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_1. Enquadramento 

 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP na sua qualidade de laboratório do Estado no 

sector da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde, tendo como missão1 

contribuir, quer no âmbito laboratorial quer em assistência diferenciada, para ganhos em saúde e 

instituição integrante da Comissão de Acompanhamento apresenta o seu conjunto de contributos para a 

elaboração do próximo Plano Nacional de Saúde 2011-2016 liderado pelo Alto Comissariado da Saúde. 

 

 

 

 

_2. Organização do documento 

 

O presente documento reúne os contributos internos das unidades orgânicas do INSA, IP, nomeadamente: 
 

1. Conselho Directivo; 

2. Conselho Científico; 

3. Departamento de Alimentação e Nutrição; 

4. Departamento de Promoção da saúde e Doenças Crónicas; 

5. Departamento de Saúde Ambiental; 

6. Gabinete da Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial; 

7. Anexos 

7.1 Áreas de Trabalho do INSA, IP 

7.2 Áreas de Investigação e Desenvolvimento do INSA, IP  

 

 

                                                 
1  A Missão e Atribuições do INSA, IP estão plenamente elencadas no Decreto-Lei n.º 271/2007 de 26 de Julho, publicado no Diário da 
República, 1.ª série — N.º 143 — 26 de Julho de 2007 
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_3. Contributos das Unidades Orgânicas 

 
 
_3.1 Contributo do Conselho Directivo2 
 

���� O documento “External evaluation of the Portuguese National Health Plan (2004-2010)” está bem 

elaborado e mostra com clareza alguns aspectos que o futuro PNS deverá contemplar e/ou 

melhorar. Concordamos na generalidade com o que é apresentado. 

 

���� No âmbito dos Programas Nacionais haverá a considerar os que foram aprovados mais 

recentemente, como os da Obesidade, Doenças Raras, Diagnóstico Precoce (Teste do Pézinho). 

Diversos aspectos ligados aos Programas Nacionais, como aliás o documento supra citado refere, 

devem ser reavaliados. Entre outros, o conceito de Programa Nacional, o papel dos serviços 

centrais que os acolhem ou coordenam, a forma de financiamento específico. Para além disso, 

não se deveria perder a oportunidade de um novo PNS para enquadrar de vez e adequadamente 

todos os Programas Nacionais. 

 

���� No âmbito das desigualdades em saúde, preocupação presente no PNS em vigor, mas ainda 

pouco trabalhada, como também o relatório de avaliação refere, deverá dar-se o devido relevo à 

saúde dos migrantes. 

 

���� O novo PNS poderá conter um dispositivo que estimule a revisão dos planos estratégicos 

institucionais (das ARS, DGS, INSA, IDT, etc.) de acordo com as novas orientações e prioridades. 

 

���� No campo da investigação científica tem sido clara a opção por uma investigação apoiada 

(financiada) especificamente pelo Ministério da Saúde dirigida a prioridades da saúde. Tal consta 

do Programa do XVIII Governo Constitucional e centra-se na efectivação de uma Agenda de 

Investigação em Saúde já definida. Este aspecto e ainda o conhecimento e articulação de toda a 

investigação realizada no âmbito do Ministério da Saúde devem ter relevo adequado no próximo 

PNS. 

 

���� A vigilância epidemiológica, biossegurança, preparação para emergências, entre outros aspectos, 

são algumas áreas de trabalho da Saúde Pública com grande desenvolvimento nos próximos anos 

que carecem de especial orientação estratégica, coordenação e investimento.  

 

���� No âmbito dos recursos humanos destaca-se a oportunidade de orientações estratégicas sobre o 

levantamento de necessidades de formação e a promoção de competências que interessam 

especificamente ao Ministério da Saúde. Entre outras estão as competências em Saúde Pública e 

as ligadas aos Programas Nacionais. 

 

 

                                                 
2
 Contributos do Conselho Directivo oportunamente enviados ao Alto Comissariado da Saúde em 9 de Outubro de 2009 
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���� Muitas actividades que as instituições do Ministério da Saúde se propõem realizar só poderão ser 

concretizadas com base num trabalho intersectorial devidamente apoiado pelas várias tutelas. No 

caso do INSA por ex. investigação e desenvolvimento tecnológico, inquérito nacional de saúde, 

cooperação para o desenvolvimento, etc. Será útil que o PNS forneça orientações estratégicas 

para estes diálogos inseridos no conceito “Health in All Policies”. 

 

���� No âmbito das actividades internacionais será do maior interesse que sejam contempladas 

orientações estratégicas quanto à colaboração com os países de língua oficial portuguesa, países 

da União Europeia, e outros. 

 

���� Em muitos domínios científicos e técnicos o INSA tem colaboradores muito competentes que 

podem apoiar os trabalhos de preparação do PNS se tal for entendido conveniente. Em termos de 

grandes áreas: alimentação e nutrição, doenças infecciosas, epidemiologia, genética, promoção 

da saúde e doenças crónicas, saúde ambiental. Em termos mais específicos listam-se em anexo 

as principais áreas de trabalho dos Departamentos e as principais áreas de investigação científica 

(ver Anexos 1 e 2). 

