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1. Designação 

 – Em português:  Promoção da Saúde e Prevenção da doença no 
Ciclo de Vida  

 – Em inglês Health Promotion and Disease Prevention in the 
Lifecycle 

 – Abreviatura PPCV 

2. Área Científica 

 – Em português:  Promoção da Saúde 

 – Em inglês Health Promotion 

3. Docente responsável e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular (preencher o nome completo): 

   Nome: Emília Nunes 

 Horas de contacto: 18 horas. 

 Academic Responsible and lecturing load in the curricular unit (1000 
carateres) 

 Name: Emília Nunes  

 Lecturing load:18 hours 

4. Outros docentes e respetivas horas de contacto na unidade curricular 
(1000 caracteres): 

 Nome: Docente convidado.  

 Horas de contacto: 6 horas. 

4.1 Other academic staff and lecturing load in the curricular unit (1000 
carateres): 

 Name: Invited lecturer 

 Lecturing load:6 hours 

5. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a 
desenvolver pelos estudantes) (1000 caracteres): 

  

1. Identificar as vantagens das abordagens de saúde pública baseadas 
no ciclo de vida, individual e familiar. 
 
2. Identificar os principais determinantes da saúde e as principais 
causas de morbilidade e mortalidade ao longo do ciclo de vida. 
 
3. Identificar oportunidades para a prevenção da doença e promoção da 
saúde no ciclo de vida, tendo em conta os períodos críticos e sensíveis. 
 
4. Identificar e selecionar estratégias baseadas em evidência para a 
promoção da saúde materna, infantil e juvenil. 
 
5. Delinear os princípios de uma alimentação saudável durante o ciclo de 
vida e o papel da atividade física na redução da carga de doença e 
promoção da longevidade saudável. 
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6. Identificar as principais abordagens de controlo e prevenção de 
doenças: a estratégia de alto risco e a estratégia populacional. 
 
7. Identificar e discutir os Programas Nacionais para a Prevenção e 
controlo de factores de risco e doenças, transmissíveis e não 
transmissíveis. 
 
8. Caracterizar o fenómeno do envelhecimento em Portugal e identificar 
estratégias que conduzam a um envelhecimento saudável e ativo. 

 

 

5.1 Learning outcomes of the curricular unit (1000 carateres): 

 1. Describe the advantages of the Life Cycle approach in health 

promotion and disease prevention. 

 

2. Identify the key determinants of health and the leading causes of 

morbidity and mortality throughout the life cycle. 

 

3. Identify opportunities for disease prevention and health promotion 

throughout the life cycle, particularly during critical and sensitive 

periods. 

 

4. Identify key determinants of maternal, child and youth health and 

select evidence based strategies to its promotion. 

 

5. Outline the principles of healthy eating throughout the life cycle and 

the role of physical activity in reducing the burden of disease and 

promoting a healthy longevity. 

 

6. Identify the main strategies of disease control and prevention: the 

high risk strategy and the population strategy.  

 

7. Identify and discuss the National Programs for Prevention and Control 

of risk factors and Communicable and Non Communicable diseases. 

 

8. Describe the aging phenomenon in Portugal and identify key factors 

and strategies conducive to a healthy and active aging. 

 
 

6. Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

 – A promoção da saúde no ciclo de vida individual e familiar, discussão do 
conceito. 

– Momentos críticos e sensíveis no ciclo de vida - oportunidades para a 
prevenção da doença e promoção da saúde. 

– Nascimento e crescimento saudáveis: situação atual e estratégias para a 
obtenção de ganhos em saúde materno-infantil. 

– A vinculação e a interação precoce mãe-filho; A intervenção precoce na 
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infância. 

– A importância do aleitamento materno e estratégias para a sua 
promoção. 

– O Programa de Saúde Infantil e Juvenil. 

– O Programa Nacional de Vacinação. 

– A saúde dos jovens portugueses. Fatores favoráveis a uma adolescência 
saudável. A aprendizagem da auto-gestão da saúde e a prevenção de 
comportamentos de risco. 

–  Vida adulta ativa e saudável. A prevenção e o controlo das doenças 
crónicas e dos problemas de saúde mais prevalentes em Portugal e na 
Europa. 

– Atividade física e alimentação saudável ao longo do ciclo de vida. 

– Os programas de saúde nacionais prioritários.  

– A Promoção do envelhecimento saudável e ativo. 

 

6.1 Syllabus (1000 caracteres): 

–  - The promotion of health in the individual and family life cycle, discussion 
of the concept. 
  
- Critical and sensitive periods in the life cycle - opportunities for disease 
prevention and health promotion. 
  
- Birth and healthy growth: current status and strategies for achieving 
gains in maternal and child health.  
 
- The mother-child interaction and early childhood intervention.  
 
- The importance of breastfeeding and strategies for its promotion.  
 
- The National Programme for Child and Youth Health promotion; 
  
- The National Programme on Immunization;  
 
- The health of young Portuguese. Favorable factors for a healthy 
adolescence. Learning self-management of health and the prevention of 
risk behaviors. 
  
