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Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

Demografia, Saúde e Migração 

 

Sigla da área científica: 

 ST 

 

Duração: 

 Semestral 

 

Horas de trabalho: 

 112 

 

Horas de contacto: 

 36 

 

ECTS: 

4 

 

Observações: 

UC opcional 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular:  

Rosa Teodósio - 10 horas 

 

Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular: 

Cláudia Conceição - 10 horas 

Filomena Pereira - 16 horas 

 

ECTS:  

4 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes): 

No final desta unidade curricular os alunos devem ser capazes de: 

1. Conhecer fontes de colheita de dados em demografia. 

2. Saber interpretar a distribuição etária e por género das populações. 

3. Dominar os conceitos de transição demográfica e epidemiológica. 
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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes): (continuação) 

4. Conseguir calcular e interpretar taxas e índices relacionados com a mortalidade, 

natalidade e os movimentos migratórios, assim como calcular e reconhecer a 

importância da padronização e calcular e interpretar saldos fisiológicos e migratórios. 

5. Conhecer o impacto de movimentos migratórios na demografia e perfil de saúde das 

populações de destino e os desafios colocados no planeamento em saúde e da saúde 

dos migrantes. 

 

Conteúdos programáticos: 

I. Conceitos. Fontes e qualidade de dados em demografia. 

II. Pirâmide etária: características em países de alto rendimento (PAR) e baixo rendimento 

(PBR). Índices de envelhecimento da população e de dependência (idosos jovens, total) 

- relação com a saúde/planeamento em saúde das populações. Transição demográfica e 

epidemiológica. 

III. Mortalidade, natalidade, movimentos migratórios em PAR e média/BR. 

IV. Taxas (Tx) de mortalidade: geral, por idade, causa, mortalidade infantil, neonatal e pós-

neonatal, mortalidade perinatal, razão de mortalidade proporcional, mortalidade 

materna. Métodos de padronização. 

V. Tx geral de natalidade e fecundidade, fecundidade específicas por idade das mães, 

índice de fecundidade, Tx bruta de reprodução, razão crianças/mulheres. Saldo 

fisiológico. 

VI. Emigração, imigração e saldo migratório. Movimentos migratórios, influência no perfil 

da população; alteração de taxas e índices nas populações migrantes; doenças de 

importação; desafios no planeamento em saúde; saúde dos migrantes. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

T - o estudante aprenderá os conceitos básicos em demografia, onde procurar as fontes de 

colheita de dados de qualidade Nestas aulas ser-lhes-ão introduzidos os conceitos de pirâmide 

etária e suas características, diferenças entre países de alta renda e de baixa renda, sobre 

várias taxas e indexes importantes em demografia. 

Serão abordados e os conceitos relacionados com a migração, o que ajudará o aluno a saber 

calcular e a interpretar essas mesmas taxas e índices e a interpretar vários conceitos. Estas 

aulas serão a base para os alunos trabalharem nas aulas teórico práticas, e estimulando-os 

para uma procura e estudo mais aprofundado na matéria. 

TP – darão a oportunidade de procurar e utilizar fontes de colheita, verificar a qualidade dos 

dados e aplicar a vários conceitos, orientados pelo professor. 
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Metodologias de ensino (avaliação incluída): (continuação) 

OT – interativas, representam oportunidade para os alunos exporem as suas dúvidas sobre os 

conteúdos da matéria ministrada e trocarem ideias Avaliação: prova de avaliação individual 

final. 
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