 

 

 

 

_3.2 Contributo do Conselho Científico 
 

 
Sugere-se que o próximo Plano Nacional de Saúde 2011-2016 realce, no âmbito da investigação clínica, 

quer a investigação médica quer a investigação biomédica.  

 
 
_Análises especializadas 
 

Sugere-se igualmente um particular destaque para as seguintes análises especializadas (identificadas e em 

curso), conforme descritas no modelo conceptual do próximo PNS 2011-2016 e integradas na missão do 

INSA, IP: 
 

1)  Determinantes, necessidades, ganhos e prioridades em saúde; 

2)  Planos, programas e projectos em saúde; 

3)  Tecnologias de Informação e Comunicação em saúde, e; 

4)  Investigação em Saúde. 

 

 
_Mecanismos para operacionalização das estratégias 
 

Em termos da operacionalização das estratégias, em particular nos domínios da investigação, 

nomeadamente na sua interligação com a referência laboratorial, sugere-se a inclusão das seguintes 

reflexões, seguindo a estrutura do modelo conceptual do PNS 2011-2016: 
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e. Investigação e Referência 

Investigação e actividades de desenvolvimento que apoiem a qualidade (nomeadamente sistemas 

de acreditação), a validação e o aperfeiçoamento das actividades do Laboratório de Referência. 

Importância do Laboratório de Referência no desenvolvimento científico e tecnológico específico 

(I&D), particularmente em áreas relevantes para a acção em saúde pública (onde se integra a 

investigação efectuada no âmbito da missão INSA). 

Contribuição e participação do Laboratório de Referência na vigilância nacional e internacional (ex. 

OMS, ECDC e outros), e respectivos outputs em I&D. 

 

f. Mecanismos de sustentação financeira 
 

Criação ou viabilização de mecanismos que sustentem as actividades especificadas em 6.a 

(Planeamento de recursos humanos), 6.d (Tecnologias de informação e de comunicação) e 6.e 

(Investigação e Referência). 

 

 

_3.3 Contributo do Departamento de Alimentação e Nutrição 

 

 

_Riscos associados à ingestão de substâncias químicas potencialmente perigosas para a saúde 

 

O Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004-2010 reconheceu a malnutrição como um importante factor de 

risco de patologias crónicas bem como as toxinfecções alimentares como um problema de saúde pública e 

contemplou nas suas orientações estratégicas a melhoria da informação e da acção sobre a obesidade, a 

promoção de uma nutrição saudável, a realização de um novo Inquérito Alimentar Nacional, o reforço da 

segurança alimentar através do reforço da vigilância epidemiológica das toxinfecções alimentares e da 

vigilância e monitorização dos indicadores microbiológicos de qualidade das águas.  

 

Urge agora olhar para os riscos associados à ingestão de substâncias químicas potencialmente perigosas 

para a saúde, tais como aditivos alimentares, resíduos de produtos fitossanitários e de drogas veterinárias, 

contaminantes ambientais, toxinas naturais e compostos derivados do processamento alimentar. Enquanto 

os programas de controlo e de monitorização oficial dos alimentos são essenciais para a vigilância das 

práticas de produção, os governos devem também avaliar o risco para a saúde pública associado à 

presença de tais substâncias nos alimentos, tal como consumidos no seu país. Esta avaliação do risco é 

realizada estimando a ingestão real (avaliação da exposição) e comparando-a com os valores toxicológicos 

de referência estabelecidos para as mesmas substâncias: Dose Diária Aceitável (ADI), Ingestão Semanal 

Tolerável Provisória (PTWI) e Níveis Superiores de Segurança (UL).  
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A avaliação da exposição às diversas substâncias é indispensável para estabelecer relações entre efeitos 

adversos observados no Homem e a exposição a uma ou diversas substâncias. A avaliação da exposição é 

também útil na tomada de decisões relativas à regulamentação de produtos químicos e à segurança dos 

alimentos. 

 

Os estudos de ”dieta total” (total diet studies – TDS) são um método usado nos sistemas de monitorização 

de alguns países para avaliar a exposição a substâncias químicas através da alimentação. Esta 

metodologia é recomendada pela FAO/OMS e actualmente está a ser considerada também pela Autoridade 

Europeia de Segurança Alimentar (EFSA) como o método indicado para a avaliação da exposição, estando 

em curso a elaboração de um guia internacional para harmonização dos TDS, num esforço conjunto 

EFSA/FAO/OMS.  

 

Os TDS têm a vantagem de dar resultados mais exactos e refinados, uma vez que é estudada a 

globalidade da alimentação da população e os alimentos são analisados “tal como consumidos”, ou seja 

incluindo o processo culinário, em vez das estimativas se basearem nos resultados dos alimentos brutos 

ou crus, obtidos nos planos de controlo oficial.  

