APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS
O curso sobre a aplicação de injetáveis abordará os principais assuntos relacionados à
aplicação de medicamentos injetáveis desde a legislação, materiais, biossegurança até a parte
prática das aplicações intramuscular, subcutânea e técnica em Z.

Tutora Dra. Cristiane Aparecida Coelho
Farmacêutica com Habilitação em Análises Clínicas, Especialista em Farmácia
Clínica com ênfase em prescrição farmacêutica; Especialista em Estética
Avançada. Tutora de Cursos de Aplicação de Injetáveis na Faculdade Unipac de
Barbacena. Certificada em Sala de Vacinação pela Sociedade Brasileira de
Imunologia.
Atualmente atua em drogaria na qual exerce as atividades de atendimento
clínico farmacêutico em consultório na própria drogaria; consultório
independente, no qual exerce as atividades de estética e terapias alternativas.
Docente na Faculdade Unipac de Barbacena e membro do Grupo de Trabalho de
Farmácia Clínica do CRF/MG.

MÉTODO DE ENSINO
Na capacitação à distância, tutores e alunos estão separados física ou temporalmente assim, a
mediação do processo de ensino-aprendizagem se dá por meios e tecnologias de informação e
comunicação.
O comprometimento do aluno na realização das atividades e cumprimento do cronograma é essencial
para o sucesso do curso. No Capacifar Online de espectador, o aluno passa a protagonista na
construção dos saberes. Para isso, utilizaremos as seguintes estratégias de ensino para este curso:
1. Leitura Guiada – disponibilização de material teórico e outras referências textuais sobre o
assunto tratado em cada módulo.
2. Aulas Remotas – Vídeoaulas, ao vivo, abordando todo conteúdo teórico e guiando o processo
de ensino-aprendizagem.
3. Estudos Dirigidos – atividades não avaliativas que objetivam a interação, troca de experiências
e o desenvolvimento de senso crítico.
4. Fóruns de discussão – Realizados dentro do AVA, os fóruns permitirão a interação do grupo
para discussão dos assuntos tratados e para a troca de experiências.

5. Dicas: São links úteis e outros materiais de referência disponibilizados no AVA que permitirão
maior conhecimento sobre nos tópicos tratados.
6. Avaliação – atividade avaliativa final que consolidará a participação e a assimilação do
conteúdo ministrado no Módulo I, não presencial. A conclusão da avaliação é pré-requisito
para obtenção do certificado e realização do Módulo II.

O Curso de Aplicação de Injetáveis será semipresencial, dividido em 02 Módulos; um teórico
ministrado ao vivo por meio remoto, e outro prático ministrado presencialmente na sede do CRF/MG,
mediante liberação por parte da prefeitura de Belo Horizonte.

PROGRAMAÇÃO
Módulo I (EaD) – Carga horária = 22 horas













Legislação em Serviços Farmacêuticos – RDC 44/2009.
Resolução do CFF nº 239 do CFF que dispõe sobre a aplicação de injeções em farmácias e
drogarias.
Resolução do CFF nº 499 e alterações - Prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e
drogarias.
Biossegurança.
Medidas para controle de infecções.
Tipos de agulhas e seringas.
Plano de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS).
Fase pré-administração de injetáveis.
Principais interações medicamentosas.
Manejo de complicações na aplicação de injetáveis.
Segurança na terapia medicamentosa injetável.
Técnicas de aplicação.

Módulo II (Presencial/Prático) – Carga horária = 8 horas










Preparo do material de injetáveis e Conferência da dosagem.
Local da aplicação.
Instruções de como esterilizar o local da injeção.
Técnica e procedimentos para aplicação de injetáveis por via Intramuscular.
Técnica em Z para aplicação de injetáveis.
Técnica para aplicações subcutâneas.
Aplicações no Vasto Lateral.
Tipos de agulha, tipos de seringa, elementos de agulhas e seringas.
Descarte correto dos materiais utilizados.

CRONOGRAMA
Módulo I – EaD
22/02 – até 12h00 - Abertura do AVA e envio do login e senha de acesso.
22/02 – 19h30 às 20h30 - 1º Aula remota
01/03 – 19h30 às 20h30 - 2º Aula remota
08/03 – 19h30 às 20h30 - 3º Aula remota
15/03 – 19h30 às 20h30 - 4º Aula remota
16/03 a 21/03 – Atividade avaliativa online
22/03 a 26/03 – Encerramento do Módulo I e divulgação (e-mail) dos classificados para participação
no Módulo II

Módulo II – prático/presencial*
10/04 – 8h00 às 17h00 - Turma 1
24/04 – 8h00 às 17h00 - Turma 2

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES










A realização das turmas do Módulo II está condicionada à expressa avaliação e autorização
da prefeitura de Belo Horizonte. Caso necessário, será feito o agendamento de nova data.
As aulas práticas serão realizadas no auditório da sede do CRF/MG, com ocupação de no
máximo 1/3 da capacidade. Serão adotadas todas as medidas de biossegurança recomendadas
para minimizar a possibilidade de infecção pelo novo Coronavírus
Será OBRIGATÓRIO: o uso de máscara facial, jaleco de mangas compridas, óculos de
segurança e sapato fechado.
Somente os farmacêuticos que concluírem todos os requisitos do Módulo I (teórico) serão
inscritos e terão vaga e participação confirmada para o Módulo II (prático). A inscrição no
Módulo II (prático) será efetuada internamente, pelo setor de capacitações do CRF/MG, para
todos os inscritos que assistirem as aulas do Módulo I e concluírem a avaliação no prazo
determinado (a inscrição no Módulo II será comunicada com antecedência, por email).
Os inscritos que concluírem apenas o Módulo I (teórico), mas não comparecerem ao Módulo II
(prático), receberão certificado atestando, proporcionalmente, a carga horária e conteúdo
assistido. O certificado será disponibilizado em até 30 dias após o encerramento das duas
turmas do Módulo II.
As aulas remotas serão por meio da plataforma Cisco Webex Meetings. O Link e a senha de
acesso serão disponibilizados no AVA.




As aulas remotas serão gravadas e o link da gravação ficará disponível no AVA no dia seguinte
de sua realização.
Os materiais para realização das práticas serão disponibilizados pelo CRF/MG. Contudo todos
deverão estar adequadamente paramentados e possuir máscara facial.

PROGRAMAÇÃO DO CURSO
Data Inicial
22/02/2021

Encerramento
24/04/2021

Cara Horária
30 horas

Vagas
100

PÚBLICO ALVO
Preferencialmente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG.
A inscrição de profissionais de outras áreas ou Estado será confirmada mediante a disponibilidade de
vagas.
INSCRIÇÕES


As inscrições estarão abertas a partir de 23 de Janeiro de 2021, até o encerramento das vagas.



O preenchimento do formulário de inscrições é feito exclusivamente no campo: EVENTOS
DISPONÍVEIS, na Área Acesso Restrito, disponível no site do CRF/MG.



No dia 22/02, os participantes inscritos receberão, por email, os links e a senhas de acesso
da plataforma onde o evento será transmitido.
Obs.: o link será aberto somente no dia e horário programado.

Para informações e inscrição CLIQUE AQUI
IMPORTANTE




O certificado digital estará disponível na sua área de acesso restrito em até 30 dias após a data
de encerramento do curso.
Evite seu bloqueio. Caso não possa participar do curso, cancele sua inscrição com 24 horas de
antecedência.
Dúvidas para: capacifar@crfmg.org.br

