Instituto_Nacional

de Saúde

Doutor Ricardo Jorge

2021

A Toxicologia Genética estuda os efeitos adversos de
xenobióticos ao nível do genoma dos organismos vivos,
procurando compreender a interação gene-ambiente e suas consequências para a saúde humana. O presente curso irá
proporcionar aos formandos uma introdução aos conceitos essenciais e às metodologias usadas na área da Toxicologia
Genética. O curso decorre online, em sessões síncronas e através da plataforma MS Teams. É organizado pela Unidade de
Investigação e Desenvolvimento em Genética Humana do Instituto Ricardo Jorge.

Condições especiais de inscrição: 20% de desconto para mais
de 2 profissionais da mesma instituição; 30% de desconto para
estudantes; 10% desconto para sócios da ANBIOQ, da APTAC e
da Ordem dos Biólogos.

A Unidade de Resposta a Emergências e Biopreparação do
INSA organiza regularmente workshops temáticos que têm
como objetivo contribuir para a disseminação de uma cultura de Biosafety & Biosecurity associada aos laboratórios de
microbiologia. Este ano, o tema do IX workshop é “Bioproteção e os laboratórios de Microbiologia” e estarão presentes
vários peritos na área. Será dado especial ênfase às guidelines da Organização Mundial de Saúde e à experiência e lições
aprendidas. A iniciativa destina-se a técnicos e investigadores, sobretudo aos responsáveis por laboratórios de microbiologia, que contactam diariamente com o risco biológico associado ao manuseamento de microrganismos. Contudo, qualquer
profissional de saúde ou que esteja ligado ao ramo da microbiologia e/ou da segurança e higiene do trabalho terá interesse
em participar.

A tuberculose (TB) continua a ser um problema de Saúde
Pública em todo o mundo. A resistência aos antibióticos e,
em particular, a multirresistência, tem constituído um desafio para os programas de controlo da TB e o laboratório assume
assim cada vez maior importância na confirmação dos casos de tuberculose, com isolamento do agente e subsequente
estudo de suscetibilidade aos antibacilares. A introdução de metodologias moleculares para o diagnóstico constituiu uma

ferramenta essencial para a identificação rápida dos casos de tuberculose e de tuberculose multirresistente, o que veio
permitir implementar precocemente medidas de controlo. O curso "Diagnóstico laboratorial de tuberculose e micobacterioses" destina-se a todos os licenciados na área das Ciências da Vida e da Saúde que verão promovidas competências nos
domínios das técnicas clássicas e de biologia molecular de diagnóstico laboratorial da TB e de micobacterioses. O curso
realiza-se em regime de e-learning.

O Instituto Ricardo Jorge realiza anualmente o Simpósio
Nacional “Promoção de uma Alimentação Saudável e
segura — SPASS”. Em 2021, o simpósio será subordinado ao tema da “Alimentação vegetariana: desafios e recomendações”. Serão discutidos tópicos relevantes na área como a escolha de um padrão alimentar vegetariano por grupos popula-

cionais específicos, tendências de mercado, projetos científicos em desenvolvimento, qualidade e produção dos dados
analíticos e tabelas de composição de alimentos.

A avaliação da qualidade da água nas suas diversas utilizações - águas de consumo humano, águas naturais
superficiais e subterrâneas, águas de recreio, de processo, balneares e residuais - é fundamental para identificar e caracterizar eventuais riscos para a saúde dos consumidores/utilizadores. Este é, no entanto, um processo complexo que envolve a análise de vários parâmetros microbiológicos, físico-químicos e/ou ecotoxicológicos. Em qualquer dos casos, a
fiabilidade dos resultados analíticos depende largamente da colheita. O curso inclui uma componente prática e outra teórico-prática, permitindo aos participantes adquirirem conhecimentos na área da colheita de amostras de água por diferentes técnicas: em torneira, chuveiro, profundidade, por imersão direta. Serão ainda abordadas técnicas particulares
como a colheita por seringa para amostras destinadas à Pesquisa de Legionella. Destina-se a técnicos de colheita e de
análise de água, técnicos de saúde ambiental, responsáveis técnicos, alunos, professores e investigadores envolvidos na
colheita de amostras de água.

A fiabilidade dos resultados da análise de amostras de
água depende largamente da colheita. Esta deverá ser efetuada corretamente, assegurando que as amostras não sofrem
alterações entre a colheita e a análise e que são cumpridos todos os critérios de qualidade definidos nas normas em vigor:
monitorização da temperatura durante o transporte; controlo de esterilidade, quantificação do agente inativante do desinfetante residual e verificação da presença de toxicidade residual nos frascos de colheita destinados à análise microbiológica; realização de brancos de transporte e colheita, brancos de campo, amostras fortificadas e duplicados de colheita. O curso inclui uma componente prática e outra teórico-prática, permitindo aos participantes adquirirem conhecimentos essenciais à implementação de um programa de controlo da qualidade associado à colheita de amostras para análise
química e microbiológica. Destina-se a técnicos de colheita e de análise de água, técnicos de saúde ambiental, responsá-

veis técnicos, alunos, professores e investigadores envolvidos na colheita de amostras de água.

Neste módulo os participantes irão adquirir e melhorar conhecimentos sobre o agente físico ambiente térmico na verten-

te de ambientes térmicos moderados (ISO 7730:2005). Serão estudados casos de conforto térmico em espaços interiores
(local de trabalho ou lazer), aplicando as metodologias de medição dos diferentes parâmetros, avaliação e interpretação
dos resultados

Visa familiarizar os participantes com os princípios essenciais relacionados com a iluminação e o ambiente luminoso e
promover competências teóricas e práticas no domínio da medição e da avaliação de níveis de iluminância em postos de
trabalho no interior de edifícios.