 

A implementação dos TDS em Portugal será um instrumento para uma compreensão integrada e 

abrangente dos riscos para a população associados à exposição a substâncias químicas através da 

alimentação. A existência de dados obtidos desta forma harmonizada, permitirá o estabelecimento de uma 

linha de base de exposição para diversos grupos da população e a avaliação de tendências, auxiliando as 

medidas de gestão do risco e suportando com evidência científica os programas oficiais de monitorização e 

controlo dos alimentos, cujo objectivo último é a protecção da saúde pública. 

 

 

 

_Reconhecimento da alimentação e nutrição como determinantes de saúde e bem-estar e de equidade 

social 

 

Como solicitado, e no contexto do Modelo Conceptual e dos 4 Eixos Estratégicos, seria importante ver 

contemplado no PNS 2011-2016 o reconhecimento da alimentação e nutrição como determinantes de 

saúde e bem-estar (e de equidade social) A alimentação e nutrição é também um determinante da 

despesa com os cuidados de saúde, nomeadamente por ser um dos principais factores de risco para as 

doenças crónicas mais prevalentes.  

  

Desdobrando em acções concretas, em termos de Políticas Públicas Saudáveis: 

  

Programa Nacional Redução do Consumo de Sal nos próximos 5 anos (de valor médio do consumo 

nacional nos adultos está estimado em 12g/ dia para metade deste valor, como recomenda a OMS. 

Poderei desenvolver este assunto, demonstrando com a experiência de outros países, o sucesso dos 

programas nacionais de redução do consumo de sal. São dos programas de promoção de saúde com 

baixos custos e elevado retorno, (A redução directa nos custo com medicação e cuidados de saúde, 

ascende a 100x o investimento nos programas. 
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 O Programa de Redução do Consumo de Sal, idealmente deverá estar integrado numa Estratégia Nacional 

de Educação Alimentar, do tipo "Comer bem, viver mais e melhor" orientada para vários grupos da 

população, e deverá ser interministerial e incluir os vários "stakeholders" da área da alimentação. 

  

A conclusão do Inquérito Alimentar Nacional em 2013 proporcionará a evidência científica para desenhar 

esta estratégia nacional, de "dar" mais saúde aos portugueses, gastando menos, através da alimentação.  

  

Programa Nacional para prevenir a insegurança alimentar e a pobreza alimentar, que terá implicações 

directas nos indicadores de saúde, para todos os grupos etários, nos próximos anos. Como reflexo da 

actual situação socioeconómica (com particular incidência no acesso aos alimentos com qualidade 

nutricional, com preços semelhantes aos alimentos de qualidade nutricional inferior). 

  

Ambos os programas têm impacto positivo na redução e prevenção da obesidade em crianças e adultos e 

de outras doenças crónicas, com reduções substanciais nos custos com os cuidados de saúde, no aumento 

da produtividade no trabalho, na capacidade relacional e familiar, numa sociedade mais saudável. 

 

 

 

_3.4 Contributo do Departamento de Promoção da Saúde e Doenças Crónicas 

 
 
(Proposta no âmbito do Programa Nacional de Controlo e Prevenção das Doenças Cardiovasculares) 
 

_ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  
 

1. Intensificar campanhas de informação dirigidas à população geral  

3. Melhorar o diagnóstico e tratamento da Dislipidémia 

7. Identificar portadores de factores de risco cardiovasculares, através da realização do Exame Periódico de Saúde – 

EPS 

8. Melhorar o acesso ao diagnóstico e terapêutica da Doença Coronária  

 

_FINALIDADE 
 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares visa atingir os seguintes objectivos finais: 

• Reduzir a incidência de enfarte do miocárdio, particularmente das pessoas abaixo dos 65 anos 

 

_Fundamentação  

Estudos recentes demonstram que em Portugal a Hipercolesterolemia Familiar (FH) se encontra sub-

diagnosticada, o que tem implicações na saúde das populações. A FH associa-se a um aumento do risco 

de doença coronária prematura. A identificação molecular dos indivíduos afectados pode contribuir para a 

redução da morbi-mortalidade por doença cardiovascular, já que permite a correcta identificação da 

patologia em idades mais jovens. O subsequente aconselhamento e a adopção de um estilo de vida mais 

saudável e, eventualmente, introdução de terapêutica farmacológica mais precocemente, são factores da 

maior importância para a redução da morbi-mortalidade nos indivíduos com FH. Segundo a OMS, há cerca 

de 20.000 portugueses com FH, a maioria não diagnosticados. Desde 1998 que a OMS recomenda o 
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rastreio em larga escala desta patologia pois é possível diagnosticá-la atempadamente e existe tratamento 

eficaz de modo a reduzir a elevada mortalidade associada a esta doença. Espanha, Holanda e o UK já 

iniciaram este rastreio e muitos outros países europeus estão em fase de o iniciar. 

