
 
 

 

SEMINÁRIO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 

 

 

Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Seminário de Saúde e Desenvolvimento 

 

Sigla da área científica: 

 SdDev 

 

Duração: 

 Semestral 

 

Horas de trabalho: 

 84 

 

Horas de contacto: 

 32 

 

ECTS: 

3 

 

Observações: 

UC obrigatória para a especialidade de Políticas de Saúde e Desenvolvimento e funciona 

como optativa para a especialidade de Saúde Pública Tropical. Neste contexto mantém 

as 84 horas de trabalho, mas apenas 24 horas de contacto. 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Jorge Cabral – 39,6 horas 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

N/A 

 

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

estudantes): 

• No fim do seminário, os participantes serão capazes de: 

• Identificar as grandes correntes de pensamento teórico em saúde pública; 

• Descrever os principais desafios em saúde pública nos países com sistema de saúde 

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

estudantes): (continuação) 

• Identificar e analisar, na base de evidências, as principais políticas e estratégias 

internacionais em saúde pública, em particular as que se aplicam aos sistemas de saúde 

frágeis; 

• Sintetizar e comunicar resultados de investigação científica em saúde pública em modo 

adaptado a diversas audiências (científicas, profissionais, tomadores de decisões, 

público geral); 

• Aplicar resultados de investigação científica em saúde pública a formulação de políticas, 

estratégias e planos de intervenção em sistemas de saúde frágeis. 

 

Conteúdos programáticos: 

• Os textos fundadores em saúde pública; 

• Problemas de saúde pública nos países com sistema de saúde frágil;  

• O papel dos sistemas de saúde: a) a oferta responde às necessidades e à procura?; b) 

avaliação da performance dos sistemas de saúde; c) a cobertura universal de saúde; 

• Analise de políticas e estratégias internacionais em saúde pública, em particular as que 

se aplicam aos sistemas de saúde frágeis;  

• Intervenções das agências internacionais, das fundações, das organizações não-

governamentais, da cooperação bilateral;  

• Estratégias de síntese e comunicação de resultados de investigação científica;  

• Aplicação de resultados de investigação científica a formulação de políticas, estratégias 

e planos de intervenção em sistemas de saúde frágeis. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Aulas teóricas e prática; orientação tutorial;  

Avaliação, por Trabalhos de apresentação conceitual de análises de dados estatísticos sobre 

países, padrão de saúde e resposta de sistemas de saúde 

 

Bibliografia de consulta / existência obrigatória: 
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University Press 
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Finance, and Organization Elsevier 

• Cook, H.J., Bhattacharya, S., Hardy A. (Eds.) 2009, History of the Social Determinants of 

Health: Global Histories, Contemporary Debates, Hyderabad: Orient Black Swan 

• Evans, R., Barer M., Marmor, T. (Eds.) 1994, Why are some people healthy and others 

not?: The determinants of health of populations. New York, Aldine de Gruyter. 
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