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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecer as leis internacionais e nacionais sobre a Higiene e Segurança no Trabalho (HST). Compreender as boas práticas laboratoriais: biossegurança e
segurança química.
2. Identificar os principais riscos de segurança e quais os procedimentos e práticas para a sua prevenção e controlo.
3. Adquirir conhecimentos básicos de microbiologia.
4. Compreender o conceito de qualidade. Conhecer a legislação e os referenciais normativos para as boas práticas laboratoriais.
5. Compreender os objetivos e as metodologias dos processos de certificação e acreditação.
6. Utilizar as principais ferramentas estatísticas para o controlo de qualidade.
7. Reconhecer a necessidade de analisar e avaliar novas metodologias de diagnóstico antes do seu uso por rotina (validação). Determinar incertezas das medições
analíticas.
8. Avaliar e interpretar certificados de calibração e de ensaio de equipamentos do laboratório.

Pré-requisitos
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular
Higiene e segurança no trabalho - legislação nacional e europeia. Segurança nos laboratórios de análises clínicas, saúde pública e anatomia patológica.
Biossegurança. Boas práticas laboratoriais. Implementação de um sistema de gestão da qualidade no laboratório. Acreditação de laboratórios. Validação de
métodos. Controlo de qualidade em laboratórios. Calibração e manutenção de equipamentos de laboratório.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Segurança, higiene e saúde no trabalho. Legislação nacional e europeia
- Segurança e saúde ocupacional. Ergonomia.
- Equipamento de proteção individual.
- Sinalética e ecoeficiência.
- Manual de boas práticas laboratoriais: análises clínicas e anatomia patológica.
- Licenciamento de laboratórios de ACSP e APTC.
2. Biossegurança em laboratórios de ACSP e APCT
- Programa de biossegurança: classificação dos agentes biológicos.
- Boas práticas laboratoriais em áreas de nível 2.
- Riscos biológicos e sua determinação.
- Gestão do risco.
- Níveis de contenção: BSL1, 2, 3 e 4.
- Esterilização e desinfeção.
3. Segurança química no laboratório de ACSP e APTC
- Classificação, embalagem e rotulagem.
- Aquisição e armazenamento de produtos químicos.
- Cuidados no manuseamento de produtos químicos (boas práticas).
- Avaliação do risco de exposição a produtos químicos.
- Legislação específica e valores de exposição.
4. Outros tipos de risco em laboratório
- Risco de incêndio, riscos eléctricos e radiações.
5. Acidentes de trabalho no laboratório
- Fatores que contribuem para os acidentes, gestão do risco, prevenção e tratamento.
- Acidentes com substâncias infeciosas, com produtos químicos e com material cortante.
- Incêndio e desastres naturais.
- Primeiros socorros.
6. Resíduos de laboratório
- Gestão de resíduos hospitalares - Legislação.
- Resíduos do laboratório como problema de saúde pública, e o seu processamento e controlo.
7. Conceitos de microbiologia básica
- Descrição global (morfologia e estrutura) dos microrganismos.
- Classificação dos microrganismos: bactérias, vírus, fungos, parasitas, priões.
- Resposta imunitária à infeção.
8. Transporte de substâncias perigosas
9. Certificação e Acreditação de Laboratórios
- Implementação de um sistema de gestão da qualidade (NP EN ISO 9001).
- Acreditação de laboratórios pelas normas NP EN ISO/IEC 17025 e NP EN ISO 15189.
- Contextualização dos requisitos para Anatomia Patológica no âmbito das normas do CAP.
10. Validação de métodos e controlo de qualidade em laboratórios
- Validação de métodos.
- Controlo de qualidade interno vs. controlo de qualidade externo.
- O controlo estatístico do processo - cartas de controlo.
- Determinação de incertezas.
11. Controlo metrológico
- Avaliação de certificados de calibração e/ou ensaio de equipamentos do laboratório.

Bibliografia recomendada
1. Decretos-Lei e Normas Portuguesas e Internacionais para segurança, higiene e saúde no trabalho e boas práticas laboratoriais
2. Miguel, S. R. , (2014). “Manual de Higiene e Segurança do Trabalho”, 13ª. Edição, Porto: Porto Editora
3. Westgard, J. , O. , (2006). Six Sigma Quality Design and Control Manual, 2ª Edição, Westgard
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Bibliografia recomendada
4. WHO (2011). "Laboratory quality management system: handbook", World Health Organization
5. Guias para Certificação e Acreditação de laboratórios, determinação de incertezas e validação de métodos do Instituto Português de Acreditação (IPAC)

Métodos de ensino e de aprendizagem
Aulas teórico-práticas: método expositivo, com recurso a audiovisuais, resolução de exercícios práticos de estatística aplicada ao controlo da qualidade, validação
de métodos e determinação das incertezas. Nas aulas tutoriais os referenciais normativos serão fornecidos aos alunos como documento de trabalho sendo
orientados para explorar os requisitos e comparar os documentos

Alternativas de avaliação
1. Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 70%
- Apresentações - 30% (Apresentação de um trabalho e discussão)
2. Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%
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