 

O Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar foi estabelecido com sucesso em 1999 no Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, tendo já sido identificados geneticamente 404 indivíduos (171 

índex e 233 familiares), entre mais de 1000 indivíduos enviados para estudo. 

 

 

_Proposta 

Iniciar um Programa de detecção da Hipercolesterolemia Familiar (diagnóstico e tratamento) entre a DGS 

e o INSA. 

 

 

_Concretização 
 

1- Discussão de um orçamento entre a DGS e o INSA para iniciar este programa com o objectivo de, em 

10 anos, se conseguir identificar 80% da população portuguesa com FH (ou seja 16 000 indivíduos), 

consequente aconselhamento e adequação da terapêutica de modo a evitar as mortes prematuras devido 

a esta patologia. Sugere-se uma estratégia gradual de identificação de novos casos com FH: 1º e 2º 

ano100 casos index + 400 familiares/ano e aumento gradual nos restantes anos. Nota: de acordo com os 

nossos estudos já publicados, será necessário realizar o estudo molecular de 200 indivíduos para 

identificar 100 com FH. O estudo molecular de casos index é mais dispendioso (~500€) do que o estudo 

de familiares (~80 €) pelo que se recomenda uma estratégia de “cascade screenning”.  

 

2- Publicação de um guia de diagnóstico e terapêutica da FH para clínicos e outro guia para o doente (em 

preparação no INSA). É necessário que todos os clínicos estejam sensibilizados para o correcto diagnóstico 

e tratamento desta patologia e dos benefícios para o doente e sistema de saúde, provenientes da 

identificação precoce destes doentes.  

 

 

_Bibliografia: 
 

���� Report of second WHO consultation Familial Hypercholesterolaemia 1998.  

���� Bourbon M. Rato Q. Estudo Português de Hipercolesterolemia Familiar 2006. Rev Port Cardiol, 25 (11) 

���� Bourbon M, Alves AC, Medeiros AM, Silva S, Soutar AK; on behalf of the investigators of the Portuguese FH 

study 2008. Familial hypercholesterolaemia in Portugal. Atherosclerosis, Feb; 196(2): 633-42. 

���� Medeiros AM, Alves AC, Silva S, Francisco V, Bourbon M, on behalf of the investigators of the Portuguese FH 

Study 2010 Update of the Portuguese Familial Hypercholesterolaemia Study. Atherosclerosis (In press)  

 

���� Alves AC, Medeiros AM, Francisco V, Gaspar IG, Rato Q, Bourbon M. 2010Molecular diagnosis of Familial 

Hypercholesterolaemia: an important tool for cardiovascular risk stratification. Rev Port Cardiol. (in press). 
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_3.5 Contributo do Departamento de Saúde Ambiental 

 

Nenhuma actividade, procedimento ou produto é desprovido de risco. Contudo, alguns riscos são o 

resultado de escolhas pessoais. Sabemos que o ambiente e os estilos de vida são factores determinantes 

do estado de saúde dos indivíduos e das populações. Neste contexto, a auto-promoção da saúde bem 

como a co-responsabilização do cidadão pela sua saúde é um aspecto importante que o novo PNS deve 

contemplar. Isto implica a criação e desenvolvimento de mecanismos que possam ajudar as pessoas a 

decidir melhor.  

 

Este objectivo só poderá ser alcançado com o aumento da literacia em saúde. O cidadão necessita ser 

esclarecido quanto aos factores que podem afectar e condicionar o seu estado de saúde: a qualidade do 

ar que respira, a qualidade da água ou dos alimentos que consome, os efeitos da exposição ao ruído, às 

vibrações ou às radiações, as condições higio-sanitárias da habitação ou os estilos de vida adoptados 

como o alcoolismo ou o tabagismo. Face a riscos concretos ou potenciais identificados, mais ou menos 

caracterizados, a comunicação do risco tem também um papel próprio e fundamental neste processo.  

 

A criação de um sistema de comunicação do risco é tão importante como o sistema de avaliação do risco. 

A comunicação do risco é um processo interactivo que consiste na troca de informação sobre a existência, 

a natureza, o aspecto, a gravidade ou a aceitabilidade dos riscos para a saúde e o ambiente. 

 

O envolvimento do cidadão na promoção da saúde pessoal e comunitária, traduzida no desenvolvimento 

da literacia em saúde, pode ser obtido através de um processo de formação / informação pública, 

coordenado pelo MS, que poderá incluir ferramentas várias: spots temáticos de rádio e televisão, edição 

de vídeos, publicação periódica de folhetos / boletins temáticos, criação de um site interactivo, fóruns de 

discussão pública, jornais nacionais e regionais, publicações associativas, entre outras). 

