
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 ou mestres, sem 

experiência profissional, que pretendam 

desenvolver as suas competências iniciais 

em laboratório clínico. 

 

  
 

Inscrições (não inclui refeições): 

• Membro da Ordem dos Biólogos – 150€ 

• Membro da Associação Nacional de 

Bioquímicos – 180€ 

(necessário certificado comprovativo) 

• Público em geral – 200€ 

 

Inscrições online admitidas por ordem de chegada 

em LINK INSCRIÇÃO 

O comprovativo de pagamento deve ser enviado 
no prazo máximo de 24h após a inscrição, sob 
pena de a mesma não ser considerada válida.  
É dada prioridade às inscrições que apresentem 
comprovativo de pagamento.   
 
Numero limite de inscrições: 14  
Prazo limite de inscrição: 20 março 2019 
 
 
 
 

Local de realização: 

Unilabs Academy,  

Rua do Campo Alegre, nº 231, Piso 0. 

Porto 

 

Contactos 

Telefone: +351 220 169 962 

Correio eletrónico: 

formacao.cbhs@ordembiologos.pt  

 

 

 

 

 ORDEM DOS BIÓLOGOS 
Rua Cidade de Rabat, nª38 – r/c 

1500 – 164 LISBOA 

   

 

3º CURSO 
“FLEBOTOMIA: 
DA TEORIA À 

PRÁTICA”  

     23 e 24 de março de 2019 
      (Sáb. e Dom.) 

 

     9h às 18h   
      (16h de formação) 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfT5Qc4__ySiUWA_2FnmPtZJSctmnW2oW2AZraTc8ydWbZ4w/viewform
mailto:formacao.cbhs@ordembiologos.pt


 

O conhecimento e a prática da flebotomia é uma 

competência do profissional especialista em 

Análises Clínicas. Nesse sentido o Colégio de 

Biologia Humana e Saúde vem por este meio 

convidar os profissionais que necessitam de 

adquirir ou desenvolver as suas competências em 

flebotomia, para o 3º curso “Flebotomia: da 

Teoria à prática” realizado pela Ordem dos 

Biólogos em parceria com o Grupo Laboratorial - 

Unilabs. 

O curso é ministrado por um profissional com 

cerca de 20 anos de experiência em flebotomia, 

Dr.ª Sara Brígido, Especialista em Análises Clínicas 

pela Ordem dos Biólogos, e realiza-se durante um 

fim de semana, em regime intensivo teórico-

prático, com recurso a dispositivos de treino 

médico em flebotomia. 

 

  Os formandos recebem também material bibliográfico 

referente às novas Orientações (2018) para a prática da 

Flebotomia em vácuo e Sistema aberto da Federação 

Europeia de Laboratório Médico (EFLM), recomendadas 

pelo Colégio de Biologia Humana e Saúde da Ordem dos 

Biólogos. 

Esta formação não substitui a formação mínima 

necessária para a obtenção de competências em 

flebotomia de forma autónoma, tal como definido no 

“Programa Geral de Formação Tutelada Especializada” 

do Colégio de Biologia Humana e Saúde da Ordem dos 

Biólogos. Segundo o mesmo, é necessário deter uma 

formação em flebotomia durante um mínimo de 3 

meses intensivo 5 dias / semana, após o qual poderá ser 

dado como apto pelo tutor. Apenas depois de possuir o 

Título de Especialista em Análises Clínicas pela Ordem 

dos Biólogos, o profissional Biólogo ou Bioquímico, 

passa a deter competência autónoma no ato da 

flebotomia. 

 É atribuído um certificado (1,6 UC) de 

formação aos profissionais aprovados, 

válido para efeitos de créditos de 

renovação do Título de Especialista em 

Análises Clínicas pela Ordem dos 

Biólogos.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Equipamento adicional: 
 

A Ordem dos Biólogos disponibiliza garrotes 

reutilizáveis e descartáveis, no entanto, caso assim 

o prefira, o formando pode utilizar o seu garrote 

pessoal durante a formação e exame final. 

É obrigatório o uso de bata durante a formação 

prática, a qual deverá ser fornecida pelo próprio. 

Parceiros: 

  

 Patrocinadores: 

                                                  

 

 

 

 

 

http://ordembiologos.pt/wp-content/uploads/2015/11/Programa-Geral-da-Formação-Especializada-TEAC-_2017.pdf