Tendo em conta a necessidade de atualização e complementação da informação em saúde com inquéritos mais
específicos, os questionários são uma das várias ferramentas para a recolha de dados e obtenção de informação. Em diversas disciplinas, os questionários são, frequentemente, um dos instrumentos mais utilizados para a obtenção de dados.
A sua utilização deverá, contudo, obedecer a métodos e procedimentos próprios que melhor garantem a validade e fidedignidade da informação e dos dados obtidos. O curso de Desenvolvimento, implementação e análise de questionários

permitirá aos participantes conhecer os diversos tipos de questionários e os tipos de questões a colocar consoante os
objetivos a alcançar, os diferentes métodos para validar questões e escalas e os procedimentos que permitem a transformação dos questionários numa base de dados. Pretende-se que os formandos possam adquirir o conhecimento, mas
também praticar a elaboração e a implementação dos questionários, bem como, das respetivas bases de dados. Destinase a todos os licenciados ou alunos de licenciatura de diferentes áreas que pretendam no decorrer da sua atividade profissional recolher informação através de questionários.

A investigação de surtos é fundamental para a implementação de medidas de controlo e prevenção. As ferramentas que permitem essa investigação de forma rápida e efetiva estão hoje ao dispor de todos os níveis profissionais.
Neste contexto, o Instituto Ricardo Jorge estruturou um curso de epidemiologia de campo sobre investigação de surtos,
especialmente destinado a profissionais de saúde e a todos aqueles com especial interesse na temática. O curso apresenta uma forte componente prática com a simulação da investigação de um surto.

Eventos de massas ou multidões (mass gatherings) reúnem mais do que um determinado número de pessoas
num local específico para uma dada finalidade e por um período definido de tempo. Nestes contextos, os riscos para a
saúde são potenciados pela concentração elevada de participantes oriundos de diferentes regiões ou países e pelo aumento do número de contactos interpessoais. Estas situações podem, ainda, implicar estruturas temporárias, nomeadamente de restauração, sanitários e alojamentos que podem contribuir para um maior risco de doenças transmissíveis e,
quando associadas a consumos de álcool ou outras substâncias psicoativas, propiciarem comportamentos de risco. Portugal é um país particularmente vocacionado para grandes ajuntamentos de pessoas, devido ao seu clima, ao peso do turismo e também à sua cultura. Neste contexto, o Instituto Ricardo Jorge oferece um novo workshop de epidemiologia de
campo vocacionado para eventos de massas, especialmente destinado a profissionais de saúde, produtores/
organizadores de eventos e a todos aqueles com especial interesse na temática. O curso possui uma forte componente

prática, com exemplos concretos de eventos, e simulação de uma ocorrência. Inclui avaliação final das aprendizagens.

Os modelos de equações estruturais (Structural Equation
Modelling - SEM) são uma técnica de modelagem estatística geral que permite analisar relações complexas, em que as
variáveis observadas representam um pequeno número de "construções latentes" que não podem ser medidas diretamente, apenas inferidas a partir das primeiras. Este curso pretende familiarizar os participantes com os fundamentos dos
SEM, recorrendo à combinação de perspetivas teóricas e práticas, apresentando e exemplificando os principais passos da
realização deste tipo de análise usando dados reais No final, os alunos deverão ficar habilitados a compreender e a interpretar os resultados e conclusões dos estudos com aplicação de SEM existentes na literatura científica de várias áreas,
bem como prosseguir para explorações mais avançadas com recurso a estas técnicas.

A realização de estudos longitudinais com medidas repetidas
envolve formas específicas de desenho, recolha, preparação
e tratamento dos dados, em função da análise final que se
pretende desenvolver. Este curso é especialmente dedicado a todos os investigadores, profissionais de saúde e outros,
que pretendam vir a realizar estudos observacionais com recolha de informação ao longo do tempo. Tem como finalidade
familiarizar os participantes com a preparação de aspetos essenciais do planeamento do estudo, da recolha de dados e da
sua preparação para análise. Serão ainda considerados os passos principais a observar no estudo exploratório dos dados
como preparação para a análise final, a desenvolver de acordo com a natureza específica do estudo. O curso inclui componentes de demonstração, com exemplos reais para suporte dos vários passos da realização de estudos longitudinais.

Partindo do conceito de integridade científica, o curso visa sensibilizar e advertir para a sua importância e impacte na comunidade científica e população em geral, com recurso às fontes
internacionais, designadamente o Código de Conduta Europeu para a Integridade Científica. Para a reflexão sobre o fundamento ético, contribui uma vertente eminentemente prática, que inclui a discussão de casos verídicos, bem como a disseminação de boas práticas e de ampla bibliografia. Pretende-se desenvolver a utilização da integridade científica como uma

ferramenta de trabalho, capacitando para a antevisão, identificação e discussão de constrangimentos éticos que possam
surgir no âmbito da fraude, conflito de interesses ou coautoria, no contexto de trabalho em equipa, através de casos práticos. A iniciativa destina-se a pessoas que participam no processo de investigação científica, como investigadores ou colaboradores, independentemente da área de investigação e do grau académico.

Outra oferta formativa
A oferta formativa do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) inclui ainda:
Formação em contexto de trabalho laboratorial (FCTL)
Proporciona experiências de aprendizagem inseridas em processos reais de trabalho. Obedece a um plano de
aprendizagem individualizado e é supervisionada por profissionais especializados.
Ações de formação “à medida”
Desenhadas por solicitação de entidades que desejam ver promovidas nos seus colaboradores competências
específicas nos domínios da especialidade do INSA.
Visitas de estudo
Para estudantes e profissionais das áreas da saúde ou afins que desejem observar e saber mais sobre o trabalho
desenvolvido pelo INSA.
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