 

A capacitação do cidadão para uma escolha adequada em termos de promoção da sua própria saúde, a 

auto-gestão da doença e das necessidades de saúde da população nos seus diferentes contextos, como a 

escola, família, local de trabalho, instituições – lares, etc., contribuirá significativamente para a 

sustentabilidade do sistema de saúde e para a qualidade e equidade em saúde.    
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_3.6 Contributo do Gabinete da Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial 

 

_Enquadramento 

Dada a cada vez maior importância dos meios complementares de diagnóstico no processo de diagnóstico 

clínico dos utilizadores do Sistema Nacional de Saúde, em particular dos utentes do Serviço Nacional de 

Saúde e demais beneficiários de subsistemas públicos e privados de saúde e, o vital controlo da despesa 

do Estado em cuidados de saúde, torna-se necessário manter um organismo coordenador e de supervisão 

que, por meios técnicos, científicos e de know-how especializado, garanta a necessária qualidade do 

sector, procedendo à monitorização da qualidade do trabalho produzido pelos laboratórios clínicos 

nacionais (públicos e privados), contribuindo para a formação dos colaboradores neles envolvidos, visando 

garantir a qualidade do serviço por eles prestado.  

 

Na sequência do enquadramento no Plano Nacional de Saúde 2004-2010 do Programa Nacional de 

Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial (INSA) entre os Programas Nacionais (ver anexo 2 – nº 40), e 

considerando que se continua a justificar, face às actuais condições da Qualidade Laboratorial a 

continuidade deste programa no próximo Plano Nacional de Saúde 2011-2016, decidimos apresentar 

alguns dos motivos que poderão servir de base à aceitação da sua inclusão neste novo Plano.  

 

Este programa foi criado em 1978 e inicialmente viu reforçada a sua missão com a publicação da Lei 

nº307/93 de 1 de Setembro (Lei Orgânica do INSA no seu art.º 3º, nº3, alínea c). A nova lei orgânica do 

INSA incluiu o PNAEQ como uma das atribuições do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 

Segundo a actual lei orgânica (Decreto-Lei nº 271/2007 de 26 de Julho, artigo 3, ponto 3.c), o INSA é o 

laboratório nacional de referência para a saúde, a quem compete promover, organizar e garantir a 

Avaliação Externa da Qualidade no âmbito laboratorial para laboratórios de análises clínicas e ambientais 

(Microbiologia de Aguas, Alimentos e Ar). A participação, voluntária e confidencial, num Programa de 

Avaliação Externa da Qualidade (EQA) constitui para os laboratórios, a única forma de detecção de erros 

sistemáticos, através da comparação dos seus resultados. O INSA é uma das entidades nacionais de 

reconhecida competência na organização de ensaios interlaboratoriais, pelo Instituto Português de 

Acreditação (IPAC), exigência legal para todos os laboratórios, e requisito obrigatório paras as normas de 

acreditação (NP EN ISO/IEC 17025/ NP EN ISO 15189). Desta forma, é assegurada a comparabilidade e 

uniformidade dos resultados dos laboratórios aderentes, permitindo ao PNAEQ garantir os objectivos a que 

se propõe: 
 

• Melhorar a performance dos laboratórios; 

• Comparar o estado da arte a nível nacional; 

• Aumentar o nível da qualidade laboratorial; 

• Permitir o cálculo do erro total admissível e doseis sigma, ferramentas hoje utilizadas pelos 

laboratórios para avaliação da sua qualidade interna; 

• Aumentar o nível técnico em determinadas áreas, (ex: Imunologia, Virologia, Biologia Molecular, 

Parasitologia, etc.), proporcionando formação pelo enviando bibliografia e dados explicativos. 
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A avaliação da qualidade laboratorial é valorizada e incentivada pela Organização Mundial de Saúde ao 

considerar esta avaliação da qualidade como uma ferramenta muito importante para a Saúde Pública que 

tem por objectivos principais a Segurança do doente e o Impacto económico.  

 

Os Programas de Avaliação Externa da Qualidade (EQAS - External Quality Assessment Schemes) são uma 

ferramenta crucial que Beneficia os Laboratórios Participantes, através da identificação e avaliação das 

capacidades dos laboratórios, orientando-os nas acções correctivas e melhorias, assim como através da 

formação contínua do pessoal do laboratório nos métodos de diagnóstico padrão de forma a contribuir 

para o aumento da percepção dos sucessos e mudanças na prática do laboratório, providenciando 

informação para defesa. Estão, igualmente empenhados em Beneficiar os Programas de Saúde Pública, 

gerando dados fidedignos para orientar as actividades de Saúde Pública, identificando falhas e estratégias 

para melhoria da competência laboratorial, promovendo a orientação do planeamento e avaliação do 

treino do laboratório, de modo a identificar laboratórios de excelência e a reforçar a rede laboratorial. 

