
APRESENTAÇÃO

ObjETivOS

História da Medicina Tropical

Este curso pretende abordar os principais temas 
da História da Medicina Tropical, contextualizando 
a medicina tropical como área de ensino, investiga-
ção e clínica, numa perspetiva interdisciplinar glo-
bal, promovendo uma reflexão sobre a emergência, 
consolidação e institucionalização da área científi-
ca, entre os séculos XIX e XX, em diferentes contex-
tos históricos, científicos, culturais e políticos.

1. Analisar as várias dimensões do percurso da 
medicina tropical ao longo dos séculos XIX e XX, numa 
perspetiva historiográfica
2. Refletir sobre o impacto nas ações de saúde pública 
dos novos conhecimentos acerca da etiologia, meios de 
transmissão, profilaxia e terapêutica das doenças tropicais
3. Conhecer e utilizar as fontes de referência sobre 
a história da medicina tropical (existente em acervos 
documentais, exposições, museus, etc)

DESTiNATÁRiOS
Licenciados ou mestres em ciências biomédicas ou 
em ciências sociais e humanas

O curso, de 30 aulas teóricas, está organizado em 
cinco módulos temáticos:

Todos os módulos seguem a mesma organização: 
objetivos, conteúdos, bibliografia, trabalhos de 
grupo e orientação tutorial.

ESTRuTuRA

I Emergência e institucionalização da Medicina 
Tropical como um novo campo disciplinar

II Consolidação da Entomologia Médica - doença
do Sono/doença de Chagas e outras tripanossomíases

III Mosquitos e Modernidade - Malária e Febre-amarela

IV Enquadramentos Históricos - Leishmanioses, 
Schistossomose e Oncocercose

V Medicina Tropical e Saúde Pública Internacional

Nº ECTS: 3 ECTS (Os créditos podem ser contabilizados 
como Unidades Curriculares opcionais nos programas de 
Mestrado ou de Doutoramento do IHMT e da FCT/UNL)

CANDiDATuRAS E SElEÇÃO: setembro 2016

DATA DE iNÍCiO: 19 de outubro de 2016 
Das 16 às 19h, todas as quartas-feiras

lOCAl: Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL
Curso lecionado via web.

DOCENTES RESPONSÁvEiS
Prof.ª Doutora Isabel Amaral 
Prof. Doutor Jaime Benchimol
Prof. Doutor Jorge Seixas
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