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Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Análise de Sistemas de Saúde 

 

Sigla da área científica: 

 SdDev 

 

Duração: 

 Semestral 

 

Horas de trabalho: 

 112 

 

Horas de contacto: 

 32 

 

ECTS: 

4 

 

Observações: 

UC obrigatória para a especialidade de Políticas de Saúde e Desenvolvimento 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Jorge Simões – 42 horas 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

N/A 

 

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

estudantes): 

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

1. Definir noções de sistema de saúde/sistema de serviços de saúde/política de 

saúde/política de serviços de saúde/necessidades de saúde, serviços, recursos. 

2. Explicar determinantes dessas necessidades e relações entre essas diferentes 

categorias de necessidades. 

3. Definir objetivos em relação a cada categoria de necessidades. 

4. Descrever/discutir forças/fraquezas dos modelos de explicação dos processos de 



 
produção e utilização dos serviços de saúde. 
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Conteúdos programáticos: 

I. Apresentação e discussão crítica de quadros de análise dos sistemas e das políticas de 

serviços de saúde, dos processos de produção e utilização de serviços e dos fatores 

individuais, organizacionais, institucionais que os influenciam. 

II. Aplicação dos quadros de análise a sistemas de saúde específicos. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

1. Apresentação pelos docentes e alunos dos conteúdos programáticos; 

2. Quadros de análise serão aplicados pelos alunos (em grupo) à análise a sistemas de saúde 

específicos e apresentados aos colegas e docentes; 

Avaliação tomará em conta tanto as questões que os estudantes levantam aos colegas como 

as respostas que prestam durante o questionamento a que são submetidos durante as 

apresentações. 
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