 

O Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade é organizado pelo Gabinete de Avaliação Externa 

da Qualidade Laboratorial ao qual compete: 
 

a) Organizar e coordenar programas de avaliação externa da qualidade na área da Saúde, 

nomeadamente o Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade 

b) Promover a interligação com peritos e Laboratórios de Referência para os diferentes programas, 

bem como com organizações congéneres estrangeiras; 

c) Organizar e gerir as participações;  

d) Tratar estatisticamente os resultados e proceder à sua divulgação; 

e) Emitir certificados de participação e bom desempenho; 

f) Ministrar formação no âmbito do controlo da qualidade; 

g) Prestar consultoria para esclarecimento e acompanhamento de questões técnicas dos laboratórios 

participantes; 

h) Contribuir para a rastreabilidade dos resultados a materiais e métodos de referência; 

i) Colaborar com entidades nacionais, comunitárias e internacionais com competências atribuídas 

na área da metrologia; 

j) Colaborar com a autoridade competente para a monitorização do desempenho dos dispositivos 

médicos in vitro; 

k) Colaborar com organizações do Programa de Avaliação Externa da Qualidade nacionais, 

comunitárias e internacionais. 

 
 

 

_Qualidade do diagnóstico laboratorial – a perspectiva do INSA, IP 

 

Podemos considerar que a situação actual da qualidade do diagnóstico laboratorial progrediu 

favoravelmente, principalmente em áreas laboratoriais como a de Bioquímica, em grande parte pelo 

avanço das tecnologias e automatização dos sistemas. Permanecem alguns problemas a controlar com 

maior frequência em outras áreas laboratoriais como a de Imunologia, Virologia, Microbiologia, … 

qualidade que deverá ser controlada em cada País com maior regularidade. 
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Também face à globalização dos serviços e preocupação no menor custo, poderão ainda existir ameaças à 

qualidade dos resultados produzidos. 

 

Considerando ainda a inexistência de obrigatoriedade de execução de controlo interno da qualidade para 

os seus ensaios analíticos e de participação em ensaios interlaboratoriais nacionais e/ou internacionais no 

quadro da avaliação externa da qualidade e tendo-se conhecimento segundo estudos internacionais que 

os parâmetros analíticos são um dos suportes mais importantes para a decisão clínica, ainda se torna mais 

necessário garantir este programa e enquadrá-lo neste novo plano em desenvolvimento. 

 

Poderemos encontrar justificações reveladoras da sua importância em qualquer dos pontos que de seguida 

passaremos a indicar: 
 

• Ser um instrumento identificador de responsabilidades dos vários actores, de políticas, 

rentabilização de recursos, monitorização do impacto e avaliação; 

 

Intervêm neste processo vários actores (vários profissionais de saúde) que contribuem para a qualidade 

do serviço final prestado ao doente e que convêm envolver neste plano para que sejam criadas políticas, 

sejam rentabilizados os recursos, monitorizado o impacto e finalmente avaliado visando a melhoria de 

todo o circuito.   

• Constituir-se como referencial comum de planeamento, monitorização e avaliação em Saúde. 

 

Este programa, no nosso entender deverá ser cumprido em algumas áreas fundamentais da Saúde 

Publica, a definir pelo Ministério da Saúde, e de participação obrigatória por todos os laboratórios clínicos 

nacionais. Constitui-se assim como um referencial comum de monitorização e avaliação da qualidade do 

serviço prestado pelos laboratórios clínicos nacionais. 

 

 

_A perspectiva da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 

Reforçando ainda o ponto assinalado como “as melhores recomendações e orientações nacionais e 

internacionais sobre política de saúde” poderemos chamar a atenção para o facto de que a Organização 

Mundial de Saúde inclui (*) como uma das suas indicações prioritárias visando a melhoria da qualidade do 

serviço prestado pelos laboratórios clínicos nacionais (designação que inclui os laboratórios de análises 

clínicas, genética e anatomia patológica), que todos os países desenvolvam recursos nacionais para 

assegurar a avaliação externa da qualidade e recomenda que caminhem gradualmente no sentido do 

cumprimento do definido na norma aplicável à Acreditação dos laboratórios clínicos – NP EN ISO 

15189:2007, norma que leva à participação obrigatória em ensaios interlaboratoriais. 

 

(*) http://www.who.int/wer/2008/wer8332/en/index.html 

    http://www.who.int/csr/ihr/lyon/report20080409.pdf 
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_Conclusão 

 

Com base em todos estes pressupostos e conscientes da importância do Plano Nacional de Saúde 2011-

2016, vimos propor que o Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial seja mantido 

como um dos programas a incluir neste novo Plano.  

Este programa contribuirá sem dúvida para a obtenção de ganhos em saúde sustentáveis no contexto do 

Sistema de Saúde. 

