
 

 

 

 

DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS 

 

 

Caraterização da UC: 

Designação da UC: 

 Doenças Tropicais Negligenciadas 

 

Sigla da área científica: 

 SI 

 

Duração: 

 Semestral 

 

Horas de trabalho: 

 28 

 

Horas de contacto: 

 8 

 

ECTS: 

1 

 

Observações: 

UC obrigatória 

 

Docente responsável e respetiva carga letiva na UC:  

Cláudia Conceição - 9 horas  

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na UC: 

Rosa Teodósio - 1 hora  

 

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

estudantes): 

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

1. Conhecer o conceito de doenças tropicais negligenciadas, programas de saúde e 

iniciativas globais. 

2. Definir os conceitos de controlo, eliminação e erradicação de doenças. 

3. Nomear estratégias de intervenção para o controlo das doenças. 

4. Conhecer agentes de doenças e seus ciclos de vida, vectores, epidemiologia, clínica e 

tratamento. 

5. Discutir desafios de diferentes estratégias de controlo. 

 



 

 

 

 

DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS 

 

 

Conteúdos programáticos: 

I. Sistemas de Saúde: conceito, objectivos, componentes. 

 Planos e programas de saúde: conceitos, articulação com sistemas de saúde 

 (componente histórica da evolução) 

 Cuidados de saúde primários (CSP), CSP compreensivos e selectivos, abordagens 

 vertical vs horizontal 

 Global Health Iniciative (GHI): conceito e exemplos 

II. Doenças Tropicais Negligenciadas em geral 

 Características das Doenças Tropicais Negligenciadas 

 Conceitos de controlo, eliminação e erradicação; exemplos 

 Intervenções chave 

 Saúde ambiental e acesso a água de qualidade, saneamento básico e educação 

 para a saúde 

III. Algumas doenças Tropicais Negligenciadas (agentes e seus ciclos de vida, vectores, 

epidemiologia, clínica, tratamento, controlo): 

 Filaríase linfática; Oncocercose;  Dracunculose; Schistossomoses; Trematodes 

 de transmissão alimentar; Cisticercose; Hidatidose; Raiva; Doença de Chagas 

 ou Tripanossomíase americana; Tracoma 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Aulas de natureza teórica e teórico-prática, nas quais os conceitos básicos a leccionar, serão 

transmitidos com o apoio de métodos em apresentações tipo PowerPoint. 

Os alunos, com pelo menos 2/3 de frequência, serão avaliados com base num trabalho escrito 

com duas componentes. Uma das componentes é presencial com duração máxima de uma 

hora. 

 

Bibliografia de consulta / existência obrigatória: 

A bibliografia e sítios de internet de consulta obrigatória e facultativa é renovada anualmente 

no Moodle. 


