APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS

EMENTA
O curso de aplicação de injetáveis pretende aprimorar o profissional farmacêutico para a estruturação dos
procedimentos de administração de medicamentos injetáveis em farmácias comunitárias, abordando as principais
técnicas e procedimentos necessários que garantia da qualidade e segurança do serviço prestado.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais farmacêuticos, assim como acadêmicos de farmácia, de acordo com a disponibilidade de vagas.

PRÉ-REQUISITO
Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG e regulares com a instituição.

IMPORTANTE: Relação de materiais obrigatórios que o aluno deve levar para realização do curso:






2 pares de luvas de procedimentos;
2 unidades de ampolas de soro fisiológico ou água bidestilada estéril;
3 unidades de seringas de 3 ou 5 mL com bico em rosca (luer lock) + agulha 0,70x30 ou 0,70x25
1 unidade de seringa de insulina
Jaleco

EVENTO








Data: sábado, 18 de março de 2017
Cidade: Manhuaçu
Duração: 8 horas
Horário: 8h30 às 17h30
Local: Faculdade do Futuro – Sala 16
Endereço: Rua Duarte Peixoto, nº 259, bairro Coqueiro, Manhuaçu – MG
Nº de Vagas: 40 (quarenta)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Estruturação para oferta dos serviços de administração de injetáveis em farmácias comunitárias: Espaço
físico; Procedimentos Operacionais Padrão e Gerenciamento de resíduos.



Assistência e abordagem ao paciente; vias, regiões e técnicas de administração de medicamentos
injetáveis.



Seleção e uso dos dispositivos seringas, agulhas e canetas.



Administração de insulina com o foco na educação ao paciente e cuidador.



Segurança ocupacional no manuseio de material biológico.

INSTRUTORA
Profª Beatriz Lott - Mestre em Educação em Diabetes pela Santa Casa de Belo Horizonte. Graduação em
Farmácia pela UFMG. Experiência de mais de 10 anos na condução de cursos, oficinas educativas e palestras em
diversos temas, com ênfase em aplicação de injetáveis e diabetes nas diversas regiões do Brasil. Fundadora do
blog http://www.aplicarconteudosaude.com.br/ onde publica regularmente artigos e vídeos educativos para
farmacêuticos. Fez parte da equipe técnica da Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas como consultora
educacional e coordenadora técnica, além de ter atuado em drogaria e farmácia de hospitais em BH MG.
DOAÇÕES
Uma lata de leite em pó

SELEÇÃO


A seleção se dará por ordem de inscrição respeitando os pré requisitos já definidos neste edital.



É de responsabilidade do candidato acompanhar sua inscrição na área de restrita e ler as mensagens
enviadas.

CERTIFICADO


Somente terá direito ao certificado o inscrito que assistir integralmente ao evento de capacitação.



É imprescindível a assinatura da lista de presença.



O certificado digital estará disponível em até 30 dias após o encerramento do curso. Para obtê-lo o aluno
deverá acessar sua área restrita e seguir: EVENTOS – CERTIFICADOS – NOME DO EVENTO/CURSO



Sua avaliação é muito importante para aprimorarmos nossos cursos, por isso, somente após o registro da
avaliação, o certificado estará disponível para download.

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO


As inscrições terão fim no dia 17 de março às 12:00 horas ou até o preenchimento total do número de

vagas disponibilizadas;


A inscrição será feita exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção:
“EVENTOS  INSCRIÇÕES ABERTAS  NOME DO EVENTO/CURSO



Preencha os campos necessários e clique em SALVAR. Importante: A inscrição só será validada após a

leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios apresentados;


O candidato deverá acompanhar sua inscrição através da área restrita seguindo: EVENTOS -

PARTICIPAÇÃO


Logo após a inscrição o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;



Quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;



A não seleção para o evento poderá se dar pela indisponibilidade de vagas ou suspensão (por até 6

meses) devido ao não comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o candidato visualizará seu status
como “NÃO SELECIONADO”;


Caso necessário o candidato poderá cancelar sua inscrição, basta acessar: EVENTOS – PARTICIPAÇÃO –

NOME DO EVENTO/CURSO – CANCELAR PARTICIPAÇÃO. – Importante: Para que seja possível remanejar a vaga a
outro candidato, o cancelamento deve ser efetuado com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das
inscrições. O cancelamento fora do prazo acarretará em suspensão por 6 meses na participação em eventos de
capacitação do CRF/MG.


Após encerramento das inscrições o CRF/MG fará a confirmação automática e encaminhará

comunicado, VIA ÁREA RESTRITA, a todos os selecionados no evento.

ATENÇÃO
O participante selecionado que não comparecer ao curso, sem que se efetue com antecedência o
cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do CRF/MG por
um período de 6 meses;
Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível.
Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de
responsabilidade do inscrito fazer o acompanhamento da informações
Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br

REALIZAÇÃO
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017
APOIO
Faculdade do Futuro

