Quem Somos
O Laboratório Regional de Saúde Pública (LRSP) é
uma Área Funcional do Departamento de Saúde Pública, da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
(ARS Norte).

O que Fazemos
 Apoio laboratorial na vigilância epidemiológica das
doenças e de outros problemas de saúde.

 Apoio a programas de controlo e monitorização.
 Participação ou desenvolvimento em estudos e
projetos de investigação e colaboração na realização de estudos sobre fatores de risco para a saúde humana.

 Prestação de serviços à comunidade.
 Formação.
Para Quem Trabalhamos
 Serviços de Saúde;
 Entidades Gestoras;
 Entidades Privadas.
Acreditação
O LRSP está acreditado em Águas Alimentos e agroalimentar, Análises clínicas, Químicos e produtos químicos em regimes de acreditação fixa, flexível intermédia e ensaios acreditados sob acreditação padrão
(ensaios clínicos),

CONTACTOS
Laboratório Regional de Saúde Pública

Largo Paulo Orósio
4700 - 036 Braga
Telefone: 253 209 220 Fax: 253 209 251
e-mail: lrsp@arsnorte.min-saude.pt
Pólo no Porto
Rua Alselmo Braamcamp, N.º 144
4000-078 - Porto
Telefone: 220 411 700
e-mail: ana.heitor@arsnorte.min-saude.pt

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda a Sexta-feira
09:00 às 12:30 / 14:00 às 17:00
HORÁRIO DE RECEÇÃO
Amostras Ambientais e Biológicas
Segunda a Quinta-feira
09:00 às 12:30 / 14:00 às 15:00

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

Missão

Área Ambiental

Contribuir para o diagnóstico, avaliação e gestão
do risco, investigação epidemiológica e fundamentação técnico-científica de apoio à tomada de
decisão.

 Análise microbiológica de esfregaços de manipuladores,
utensílios e superfícies em estabelecimentos públicos e
privados.

 Estudo da qualidade microbiológica do ar.
 Colaboração em projetos de investigação aplicada.
 Prestação serviços e formação.

Análises Clínicas
Áreas de Intervenção
 Execução da componente analítica dos programas de
vigilância sanitária de água destinada ao consumo
humano, de piscinas, e de oficinas de engarrafamento.

 Avaliação do teor de sal em alimentos.
 Estudos de investigação aplicada.

 Prestação serviços e formação.

 Apoio laboratorial ao diagnóstico da tuberculose e de
outras micobacterioses.

Componente Laboratorial

 Teste IGRA.
 Prestação de serviços a entidades externas.

 Apoio laboratorial aos programas de vigilância sanitária de água destinada ao consumo humano, zonas balneares interiores e costeiras, de piscinas, estabelecimentos termais e de oficinas de engarrafamento.

 Estudo da qualidade microbiológica de lamas termais.

 Realização do teste imunoquímico de pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), em utentes dos 50 aos 74
anos de toda a Região Norte.

