
O Programa Nacional do Rastreio Neonatal, com 

forte implementação a nível nacional e baseado numa organização segura e estabilizada, procura continuada-

mente a melhoria dos aspetos técnicos e assistenciais do programa. A colaboração e competente participação 

dos profissionais de saúde tem sido fundamental para o sucesso do rastreio. Com um espírito de partilha, o 

Instituto Ricardo Jorge promove este curso numa perspetiva de melhoria continua, com o objetivo de reforçar 

as competências técnicas (colheita de sangue, conservação e envio das fichas), e de promover o envolvimento 

dos profissionais (informar sobre a organização do Programa Nacional do Rastreio Neonatal, sobre as patolo-

gias atualmente rastreadas, critérios de seleção, etc.)



Com uma incidência global crescente ao longo dos últimos 

anos, a tuberculose (TB) continua a ser um problema de 

Saúde Pública em todo o mundo. A resistência aos antibió-

ticos 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.  

O curso “Diagnóstico laboratorial de tuberculose” é dirigido a profissionais de saúde e a todos os licenciados na 

área das Ciências da Vida e da Saúde. Permitirá aos participantes conhecer e desenvolver competências nas 

áreas da biossegurança, preparação, colheita e envio de amostras biológicas para o laboratório, e das técnicas 

de diagnóstico laboratorial da TB tirando partido de uma formação à distancia sempre em contacto com o forma-

dor. O Laboratório Nacional de Referência da Tuberculose do INSA, enquanto laboratório nacional e supranacio-

nal de referência para os PALOP, pretende com uma oferta de formação à distância, estreitar as ligações entre 

os laboratórios de TB e contribuir para a uniformização de metodologias e um melhor diagnóstico tendo em vista 

a concretização das metas definidas pela OMS. 



No âmbito das suas funções de laboratório nacio-

nal e supranacional de referência para os PALOP, 

e tendo em conta a necessidade crescente de implementação de sistemas de qualidade no âmbito de diagnósti-

co laboratorial da TB, o laboratório Nacional de Referência de Tuberculose (LNR-TB), pretende promover uma 

formação nesta área. O curso “Sistema de qualidade no laboratório de tuberculose” é dirigido a responsáveis de 

laboratório e a todos os profissionais envolvidos na área da qualidade, e permitirá aos participantes conhecer e 

desenvolver competências nesta área tirando partido de uma formação à distancia sempre em contacto com o 

formador. No final da formação é esperado que os formandos tenham adquirido as ferramentas necessárias para 

dar inicio a um processo de acreditação de metodologias no seu laboratório.  

Numa fase posterior, e a todos os interessados em implementar um sistema de gestão de qualidade, o LNR-TB 

do INSA propõe-se a acompanhar o processo com sessões síncronas com periodicidade a definir. 



Com o aumento do número de laboratórios BSL e BSL3, e 

o consequente aumento de pessoas (investigadores, 

técnicos e pessoal de apoio técnico) que necessitam de entrar neste tipo de laboratórios, tornou-se obrigatório a 

implementação de regras de trabalho que minimizem o risco biológico associado a esta atividade. A Unidade de 

Resposta a Emergência e Biopreparação do Instituto Ricardo Jorge desenvolveu um programa de formação com 

o objetivo de proporcionar uma abordagem abrangente e inovadora que contribua para assegurar a implementa-

ção de regras e boas práticas de trabalho em laboratórios BSL 2 e BSL 3. O curso permitirá aos participantes 

construírem uma base sólida de conceitos teóricos e práticos na aplicação de princípios de Biossegurança e 

aprofundarem conceitos básicos em microbiologia incluindo: a categorização de agentes biológicos, infeções 

adquiridas em laboratório; 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. 



A ação de formação "REVIVE-Carraças" integra-se na 

Rede de Vigilância de Vetores (REVIVE) e visa promover 

nos destinatários competências teóricas e práticas nos domínios da epidemiologia, biologia de vetores, métodos 

laboratoriais, vigilância, controlo e prevenção das doenças transmitidas por carraças. É organizada por especia-

listas do Centro de Estudos de Vetores de Doenças Infeciosas do Instituto Ricardo Jorge e destina-se a técnicos 

de saúde ambiental das Administrações Regionais de Saúde e a outros interessados. 



Os flebótomos são importantes vetores de protozoários, 

bactérias e vírus. As patologias mais importantes associa-

das a flebótomos são a Leishmaníase, distribuída em todo o Mundo, e as encefalites virais em emergência na 

Europa. A Rede de Vigilância de Vetores (REVIVE) propõe a instalação de capacidades que levem ao conheci-

mento da distribuição de espécies de flebótomos em Portugal e ao esclarecimento do seu papel de vetor de 

agentes de doença. As ações de formação "REVIVE-Flebótomos" visam promover nos destinatários competên-

cias teóricas e práticas nos domínios da epidemiologia, biologia de vetores, métodos laboratoriais, vigilância, 

controlo e prevenção das doenças transmitidas por flebótomos. 



