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Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Carraças, outros ectoparasitas e doenças associadas no mundo global 

 

Sigla da área científica: 

 EM 

 

Duração: 

 Modular 

 

Horas de trabalho: 

 56 

 

Horas de contacto: 

 32 

 

ECTS: 

2 

 

Observações: 

UC opcional 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Odete Afonso – 11,5 horas 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

Cláudia Conceição – 5,4 horas 

Paulo Almeida – 6,4 horas 

Teresa Novo – 8,6 horas 

Luís Varandas – 2 horas 

Luísa Vieira – 11,8 horas 

Teresa Carreira – 3,2 horas 

Sandra Antunes – 4,3 horas 

Ana Domingues – 7,5 horas 

Gustavo Seron – 3,2 horas 
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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes): 

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

1. Compreender o papel da Globalização e os riscos para as populações humanas 

causados pela mobilidade de pessoas, animais, artrópodes e agentes infecciosos; 

2. Conhecer a importância dos ectoparasitas em crianças e adultos, e as principais 

manifestações cutâneo-mucosas das ectoparasitoses nos seres humanos; 

3. Conhecer as falsas ectoparasitoses em humanos, ou síndroma de Ekbom; 

4. Conhecer ectoparasitas de plantas com importância em Medicina humana; 

5. Compreender o desenvolvimento de reações alérgicas à picada de artrópodes 

(hematófagos e não hematófagos); 

6. Conhecer a atual importância da relação vetorial dos sifonápteros na epidemiologia da 

Peste; 

7. Compreender o ciclo de transmissão dos arbovírus transmitidos por carraças, a 

manutenção na natureza e a transmissão a humanos;  

8. Compreender, executar e interpretar resultados de técnicas laboratoriais para deteção 

de Borrelia burgdorferi s.l.; 

9. Conhecer as medidas de prevenção e controlo das principais ectoparasitoses 

humanas; 

10. Apresentar e discutir, quer os problemas existentes, quer as prováveis soluções, face à 

importância das Ectoparasitoses humanas e das Doenças Associadas no Mundo 

Global. 

 

Conteúdos programáticos: 

Os conteúdos desta UC estão organizados em quatro grandes grupos, nomeadamente  

1) - A inter-relação Globalização/ectoparasitoses nos seres humanos/medidas de 

prevenção e controlo; 

2) - A importância das carraças como vetoras de agentes patogénicos e sua relação com a 

pele;  

3) - A identificação morfológica de espécies vetoras; 

4) - As técnicas laboratoriais de diagnóstico de agentes patogénicos transmitidos por 

carraças aos seres humanos. 
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Conteúdos programáticos: (continuação) 

Assim, há a considerar: 

I. A Globalização, os diferentes ectoparasitas e os seres humanos;  

II. As manifestações cutâneo-mucosas das ectoparasitoses humanas; 

III. A importância das falsas ectoparasitoses;  

IV. As reações imunes à saliva de artrópodes; 

V. Os sifonápteros e a sua importância na atual epidemiologia da Peste; 

VI. A clínica das doenças transmitidas por carraças e a identificação de espécies vetoras; 

VII. As carraças como vetoras de espiroquetas e de arbovírus; 

VIII. O diagnóstico, a epidemiologia molecular e as técnicas laboratoriais referentes às 

Rickttsioses; 

IX. As técnicas de referência e moleculares para diagnóstico da Doença de Lyme; 

X. Os métodos de controlo de carraças e a análise funcional do desenvolvimento de 

vacinas. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A avaliação dos Alunos será efetuada com base nos seguintes elementos: 

• O desempenho individual dos Alunos, no Seminário (70%), consistirá na apresentação 

(PowerPoint) e discussão de artigos científicos relacionados com a matéria lecionada, e 

previamente sorteados na primeira aula da UC. Serão distribuídas, aos Docentes, grelhas, 

com iguais parâmetros, para avaliação de cada Aluno (0 a 20 valores). Estas avaliações 

serão entregues, por cada Docente, à Coordenadora da UC no final do Seminário. 

• A avaliação contínua dos Alunos, baseada na participação das aulas teóricas (10%), 

teórico-práticas e aulas práticas-laboratoriais (20%); 

• Qualquer dos elementos será sujeito a uma classificação entre 0 e 20 valores. A 

classificação final será obtida a partir da fórmula: 

(Classificação no Seminário) x 0,70 + (Classificação na participação das aulas práticas e laboratoriais) x 

0, 20 + (Classificação na participação das aulas teóricas) x 0,10 

• A obtenção de uma classificação final mínima de 10 valores. 

• O exame de 2ª época, para alunos que reprovem ou faltem na 1ª época (Seminário e/ou 

aulas práticas e laboratoriais e/ou aulas teóricas) ou que requeiram melhoria de nota, será 

efetuado por intermédio de exame teórico compostos por 20 questões de escolha múltipla 

e uma questão de desenvolvimento médio (máximo uma página). Este exame não terá 

consulta. 

• A Avaliação da UC, e do respetivo Corpo Docente, será efetuada através do sistema de 

avaliação da qualidade do ensino em vigor no IHMT (questionário anónimo de satisfação 

dos Alunos). 
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