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CURSO: ELEGIBILIDADE DE PESSOAS CANDIDATAS À DÁDIVA DE SANGUE 

 
 
O IPST irá realizar o Curso – Elegibilidade de Pessoas Candidatas à Dádiva de Sangue, em 

formato de e-learning, que terá início no dia 10 de janeiro de 2022. 

As candidaturas para sua frequência irão decorrer entre 29 de novembro a 4 de janeiro.  

A partir de dia 29 de novembro, poderá realizar-se a pré-inscrição em 

https://ipst.csod.com/selfreg/register.aspx?c=estrutura%20externa%20-%20diretos 

mediante o preenchimento de um formulário.  Todos os inscritos receberão informação 

indicando a data de participação.   

Os destinatários deste curso, para além dos profissionais que atualmente já são responsáveis 

pela Triagem das pessoas candidatas à dádiva, são também internos de Imunohemoterapia, 

médicos ou enfermeiros que pretendam obter qualificação na Triagem para a Dádiva de 

Sangue. O Curso tem como objetivos a atualização de conhecimentos, a qualificação  dos 

Profissionais de Saúde e a harmonização de critérios de elegibilidade. 

 

Programa  

A formação consistirá em 11 módulos. Um módulo sobre inclusão e não discriminação na 

dádiva de sangue e 10 módulos, em consonância com a estrutura e conteúdos do Manual de 

Triagem de Pessoas Candidatas à Dádiva de Sangue  (Revisão de 2021).  

 

Modalidade de Frequência e Materiais de Apoio 

A frequência desta formação será efetuada através da plataforma de e-Learning do IPST, I.P.  

Os conteúdos formativos serão disponibilizados em formato multimédia. 

Os materiais de apoio pedagógicos incluem: artigos científicos, normas e circulares 

normativas, legislação, links e outras referências bibliográficas. 

   

Avaliação 

No final de cada módulo serão colocadas duas questões fechadas para auto-avaliação. 

No final da formação será realizada uma avaliação obrigatória que abrangerá os diferentes 

módulos ministrados. 

  

Certificado 

Será emitido certificado de frequência a todos os participantes.  

Caso tenha dúvidas sobre esta ação de formação poderá solicitar mais esclarecimentos 

através do e-mail: formacao.tecnica@ipst.min-saude.pt  
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