Nos últimos anos, surgiram novas tendências à mesa 

e os consumidores tornaram-se mais exigentes e 

conscientes, adquirindo novos hábitos alimentares, 

com o objetivo de melhorar o seu bem-estar. Assim, 

tem-se observado um aumento do número de consumidores que selecionam alimentos com um elevado teor de 

nutrientes considerados benéficos. O consumidor passou também a privilegiar os rituais de preparação e confe-

ção dos seus alimentos, e a intensificar o seu interesse pela sustentabilidade do planeta. Estas tendências de 

consumo têm também estado aliadas à procura de produtos diferentes, com novas cores, aromas, sabores e 

texturas, na busca de experiências diversificadas. Neste contexto, surge o aumento da procura de alimentos não 

processados industrialmente, entre os quais se incluem os alimentos consumidos crus, os alimentos germina-

dos, assim como os fermentados naturalmente. No 9º Simpósio  pretende-se evidenciar a relação de dualidade 

entre os microrganismos e os alimentos. Serão aliados ao bem-estar do indivíduo, prebióticos/probióticos e 

facilitadores da extensão do prazo de vida útil, ou rivais, promotores de deterioração e causadores de doença? 

Esta iniciativa é dirigida a todos os interessados no tema, nomeadamente, profissionais da saúde, de laborató-

rios, da indústria e de empresas de restauração e de distribuição alimentar, estudantes e comunidade científica. 

A literacia e a capacitação dos cidadãos para esco-

lhas e práticas alimentares mais saudáveis e susten-

táveis constituem um dos eixos fundamentais das 

políticas públicas de saúde. Deste modo, a qualidade e a acessibilidade da informação disponibilizada à popula-

ção deve ser garantida e suportada por evidências científicas e em linha com orientações das autoridades de 

saúde e da área da alimentação, nacionais e internacionais. Simultaneamente, os comunicadores devem basear 

a sua atividade em boas práticas de comunicação, de forma a otimizar o seu alcance e eficácia. A 3.ª edição do 

Seminário “Comunicação para uma alimentação saudável e segura”, irá discutir metodologias e formas de 

comunicação em alimentação, sustentabilidade e saúde, contribuindo para uma partilha mais objetiva, clara e 

eficiente do conhecimento científico produzido nesta área, e gerar ganhos em saúde. A iniciativa destina-se aos 

operadores da indústria e distribuição alimentar, membros PortFIR, laboratórios, profissionais de comunicação e 

outros comunicadores, profissionais da saúde e da educação, membros da comunidade científica e académica e 

interessados na problemática.  



O 1st International Congress on Food, Nutrition & 

Public Health - Towards a sustainable future 

(ICFNH 2022), é um congresso multidisciplinar que 

irá debater a importância dos sistemas alimentares sustentáveis, nas vertentes da alimentação, nutrição e saúde 

pública. Nos últimos anos, a evidência científica continua a demonstrar-nos que existe uma forte relação entre a 

alimentação, o estilo de vida, e o desenvolvimento precoce de graves problemas de saúde pública, que levam a 

uma diminuição da qualidade de vida e à mortalidade prematura da população. No ICFNH 2022 serão debatidas 

questões que irão focar a produção e consumo sustentável de alimentos; as estratégias nutricionais sustentáveis 

e o impacto da abordagem sustentável da alimentação e da nutrição na saúde pública. Garantir que uma alimen-

tação saudável se traduz numa alimentação sustentável com benefícios para a saúde pública, requer a colabora-

ção de todos. Este congresso contará com intervenções de prestigiados oradores nacionais e internacionais, 

para além da possibilidade de submissão de comunicações orais e em painel. O ICFNH 2022 é dirigido a todos 

os interessados nestas temáticas, nomeadamente profissionais de saúde, laboratórios, comunidades académica 

e científica, e indústria. 



