inscrição pode ser feito até 7 dias antes do início do curso, ou 7 dias
antes da realização do módulo em que se inscreve, sendo o formando reembolsado da
totalidade do valor. Após este período será efetuada uma retenção de 50% do valor
pago.

INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES

Para mais informações contacte-nos :
Tel: 239 851 440
Email: regional.centro@ordemfarmaceuticos.pt

http://ofcentro.servicosweb.pt/