 

 

 

_3.7 Anexos 

 

_3.7.1 Áreas de Trabalho do INSA, IP 

Departamento de Alimentação e Nutrição 

Composição dos Alimentos 

Nutrição Aplicada 

Segurança Alimentar 

Toxicologia 

Avaliação de Risco 

Estilos de Vida e Impacto em Saúde 

 

  

Departamento de Doenças Infecciosas 

Infecções Gastrentestinais 

Infecções Respiratórias 

Infecções Sexualmente Transmissíveis 

Infecções Sistémicas e Zoonoses 

Doenças Evitáveis pela Vacinação 

Resistência aos Antimicrobianos 

 

  

Departamento de Epidemiologia 

Estados de Saúde e Doença 

Determinantes da Saúde e Doença 

Cuidados de Saúde 
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Departamento de Genética 

Doenças Genéticas 

Genómica Funcional 

Genotoxicidade Ambiental 

 

  

Departamento de Promoção da Saúde e Doenças Crónicas 

Literacia em Saúde 

Avaliação do Impacto em Saúde 

Doenças Cardio e Cerebrovasculares 

Perturbações do Desenvolvimento Infantil e Saúde Mental 

Patologias do Glóbulo Vermelho 

Materiais e Métodos de Referência 

Determinantes Imunológicos das Doenças Crónicas 

 

  

Departamento de Saúde Ambiental 

Ar e Saúde Ocupacional 

Água e Solo 
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_3.7.2 Áreas de Investigação e Desenvolvimento do INSA, IP  

Departamento de Alimentação e Nutrição 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Ana Rito Estilos de vida e impacto na saúde 

Ana Teresa Silva Segurança Alimentar 

Helena Soares Costa Composição de Alimentos; Nutrição Aplicada; Estilos de vida e impacto na saúde 

Isabel Castanheira Segurança Alimentar 

Rita Batista Segurança Alimentar 

Paula Alvito Segurança Alimentar; Toxicologia 

Sofia Guiomar Estilos de vida e impacto na saúde 

    

    

Departamento de Doenças Infecciosas 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Ana Sofia Santos Estudo Febre Q em Portugal  

Anabela Medo Miranda Tuberculose e Micobacterioses 

Ângela Pista 

Prevenção e diagnóstico das infecções por Papilomavírus, por Poliomavírus e por 
Herpes genital 

Carcinogénese viral 

António Castro Diagnóstico e imunoprofilaxia de parasitoses 

Catarina Pinheiro Pesquisa de fungos patogénicos em documentação de arquivo 

Cláudia Júlio 

Giardiose 

Cryptosporidiose 

Cristina Verissimo Investigação no diagnóstico de doenças fúngicas invasivas  

Elizabeth Pádua 
Infecção por Retrovírus Humanos: factores virológicos moleculares, potencialmente 
envolvidos na patogénese e transmissão dos vírus 

Helena Rebelo de Andrade 
Resistência aos antivirais específicos para a gripe     

Dinâmica evolutiva dos vírus Influenza e infecciosidade 

João Brandão 

Desenvolvimento de diagnóstico Molecular e Tipagem de Fungos 

Pesquisa de agentes patogénicos em amostras de água e areias de praias litorais e 
interiores da Costa Portuguesa-Desenvolvimento de técnicas 

José Manuel Correia e Costa 
Doenças zoonóticas emergentes e negligenciadas de etiologia parasitária com 
particular ênfase em: Schistosomose, toxoplasmose, criptosporidiose, giardíase, 
amibas de vida livre. 

Laura Rosado 

Sensibilidade a antifúngicos 

Caracterização de dermatofitias em Portugal 

Identificação de fungos nas piscinas (no ar, paredes dos tanques e suas superfícies de 
acesso) 
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Departamento de Doenças Infecciosas (cont.) 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Líbia Zé-Zé Biologia Molecular de Arbovírus e Febres Hemorrágicas Virais 

Manuela Caniça / Eugénia Ferreira Resistência aos antibacterianos em estirpes isoladas no homem, animais e ambiente 

Maria João Alves 

Identificação e estudo de biologia molecular em Vectores Culicídeos  

Estudo de Arbovírus e Febres Hemorrágicas Virais 

Investigação em Doenças Virais Importadas 

Maria João Gargaté 

Malária e Trypanosomose - Implementação de metodologias de diagnóstico. 

Toxoplasmose - Implementação de metodologias de diagnóstico, nomeadamente pré 
e pós natal 

Maria João Simões Doença meningocócica 

Maria José Borrego / João Paulo 
Gomes 

Infecções bacterianas sexualmente transmitidas 

Maria Margarida Santos Silva Artrópodes hematófagos (Ordem Ixodida, Siphonaptera,  Anoplura) 

Maria Paula Bajanca Lavado Infecções Respiratórias. (área em desenvolvimento). 

Mónica Oleastro Infecções gastrentestinais por Campylobacter e Helicobacter 

Paula Palminha Doenças Evitáveis pela Vacinação: Poliomielite, Sarampo, Rubéola e Varicela-Zoster. 