As bactérias do género Legionella encontram-se em am-

bientes aquáticos naturais e também em sistemas artifici-

ais, como redes de abastecimento/distribuição de água, 

redes prediais de água quente e água fria, ar condicionado e sistemas de arrefecimento (torres de refrigeração, con-

densadores evaporativos e humidificadores) existentes em edifícios, nomeadamente em hotéis, termas, centros comer-

ciais e hospitais. Surgem ainda em fontes ornamentais e tanques recreativos, como por exemplo jacuzzis. O método de 

pesquisa mais utilizado para detetar esta bactéria em amostras ambientais corresponde ao método cultural, descrito na 

Norma ISO 11731. Este método continua ainda a ser considerado como o gold standard para a pesquisa desta bactéria 

em amostras ambientais. No entanto, é considerado moroso uma vez que pode levar até 14 dias para se obter um re-

sultado definitivo, sendo ainda necessária experiência e formação adequada dos técnicos envolvidos na sua realiza-

ção. Em 2017, a Norma desta metodologia foi atualizada tornando a pesquisa da bactéria mais direcionada ao tipo de 

amostra. Esta metodologia continua a ser a de eleição para a pesquisa da Legionella de acordo com o atual enquadra-

mento normativo (Lei 52/2018 de 20 de agosto, DL 118/2013, de 20 de agosto, Portaria 25/2021, de 29 de janeiro). O 

curso permitirá aos participantes desenvolverem competências nos domínios das técnicas clássicas de diagnóstico 

laboratorial para a deteção, identificação e quantificação de Legionella. Destina-se a todos os licenciados na área das 

Ciências da Vida e da Saúde. Realiza-se em regime presencial nas instalações do INSA, em Lisboa.  



O atual enquadramento normativo torna obrigatório 

a elaboração de planos de prevenção e controlo da 

Legionella com vista a evitar o seu desenvolvimen-

to, tanto nas redes prediais como noutros sistemas de água: a Lei 52/2018 estabelece o regime de prevenção e 

controlo da doença dos legionários, definindo procedimentos relativos à utilização e à manutenção de redes, 

sistemas e equipamentos propícios à proliferação e disseminação da Legionella; a Portaria 25/2021 de 29 de 

janeiro, remete para a necessidade de avaliação e gestão do risco e classifica o risco e indica as medidas míni-

mas a serem adotadas pelos responsáveis dos equipamentos, sistemas e redes previstos no artigo 2.º da Lei 

n.º 52/2018. Este curso proporcionará aos participantes os elementos necessários para responderem às exi-

gências. No final, serão capazes de: 

- conhecer os requisitos normativos e legais aplicáveis; - identificar as fontes de contaminação e os principais 

riscos associados à presença de Legionella; - conhecer as várias técnicas de colheita de amostras de água; - 

conhecer as principais metodologias laboratoriais para identificação e quantificação de Legionella.   

A água é um importante constituinte das células 

vivas e um dos recursos naturais mais utilizado 

pelo Homem. Mas é também uma via de transmis-

são de doenças tornando-se muito importante o seu controlo e análise, quer do ponto de vista químico quer 

biológico. O Laboratório de Microbiologia de Águas realiza análises microbiológicas a águas de diferentes natu-

rezas selecionando os métodos de análise a aplicar de acordo com as características das amostras.  

O curso permitirá aos participantes desenvolver competências nos domínios das técnicas clássicas de pesqui-

sa e identificação laboratorial de diferentes microrganismos existentes nas águas destinadas a consumo Huma-

no e Piscinas de acordo com a legislação em vigor. Destina-se a todos os licenciados na área das Ciências da 

Vida e da Saúde. Realiza-se em regime presencial nas instalações do INSA, em Lisboa.  



A cianobactérias são microalgas que habitam ecos-

sistemas aquáticos e que se desenvolvem massi-

vamente (fenómeno designado de bloom) em 

águas superficiais eutrofizadas. Estes blooms constituem um risco para Saúde Pública porque algumas cia-

nobactérias produzem toxinas. A presença de blooms está associada à diminuição da qualidade da água para 

consumo humano e animal e a efeitos nefastos na fauna aquática. Assim, a monitorização de cianobactérias e 

cianotoxinas, implementada no Instituto Ricardo Jorge desde 1996, é uma ferramenta importante para controlar 

a qualidade da água em reservatórios de água doce superficial. Esta formação visa dar a conhecer as cia-

nobactérias e os seus compostos tóxicos assim como as metodologias aplicadas em campo e em laboratório 

para a sua deteção. Espera-se sensibilizar os formandos para os impactos ambientais e de Saúde Pública as-

sociados à ocorrência de blooms de cianobactérias. 



