
 
 

 

INTERVENÇÕES EM SAÚDE COMUNITÁRIA 

 

 

Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Intervenções em saúde comunitária 

 

Sigla da área científica: 

 SC 

 

Duração: 

 Semestral 

 

Horas de trabalho: 

 140 

 

Horas de contacto: 

 40 

 

ECTS: 

5 

 

Observações: 

N/A 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Zulmira Hartz – 40,5 horas 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

Paula Saraiva – 4 horas 

Isabel Craveiro – 4 horas 

Carla Sousa – 4 horas 

 

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

estudantes): 

No final desta UC os alunos devem ser capazes de: 

1. Reconhecer as características dos sistemas de saúde que lhes permitem intervir 

efectivamente no controlo da doença, promoção de saúde e alívio dos efeitos 

empobrecedores da doença. 

2. Integrar conhecimentos de epidemiologia e gestão de recursos para a identificação dos 

tipos de intervenções mais adequadas para diferentes tipos de problemas de saúde. 

3. Utilizar diversas metodologias e informação para executar avaliação de necessidades 

em saúde. 
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Conteúdos programáticos: 

I. Associação entre Saúde, Desenvolvimento e alívio da Pobreza: i) associação em ambos 

os sentidos; ii) financiamento justo como parte da protecção social mínima; iii) saúde, 

pobreza, exclusão 

II. Avaliação de necessidades em Saúde: i) definições; ii) risco e grupos de risco; iii) 

informação necessária; iv) exemplos empíricos; v) orientação de trabalho individual 

III. Sistemas de Saúde eficientes como base para as intervenções: i) financiamento, 

organização, efectividade e eficiência – as provas da bondade de políticas e estratégias 

de alívio da pobreza; ii) reforma de Sistemas de Saúde e consequências para os seus 

objectivos sociais 

IV. Desenho de intervenções de prevenção e controle de Doença: i) Selecção de Prioridades 

(problemas e Tecnologias); ii) Tipologia de intervenções públicas em Saúde; iii) 

Estratégias de Intervenção: Tecnologia + Cobertura 

V. Estudos de Caso: i) controle de Grandes Endemias; ii) Doenças Crónicas Não – 

Transmissíveis iii) Exemplos de redução da Mortalidade Materna e Infantil 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Exposição em sala de aula; procura guiada de informação; tutoria de trabalhos de utilização de 

conceitos, informação e metodologias 

As avaliações privilegiam:  

a) a integração de conhecimentos e capacidades, entre os conteúdos temáticos, através da 

realização de trabalhos individuais (60%);  

b) a aplicação de conhecimento em estudos de casos, incluindo trabalhos de grupo com a análise 

de intervenções (40%). 
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