Raquel Sabino 
Polimorfismos de DNA microssatélite em fungos do género Candida e suas implicações 
na patogenicidade: um contributo para o estudo da epidemiologia molecular de 
candidíases sistémicas em Portugal 

Rita de Sousa 
Estudo das Rickettsiales (Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma) em Portugal; Estudo das 
Bartonelloses no Homem e Reservatórios/ Vectores 

Sofia Núncio Soares 
Estudos das borrelioses e da tularémia; ixodídeos como transmissores de agentes 
patogénicos  

Susana David Tuberculose e micobacterias 

    

    

Departamento de Epidemiologia 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Marta Barreto da Silva 
Interacções entre genes e ambiente no desenvolvimento de doenças crónicas na 
população Portuguesa 

Baltazar Nunes 

Métodos Estatísticos para a Modelação e Previsão de Epidemias 
Modelação e previsão do impacto da gripe na população portuguesa 

Estimativa precoce da Efectividade da Vacina antigripal 

Carlos Matias Dias 

Inquérito Nacional de Saúde (desenvolvimento) 

Inquérito Europeu de saúde com exame físico (desenvolvimento) 

Registo Nacional de Anomalias Congénitas 

Maria João Branco 
Gestão de Instrumento de Observação - ECOS (Amostra utilizada para estudos no 
âmbito de I&D) 

Paula Gil Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF1) 
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Departamento de Epidemiologia (cont.) 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Paulo Jorge Nogueira 

Projecto ÍCARO - Impacto de factores climáticos na Saúde (linha de Investigação e 
Sistema de Vigilância) 

VDM - Vigilância Diária da Mortalidade - (linha de Investigação e Sistema de Vigilância) 

Projecto EuroMOMO - European monitoring of excess mortality for public health 
action - INSA é Instituição Associada, projecto Liderado pelo ISS Dinamarca (instituição 
homóloga ao INSA); WP 5 - Concept: Core Attributes and Requirements - 
responsibilidade INSA 

Piloto A-MOMO - Fase de ensaio e piloto antecipada do Projecto EuroMOMO devido à 
pandemia da gripe A - Liderado pelo ISS Dinamarca 

Rita Nicolau 

Análise epidemiológica de indicadores de saúde com critérios geográficos 
(epidemiologia espacial) 

Avaliação do impacte da poluição atmosférica na saúde humana (mortalidade e 
internamentos hospitalares) 

Teresa Contreiras Acidentes Domésticos e de lazer (ADELIA) 

  
 
 
 
 

  

Departamento de Genética 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Carla Carmona 
Psicologia clínica: Défices cognitivos específicos em doentes com fenilcetonúria 
diagnosticados e tratados precocemente.  

Deborah Penque 

Proteómica clínica (das doenças crónicas do pulmão e do fígado, doenças infecciosas, 
…). 

MicroRNAs na saúde e na doença. 

Dezsö David 

Trombose e hemostase. 

Doenças genómicas. 

Gil Ribeiro Doenças lisossomais de sobrecarga. 

João Gonçalves Patologia do desenvolvimento sexual. 

Júlio Rocha 
Nutritional status, inflammation and metabolic syndrome on the long-term health 
prediction of patients with Phenylketonuria 

Laura Vilarinho 
Citopatias mitocondriais. 

Patologia molecular das doenças do metabolismo intermediário. 

Luísa Romão Metabolismo do RNA e patologias associadas. 

Manuela Mota Freitas Desenvovimento tecnológico em apoio à procriação medicamente assistida 

Margarida Amaral Fibrose quística. 

Mª João Silva Toxicologia genética 

Paula Faustino 
Hemoglobinopatias 

Metabolismo do ferro e patologias associadas 

Paula Pacheco 

Doenças do Prião Humano                                              

Epidemiologia molecular e correlação genótipo/fenótipo da Fibrose Quística e doenças 
associadas                               



Plano Nacional de Saúde 2011-2016  
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP                 

Avenida Padre Cruz, 1649-016 Lisboa, Portugal 
18 | 18

Departamento de Genética (cont.) 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Paulo P Costa 

Polineuropatia Amiloidótica Familiar e outras amiloidoses hereditárias 

Doenças crónicas e degenerativas de genética complexa, com particular incidência na 
imunogenética das doenças auto-imunes e inflamatórias 

Peter Jordan 
Biologia molecular e celular do cancro 

Vias de transdução de sinal e patologias associadas 

Rosário Santos 

Doenças neuromusculares 

Atraso mental ligado ao X 

Varioma humano 

    

    

Departamento de Promoção da Saúde e Doenças Crónicas 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Astrid Moura Vicente Neurogenética e Saúde Mental 

Luciana Costa Imunologia Celular e Molecular 

Mafalda Bourbon Investigação Cardiovascular 

Maria João Heitor Avaliação de impacte na saúde e determinantes biopsicossociais  

    

    

Departamento de Saúde Ambiental 

Investigador principal* Áreas de Trabalho 

Ana Sofia Cardoso Contaminantes orgânicos em águas 

Catarina Mansilha Desreguladores endócrinos Pesticidas 

Elsa Alverca Toxicologia e ultra-estrutura 

João Paulo Teixeira Genotoxicidade Ambiental e Ocupacional 

Paulo Pereira Ecotoxicologia de cianobactérias 

 
  

 Legenda: * Mesmo não pertencendo à Carreira de Investigação 

 