O curso proporcionará aos participantes uma abor-

dagem geral à exposição profissional a agentes 

químicos e uma abordagem detalhada à avaliação quantitativa da exposição profissional, através de monitori-

zação ambiental e de monitorização biológica e respetiva articulação. Na monitorização ambiental serão realça-

dos os aspetos a considerar na avaliação quantitativa da exposição profissional, tais como, as características 

dos postos de trabalho e a identificação dos agentes químicos a avaliar, estratégias e métodos de amostragem 

e medição de agentes químicos no ar, os valores limite de exposição (legislação, normas e outra documenta-

ção técnica). Na monitorização biológica serão abordadas as suas vantagens e inconvenientes, as característi-

cas de um bom indicador biológico de exposição a um agente químico, a estratégia de implementação e as 

condições de colheita e transporte das amostras biológicas. Serão também abordados os fatores de variabilida-

de que afetam a interpretação dos resultados da monitorização biológica e os valores de referência aplicáveis 

tendo em vista a avaliação da exposição profissional. Destina-se a Engenheiros Sanitaristas, Inspetores de Tra-

balho, Médicos do Trabalho, Médicos de Saúde Pública, Técnicos de Higiene, Segurança e Saúde no Traba-

lho, Técnicos de Saúde Ambiental, outros profissionais envolvidos em ações com impacto na exposição. 



A qualidade do ambiente interior no local de traba-

lho é determinante para a saúde e bem estar dos 

trabalhadores, influenciando a produtividade e a segurança do indivíduo ou do grupo. A identificação dos parâ-

metros químicos, biológicos e físicos que caracterizam os espaços interiores e a aplicação de metodologias de 

avaliação adequadas são importantes na tomada de decisão sobre a qualidade e conforto do ambiente interior 

que daí advém. O curso é composto por três módulos independentes: "Qualidade do ar interior", "Conforto tér-

mico" e "Avaliação dos níveis de iluminância". Tem como objetivo dotar os participantes de conhecimento sobre 

a temática da qualidade do ambiente interior e sobre as condições geradas em espaços interiores que podem 

condicionar o dia a dia dos ocupantes. Destina-se a técnicos das áreas de segurança e saúde no trabalho, téc-

nicos de climatização e gestão de sistemas AVAC, engenheiros sanitaristas, técnicos de saúde ambiental e 

médicos de saúde ocupacional e de saúde pública. 

 

Módulo 1 - Qualidade do ar interior  (26 de outubro) 

Pretende-se que os participantes fiquem a conhecer os principais contaminantes do ar interior em edifícios não 

industriais, que se familiarizem com as metodologias de monitorização e que sejam capazes de reconhecer as 

fontes de contaminação mais comuns. Durante a ação serão estudados e debatidos casos para reforçar a 

construção de competências profissionais no âmbito da avaliação da qualidade do ar interior. 

 

Módulo 2 - Conforto térmico (27 de outubro) 

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

na vertente de ambientes térmicos moderados (ISO 7730:2005). São estudados casos de conforto térmico em 

espaços interiores (local de trabalho ou lazer), aplicando as metodologias de medição dos diferentes parâme-

tros, avaliação e interpretação dos resultados 

 

Módulo 3 - Avaliação dos níveis de iluminância (28 de outubro) 

Visa familiarizar os participantes com os princípios essenciais relacionados com a iluminação e o ambiente lu-

minoso e promover competências teóricas e práticas no domínio da medição e da avaliação de níveis de ilumi-

nância em postos de trabalho no interior de edifícios. 



Os participantes irão ficarão a conhecer os riscos 

para a saúde resultantes da exposição ao amianto 

bem como as diversas aplicações deste material nos edifícios. Serão também abordados no curso tópicos co-

mo a metodologia de monitorização ambiental, a determinação da concentração de fibras no ar e ainda a inter-

pretação de resultados com o objetivo de avaliar a exposição. A ação destina-se essencialmente a técnicos da 

construção civil, a engenheiros sanitaristas, a técnicos de segurança e saúde no trabalho, técnicos de saúde 

ambiental e inspetores do trabalho. 



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 re-

giões 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 psi-

coativas, 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. A iniciativa possui uma forte componente prática, com exemplos 

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

As metodologias epidemiológica e bioestatística são 

essenciais para o planeamento, execução, análise e 

interpretação de resultados de estudos de investiga-

ção na área da saúde. O Instituto Ricardo Jorge concebeu uma ação de formação que visa promover nos parti-

cipantes competências aos níveis do desenho de estudos de investigação, da utilização de métodos de análi-

se, apresentação e interpretação de resultados. O curso é realizado em ambiente R (The R Project for Statisti-

cal Computing) e inclui a avaliação das aprendizagens dos formandos. 

Os formadores são todos colaboradores do departamento de epidemiologia do Instituto, com formação especí-

fica em epidemiologia e estatística, à qual se adicionam vários anos de experiência no delineamento e análise 

de estudos epidemiológicos assim como experiência de formação e docência. Os formandos devem trazer 

computador portátil com os software R e RStudio instalados. 
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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.  