- Active and healthy adult life. The prevention and control of chronic 
diseases and health problems most prevalent in Portugal and in Europe.  
 
- Physical activity and healthy nutrition throughout the life cycle.  
 
- The national priority health programs. 
  
- The promotion of a healthy and active aging. 
 

7. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os 
objetivos da unidade curricular (1000 caracteres). 

 Os conteúdos programáticos permitem uma análise de conceitos, uma 
atualização sobre a magnitude e tendências dos problemas em matéria de 
saúde no ciclo de vida individual e familiar, bem como uma reflexão sobre os 
seus factores determinantes. 
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Tendo por base essa análise, são apresentados e discutidos os programas 
nacionais de saúde pública relevantes em matéria de promoção e proteção de 
saúde no ciclo de vida individual e familiar. 

Seguidamente, os alunos são incentivados a comentar e analisar criticamente 
a efetividade dos programas nacionais em curso, bem como as estratégias 
desejáveis, baseadas em evidência, para atingir melhores níveis de saúde 
individual e familiar, em Portugal e na Europa. 

 

7.1 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's 
objectives (1000 carateres). 

 The syllabus allows an analysis of concepts, an update on the magnitude and 
trends of health problems in the individual and family lifecycle, as well as a 
critical reflection on its determinants. 

Based on this analysis, the main national programs on public health, relevant 
to the promotion and protection of health in the individual and family 
lifecycle, are presented and discussed. 

 
After that theoretically discussion, students are encouraged to review and to 
critically analyze the effectiveness of existing national programs and to 
propose evidence-based strategies, in order to reach higher levels of 
individual and family health. 

 

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída) (1000 carateres): 

 Sessões teóricas, debates (10%), apresentação de trabalho de grupo (30%) e 

elaboração de monografia (60%). 

  

8.1 Teaching methodologies (including evaluation) (1000 carateres): 

 Theoretical sessions, debates (10%), presentation of group work (30%)and 
preparation of a monograph (60%). 

  

9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os 
objetivos de aprendizagem da unidade curricular (3000 carateres). 

 Os métodos de ensino permitem uma atualização de informação e 

conhecimentos, complementada e enriquecida pela criação de espaços de 
debate, de pesquisa e de trabalho autónomo por parte dos alunos. 

  

9.1 Demonstration of the coherence between the teaching methodologies 
and the learning outcomes (3000 carateres). 

 The teaching methods allow updating information and knowledge, complemented 
and reinforced by spaces for debate, research and autonomous work by students. 

  

10. Bibliografia principal (5 títulos) (1000 carateres) 

  

 Aboderin, I., Kalache, A., Ben-Shlomo, Y., Lynch, J.W., Yajnik, C.S., Kuh, D., 

Yach, D. (2002) Life Course Perspectives on Coronary Heart Disease, Stroke 

and Diabetes: Key Issues and Implications for Policy and Research. Geneva, 

World Health Organization. 2002. 
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– WORLD HEALTH ORGANIZATION – Active Ageing. A policy framework. 

Geneva: WHO Non communicable Diseases and Mental Health Cluster. 
Non communicable Disease Prevention and Health Promotion 
Department, 2002. 

 

– Center on the Developing Child at Harvard University. The Foundations 
of lifelong health are built in early childhood, 2010. 

 

– World Health Organization. Global action plan for the prevention and 
control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva:WHO, 2013. 

 

– Direção-Geral de Saúde. Programas Nacionais Prioritários. Consultáveis 
em: www.dgs.pt 

 

 

11. Língua de ensino 

 Português 

12. Requisitos para frequência 

 Frequência do MSP 

 

13. Trabalho do aluno 

 
 Horas de Contacto com Docente Nº de horas 

 Aulas Teóricas (T) 20 

 Aulas Teórico-práticas (TP)   4 

 Aulas Práticas Laboratoriais (PL)  

 Trabalho de Campo Orientado (TC)  

 Seminários (S)  

 Estágio (E)  

 Orientação Tutorial (OT)  

 Outras (O)  

 

 Horas de Trabalho Autónomo  

 Projectos e Trabalhos 38 

 Estudo 20 

 Avaliação  2 

 

Total 
Horas 

Total Horas de 
Contacto 

Créditos 
calculados 

Créditos 
definidos 

84 24 3,00 3 

 
 

 

http://www.dgs.pt/
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14. Distribuição das colaborações de Docentes 

 

Nome do Docente T TP PL TC S E OT O Tot 

Emília Nunes 14 4       18 

Docente convidado 6        6 

 

15. Curso/Formação 

 Obrigatória Opcional 

Programa de Doutoramento em Saúde Pública    

Mestrados em Promoção da Saúde x  

Curso de Especialização em Administração Hospitalar   

Curso de Especialização em Medicina do Trabalho   

Curso de Especialização em Saúde Pública   

Programa Formação Contínua Pós-graduada   

 


