
 

 Curso de Biossegurança e Bioproteção em laboratórios que realizam 

diagnóstico de COVID-19_ medidas de proteção e segurança em 

diagnóstico do SARS-CoV-2 

Programa 
 

data: 08/09/20 local: On-line (sessão síncrona) 

 

Enquadramento e 
objetivos No âmbito da atual pandemia de COVID-19 vários laboratórios tiveram 

necessidade de implementar novos procedimentos, de reforçar as 

equipas de investigadores, técnicos e pessoal de apoio técnico e de 

manusear um número elevado de amostras num curto período de 

tempo.  O Instituto Ricardo Jorge desenvolveu um programa de formação 

com o objetivo de proporcionar uma abordagem abrangente e inovadora, 

que contribui para assegurar a implementação de regras e boas práticas 

de trabalho em laboratório com o objetivo de minimizar o risco associado 

a este tipo de atividade. Assim, esta formação fornece informações sobre 

os procedimentos, requisitos e princípios orientadores que precisam ser 

seguidos para evitar a disseminação do COVID-19 nos laboratórios. Entre 

os conteúdos a abordar salientam-se: a categorização de agentes 

biológicos; boas práticas microbiológicas; conceitos de avaliação de risco, 

grupos de risco e níveis de contenção; utilização adequada de 

equipamento de proteção individual e equipamento do laboratório como 

centrífugas e câmaras de segurança biológica; descontaminação e 

desinfeção; tratamento de resíduos contaminados.  

Destinatários: Responsáveis por laboratórios de análises clínicas, investigadores, técnicos de 
laboratório e outros;  
 

Formadores: Ana Pelerito; Isabel Lopes de Carvalho; Rita Cordeiro; Sofia Núncio (coordenador) 

Requisitos  Individual: acesso a computador com câmara, microfone e internet;  
Institucional: computador com câmara, microfone e internet e projetor de vídeo 
(permite vários formandos na mesma sala). 

      Programa 

 

 

 

 

 

 

 

A formação será realizada em 8 sessões síncronas de 2h30m cada, que terão início às 

10h00 (hora de Lisboa) e de acordo com a tabela em Anexo 

 

Hora de Lisboa 

 

duração: 
20  horas 

inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM41z5asbGRK
N1lzAr7iUxW4U5WUw_s1ZbJ5-W6_Os3mbWBA/viewform 

data limite de inscrição:  
07/09/2020 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdM41z5asbGRKN1lzAr7iUxW4U5WUw_s1ZbJ5-W6_Os3mbWBA%2Fviewform&data=02%7C01%7Csofia.nuncio%40insa.min-saude.pt%7C17963c714966434813ea08d84816b1a8%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637338609586355866&sdata=17LMEeCRLmf1lscYEq4zS8TTpvhv%2FDAQ%2BCwLEymrfyI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdM41z5asbGRKN1lzAr7iUxW4U5WUw_s1ZbJ5-W6_Os3mbWBA%2Fviewform&data=02%7C01%7Csofia.nuncio%40insa.min-saude.pt%7C17963c714966434813ea08d84816b1a8%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C1%7C0%7C637338609586355866&sdata=17LMEeCRLmf1lscYEq4zS8TTpvhv%2FDAQ%2BCwLEymrfyI%3D&reserved=0


 

Anexo 

 

 

08/09/2020 
Apresentação e objetivos do curso. 

Biossegurança num laboratório de 
Microbiologia: níveis de biossegurança 
laboratorial. 

SN 

10/09/2020 Infraestruturas e organização laboratorial. 

Exercício sobre organização laboratorial. 

ILC 

15/09/2020 
Avaliação e gestão de risco.  

Exercício sobre avaliação de Risco  
 

AP 

17/09/2020 Guidelines sobre risco biológico e níveis de 
contenção aplicados à COVID-19 

ILC 

22/09/2020 Boas práticas em laboratórios BSL-2 e BSL-3 
Equipamento de proteção individual 
Manipulação de amostras 

AP 

29/09/2020 Procedimentos de descontaminação: desinfeção 
e esterilização. 
Lavagem de mãos 
Tratamento de resíduos 

RC 

01/10/2020 Procedimentos de emergência em caso de 
incidente/acidente laboratorial. 

RC 

06/10/2020 Transporte de amostras biológicas 
Colheita de amostras 
Encerramento da formação 

SN 

 

 


