Objetivos:






Dotar os participantes das competências
iniciais ou de aperfeiçoamento, necessárias
para a prestação do serviço de flebotomia
em exercício profissional do laboratório
clínico.
Atualizar os conhecimentos teóricos e de
experiência técnico-científica em medidas
de segurança para o paciente e o
profissional, na prestação do serviço de
flebotomia.
Atualizar os conhecimentos teóricos e de
experiência técnico-científica na resolução
de situações práticas menos comuns.

Público-alvo:
 Profissionais Especialistas em Análises
Clínicas (público ou privado) e Técnicos
Superiores de Saúde do Sistema Nacional de
Saúde.
 Profissionais em formação especializada
profissional, ou em preparação para o
exame de obtenção do Título de
Especialidade em Análises Clínicas do
CBHS/Ordem dos Biólogos.
 Recém-licenciados/mestres
sem
experiência profissional que pretendam
desenvolver as suas competências iniciais
em laboratório clínico.

Inscrições (não inclui refeições):
 Membro da Ordem dos Biólogos – 80€
 Aluno/profissional da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias – 80€
(até 2 lugares cativos).

 Membro da Associação Nacional de
Bioquímicos – 100€
(necessário certificado comprovativo)

 Público em geral – 160€
Inscrições online em http://vo7.0u.xsl.pt
Numero limite de inscrições: 16
Prazo limite de inscrição: 20 março 2017

Local de realização:
Sala S0.11
Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, Campo Grande 376, 1749-024 Lisboa
[como chegar]

2º CURSO
“FLEBOTOMIA:
DA TEORIA À
PRÁTICA”

Contactos
Telefone: +351 220 169 962
Correio Eletrónico: cfobio@gmail.com

25 e 26 de março de 2017
(Sáb. e Dom.)
9h às 17h

ORDEM DOS BIOLOGOS
Rua Cidade de Rabat, nª38 – r/c
1500 – 164 LISBOA

dispositivos de treino médico em flebotomia.
Os formandos passam a ter acesso ao fórum de
partilha de experiências profissionais relacionadas
com a prática da flebotomia, onde encontram
também material bibliográfico que pretende
complementar a informação para a prática
profissional.

Equipamento adicional/opcional:
A Ordem dos Biólogos disponibiliza garrotes

O conhecimento e a prática da flebotomia é uma

descartáveis, no entanto caso assim o desejar o

competência do profissional especialista em

É atribuído um certificado de formação

formando pode utilizar o seu garrote pessoal,

Análises Clínicas. Nesse sentido o Colégio de

aos profissionais aprovados no exame

durante a formação e exame final.

Biologia Humana e Saúde (CBHS) vem por este

final, válido para efeitos de créditos de

meio convidar os profissionais que necessitam de
adquirir ou desenvolver as suas competências em
flebotomia, para o 2º curso “Flebotomia: da
Teoria à prática” realizado pela Ordem dos

É recomendado o uso de bata durante a

renovação do Título de Especialista em

formação prática, a qual deverá ser fornecida

Análises Clínicas pela Ordem dos

pelo próprio.

Biólogos.
Parceiros:

Biólogos em parceria com a EPCV - Escola de
Psicologia e Ciências da Vida da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Dada a natureza desta formação, apenas pode ser
O curso é ministrado por um profissional com

admitido um número máximo de 16 formandos,

elevada

e

por ordem de chegada dos pedidos de inscrição, e

internacional, Dr.ª Isabel Bento, Especialista em

os restantes são colocados em lista com prioridade

Análises Clínicas pela Ordem dos Farmacêuticos,

para edições posterior.

experiência

a

nível

nacional

e realiza-se durante um fim-de-semana, em
regime intensivo teórico- prático, com recurso a

Patrocinadores:

