
 

 

Workshop online  

Formulação de recomendações 

 

15 de dezembro, das 13h às 16h (hora de Portugal) 

 

Língua: Português 

Formador: Ricardo Mexia 

Número de participantes: 20-25 

 

Objetivos da formação: 

 Compreender a formulação de recomendações como uma tarefa importante em 

Saúde Pública 

 Conhecer os atributos das recomendações 

 Elaborar recomendações adequadas em função da informação existente 

 

Introdução: 

Na investigação em saúde há uma necessidade crescente de transformar o 

conhecimento científico em recomendações e políticas de saúde. 

Muitas vezes constatamos que a mera criação de novo conhecimento não leva à 

implementação de medidas com impacto na saúde. Torna-se assim fundamental 

uma abordagem de translação do conhecimento que, de forma prática, permita 

maximizar os ganhos em saúde. É um processo dinâmico e complexo, que inclui a 

compilação, disseminação, intercâmbio e implementação de projetos e soluções, 

para intervir em Saúde Pública. 

Importa também conhecer os atributos das recomendações, bem como a melhor 

forma de as divulgar.  

 



 

 

Antes do workshop: 

 Os participantes deverão identificar um ou dois documentos científicos que 

tenham elaborado, e tentar produzir recomendações com base neles. 

Durante o workshop iremos aleatoriamente discutir alguns desses exemplos, bem 

como formas de os melhorar.  

 

Sobre o formador:  

Ricardo Mexia é Médico de Saúde Pública e Epidemiologista.  

Trabalha principalmente na área das doenças transmissíveis, tendo estado 

envolvido na investigação e controlo de diversos surtos, sendo ainda responsável 

da vigilância epidemiológica de diversos eventos de massas. Dá regularmente 

formação nesta área. 

É licenciado em Medicina (2002) pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa, concluiu o Mestrado em Saúde Pública (2013) e é 

graduado do EPIET-European Program for Intervention Epidemiology Training  

do ECDC (2011). 

É Assistente Convidado no Curso de Mestrado Integrado em Medicina, Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa (desde 2014) e no Curso de Mestrado 

Integrado em Medicina e da Licenciatura em Ciências Biomédicas, Departamento 

de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve (desde 2015). 

Integra o Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge. 

É atualmente o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública 

(desde 2016) e Vice-Presidente da Secção de Controlo de Doença Transmissível da 

Federação Europeia de Saúde Pública (desde 2019). 

 


