
 

 

 

 
Curso de Requalificação para administração de vacinas 

extra PNV e medicamentos injetáveis  
 

Referencial Pedagógico 

 

1. Objectivos/Competências Globais e Específicas 

Esta ação de formação visa requalificar competências gerais e específicas no âmbito 

da administração de vacinas extra PNV e medicamentos injetáveis, utilizando um 

vasto suporte teórico e prático, com vista a garantir desempenhos de qualidade. 

 

2. Objectivos/Competências Globais 

 
No final da ação de formação o farmacêutico deve ser capaz de demonstrar e 

fundamentar a administração de medicamentos injetáveis com segurança e 

qualidade. 

 

 

3. Objectivos/Competências Específicos 

Unidade 1 

Objectivos 

No final desta Unidade deverá ser capaz de: 

• Explicar o conceito de imunidade de grupo; 

• Classificar as vacinas quanto ao método de fabrico e composição; 

• Dar exemplos de constituintes das vacinas e eventuais riscos associados; 
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• Nomear vias de administração utilizadas em vacinas disponíveis em 

farmácia comunitária; 

• Enunciar regras gerais relativamente aos intervalos de administração das 

vacinas;  

• Discutir contraindicações verdadeiras e falsas das vacinas; 

• Descrever reações adversas das vacinas; 

• Discutir indicações, posologia e modo de administração, contraindicações, 

precauções, interações medicamentosas e reações adversas da 

Zostavax; 

• Nomear formas farmacêuticas frequentemente utilizadas em 

medicamentos injetáveis disponíveis no ambulatório; 

• Dar exemplos de constituintes dos injetáveis; 

• Enunciar requisitos dos medicamentos injetáveis;  

• Discutir fatores que influenciam a dor associada à administração e a 

velocidade de absorção de fármacos administrados por via SC e IM; 

• Definir incompatibilidade físico-química. 

 

 

Resumo da Unidade 1 

Esta unidade encontra-se dividida em duas sessões. Na primeira sessão são 

revistos conceitos gerais, incluindo classificação das vacinas, seus constituintes, vias 

de administração, contraindicações, interações e reações adversas. Adicionalmente 

é abordada em profundidade uma novidade terapêutica, a vacina Zostavax. 

A segunda sessão revê aspetos genéricos dos Injetáveis, com implicações para a 

administração, como os seus constituintes e formas de apresentação. Como tópicos 

secundários são apresentados, entre outros recursos, tabelas resumo com as 

vacinas mais frequentemente consumidas no ambulatório 
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Unidade 2 

Objectivos 

No final desta Unidade deverá ser capaz de: 

• Enumerar as várias etapas da fase pré-administração de medicamentos 

injetáveis em farmácia comunitária; 

• Descrever o comportamento a adotar pelo farmacêutico no acolhimento; 

• Explicar de que forma pode ser estruturada a proposta de administração 

de medicamentos injetáveis; 

• Fundamentar as questões a colocar no questionário a aplicar antes da 

administração de vacinas ou outros medicamentos injetáveis; 

• Enunciar os dados de registo obrigatório na administração de 

medicamentos injetáveis; 

• Dar exemplo de procedimentos a adotar para controlo da infeção; 

• Explicar a correta preparação de medicamentos injetáveis; 

• Discutir as características e locais anatómicos nas vias SC e IM;  

• Explicar a correta técnica de administração de medicamentos injetáveis 

para as vias SC e IM; 

• Dar exemplo de erros na técnica de administração de medicamentos por 

via SC e IM e discutir potenciais consequências; 

• Descrever e fundamentar o procedimento a adotar na fase pós-

administração. 
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Resumo da Unidade 2 

Esta Unidade, dividida em três sessões, aborda a fase de pré-administração, 

administração e pós-administração com recurso a filmes especificamente 

desenvolvidos para este efeito.  

A primeira sessão estrutura a fase pré-administração em várias etapas, desde o 

acolhimento do cliente até à preparação dos materiais e medicamentos.  

A segunda sessão discute as características e locais de administração de 

medicamentos injetáveis via SC e IM , bem como a técnica de administração nestas 

vias. Tal como na sessão anterior estão disponíveis exercícios para treino dos 

procedimentos corretos. A terceira sessão discute procedimentos corretos a ter na 

fase pós-administração. 

Nesta unidade são disponibilizados materiais adicionais de grande utilidade para os 

farmacêuticos que administram vacinas e medicamentos injetáveis, como 

procedimentos para preparação e administração destes medicamentos e modelos de 

questionários de avaliação. 
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Ficha Técnica 

 

Destinatários 

Farmacêuticos  

 

Sistema de Formação 

Ensino a Distância – Síncrono e Assíncrono 

 

Modalidade Pedagógica 

eLearning – Modelo Pedagógico e Andragógico SAFEM-D® 

 

Suporte Tecnológico (LMS - Learning Management System) 

Plataforma NetForma Da Vinci Web 2.0 - 3.0® 

 

Duração 

12 Horas 

 

Autoria   

Dra. Gabriela Moura Plácido 

Prof. Doutora Mara Pereira Guerreiro 

 

 

Coordenação Pedagógica 

Prof. Doutor António Augusto Fernandes 

 

Consultoria Pedagógica 

Dra. Carla Almeida 

 

Creditação  

Ordem Farmacêuticos  
SRL – Secção Regional de Lisboa 

 
 
Acesso a 1,2 créditos a formandos que concluam o curso com aproveitamento. 
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Programa 

 
 

 
           Unidade 1 - Vacinas e medicamentos injetáveis 

               Sessão 1 - Vacinas 

                         Tópico 1- Revisão de conceitos gerais 

                         Tópico 2- Novidade – Vacina contra a zona  

               Sessão 2 – Medicamentos injetáveis 

                         Tópico 1- Medicamentos injetáveis  

          Unidade 2 – Serviço de administração de vacinas e medicamentos injetáveis 

               Sessão 1 - Fase pré-administração  

                         Tópico 1- Fase pré-administração 

               Sessão 2 – Fase de administração 

                         Tópico 1- Fase de administração 

               Sessão 3 – Fase de pós-administração 

                         Tópico 1- Fase de pós-administração 
 

 

 


