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IMPACTO DA DOENÇA E SEUS DETERMINANTES 

 

 

Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Impacto da doença e seus determinantes 

 

Sigla da área científica: 

 FB 

 

Duração: 

 Anual 

 

Horas de trabalho: 

 112 

 

Horas de contacto: 

 50 

 

ECTS: 

4 

 

Observações: 

N/A 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Isabel Maurício – 9 horas 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

Ana Paula Arez – 2 horas 

Carla Maia – 3 horas 

Carla Sousa – 6 horas 

Cláudia Conceição – 2 horas 

Fátima Nogueira – 2 horas 

Gabriela Santos-Gomes – 2 horas 

João Inácio – 2 horas 

João Piedade – 4 horas 

Jorge Seixas – 2 horas 

Luís Lapão – 2 horas 

Miguel Viveiros – 2 horas 

Odete Afonso – 1 hora 
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Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: (continuação) 

Olga Matos – 2 horas 

Paula Saraiva – 1 hora 

Reynaldo Dietze – 4 horas 

Ricardo Parreira – 4 horas 

Rita Castro – 2 horas 

Silvana Belo – 2 horas 

 

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

estudantes): 

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

1. Indicar os determinantes da saúde relacionados com diferentes patologias. 

2. Identificar as principais doenças negligenciadas e da pobreza, sua distribuição e impacto 

3. Sintetizar e explicar conceitos “doenças negligenciadas e da pobreza” e “doenças 

emergentes e re-emergentes”, a biologia dos microrganismos patogénicos e os seus vetores, 

eco-epidemiologia e morbilidade/mortalidade. 

4. Sintetizar e explicar o conceito de “One Health – Uma Saúde”. 

5. Identificar metodologias de diagnóstico e aplicação adequada em diferentes cenários.  

6. Interpretar o impacto de fatores ambientais na eco-epidemiologia de zoonoses e o uso de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como ferramenta de modelação para a vigilância 

de doenças zoonóticas emergentes  

7. Conhecer e utilizar fontes de informação relacionadas com os temas abordados. 

8. Produzir um texto científico sobre o impacto e determinantes de uma doença e análise 

crítica de um artigo sobre o mesmo tema. 

 

Conteúdos programáticos: 

I. Definições de doença, determinantes e impacto 

II. Conceito de Doenças negligenciadas e da pobreza 

III. Diagnóstico laboratorial em microbiologia e de arboviroses 

IV. Biologia e eco-epidemiologia de infeções transmitidas por vetores: vetores, 

Leishmaniose, malária, tripanossomoses e arboviroses 

V. Biologia e eco-epidemiologia dos Helmintas: Geohelmintoses, Shistosomoses 

VI. Biologia e eco-epidemiologia das protozooses intestinais 

VII. HIV/SIDA  

VIII. Tuberculose 

IX. Infeções fúngicas: oportunistas e hospitalares 

X. Conceito de One Health – Uma Saúde 

 



 
 

3 
 

 

IMPACTO DA DOENÇA E SEUS DETERMINANTES 

 

 

Conteúdos programáticos: (continuação) 

XI. Alterações ecológicas: principais fatores e impactos na eco-epidemiologia das 

zoonoses transmitidas por vetores  

XII. Redes de vigilância epidemiológica; sistemas de informação geográfica e seu 

contributo para a vigilância de doenças zoonóticas emergentes 

XIII. Impacto das mudanças climáticas na saúde 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Métodos de ensino. Ensino direto pelo método expositivo (aulas teóricas T) e ensino indireto 

por aprendizagem por descoberta guiada e resolvendo problemas em ambiente de simulação e 

laboratório (teórico-práticas TP e praticas de laboratório PL).  

A classificação final do curso: prova escrita individual com duas componentes (exame com 

perguntas pré-definidas e trabalho escrito de revisão) e frequência de pelo menos 2/3 das aulas 

ministradas. 
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