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1. Designação 

 – Em português:  Programas de Saúde Baseados na Evidência 

 – Em inglês Evidence-based Health Programs 

 – Abreviatura PSBE 

2. Área Científica 

 – Em português:  Saúde Pública: Políticas e Administração de Saúde 

 – Em inglês Public Health: Health Policy and Administration 

3. Docente responsável e respetivas horas de contacto na unidade 
curricular  

   Nome: Alexandre Vieira Abrantes 

 Horas de contacto: 6 

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

 Nome: Paulo de Sousa 

 Horas de contacto: 6 

 Nome: Outros (Vde secção 14) 

 Horas de contacto: 16 

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

 Name: Paulo de Sousa 

 Lecturing load: 6 

 Name:  Other  

 Lecturing load: 16 

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

 1. Identificar os principais problemas de saúde em Portugal, e identificar os 

indicadores de saúde que permitam caraterizar esses problemas. 
Comparações internacionais 

 2. Discutir e propor políticas e programas para o controle desses problemas, 
e avaliar o impacto em saúde dos programas propostos  

 3. Analisar e discutir, com base na evidência, uma proposta específica de 
política ou programa de saúde, para Portugal ou país em desenvolvimento 

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

 1. Identify health problems most pertinent to Portugal or to a 

developing country, and characterize these problems in terms of 

measurable health indicators. International comparisons 

 2. Discuss and propose policies and programs for managing and 

controlling these disorders and evaluate the impact of such programs  

 3. Analyze and discuss, based on evidence, a proposal for a specific health 

policy or health program, for Portugal or a specific developing country 
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6. Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 1.    Saúde, doença, incapacidade e morte. Carga da doença em Portugal. 

Comparações internacionais. Indicadores de saúde e fontes de 

informação sobre a saúde em Portugal e no Mundo 

 2. Políticas e programas de saúde. Avaliação baseada na evidência. Níveis de 

evidência. Evidência nas tomadas de decisão clínica e política. Análise 
custo-efectividade.  

 3. Seminário sobre políticas e programas de saúde prioritários em Portugal.  

 4. Alimentação saudável e nutrição.  

 5. Saúde reprodutiva 

 6. Saúde infantil e escolar  

 7. Prevenção e controle do tabagismo  

 8. Prevenção e controle de doenças respiratórias  

 9. Doenças cérebro-cardiovasculares. Diabetes  

 10. Doenças oncológicas.  

 11. Lesões traumáticas. Acidentes. Violência.  

 12. Saúde Mental  

 13. Doenças infeciosas. HIV/SIDA, tuberculose. Novas epidemias. Prevenção 
e controle de infeção e resistência aos antibióticos 

 14. Discussão das análises de programas de saúdes específicos realizadas pelos 
alunos.  

6.1 Syllabus  

 1. Burden of disease, death and disability in Portugal.  International 

comparisons.  Health indicators and sources of health information in 

Portugal and in the World 

 2. Health policy and programs.  Evidence based evaluation of health 

programs. Levels of evidence.  Evidence as the basis for clinical and 

policy decisions. Cost-effectiveness evaluation 

 3. Seminar on health policy and priority health programs in Portugal 

 4. Healthy nutrition 

 5. Reproductive health 

 6. Child and school health 

 7. Tobacco control 

 8. Prevention and control of respiratory diseases 

 9. Cerebrovascular diseases. Diabetes 

 10. Cancer 

 11. Injuries.  Accidents.  Violence 

 12. Mental Health 

 13. Infectious diseases.  HIV/AIDS, TB.  New epidemics. Prevention and 
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control of infections resistant to antibiotics 

 14. Discussion / analysis of specific health programs by students 

 

7. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os 
objetivos da unidade curricular 

 1.  As sessões 1 - 3 contribuirão directamente para o objetivo 1 – 

Identificar os principais problemas de saúde e identificar os 

indicadores de saúde que permitam caraterizar esses problemas 

 2. As sessões 3 - 13 contribuirão diretamente para o objetivo 2 – Discutir 

e propor políticas e programas para o controle desses problemas, e 

avaliar o impacto dos programas propostos 

 3. As sessões 2, 3 e 14, e os trabalhos individuais e de grupo contribuirão 

para o objetivo 3 – Analisar e discutir, com base na evidência, uma 

proposta específica de política ou programa de saúde, para Portugal ou 

país em desenvolvimento 

7.1 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's 
objectives 

 1. Sessions 1 – 3 will contribute directly to learning objective 1 - 

Identify health problems most pertinent to Portugal or to a 

developing country, and characterize these problems in terms of 

measurable health indicators. International comparisons 

 2. Sessions 3 – 13 will contribute directly to the learning objective 2 – 

Discuss and propose policies and programs for managing and 

controlling these disorders and evaluate the impact of such programs 

 3. Sessions 2, 3 and 14, as well as individual and group assignments will 

contribute to learning objectives 3 - Analyze and discuss, based on 

evidence, a proposal for a specific health policy or health program, for 

Portugal or a specific developing country 

8. Metodologias de ensino  

 1. Aulas teóricas com discussão de casos específicos relativos ao tema das 
sessões.  

 2. Discussão de publicações relativas a problemas de saúde em Portugal ou 
país em desenvolvimento  

 3. Discussão dos programas de saúde prioritários em Portugal ou em países 
em desenvolvimento  

 4. Preparação de notas conceptuais para um programa ou projeto de saúde 
para populações desfavorecidas em Portugal ou em país em 
desenvolvimento  

 5. a) Participação nas aulas e seminários (25%), b) trabalho de grupo 

(25%) e c) trabalho individual (50%): ensaio7revisão crítica de 10 
páginas sobre um tema a acordar entre o professor e o aluno. 

8.1 Teaching methodologies  

 1. Lectures and seminars with discussion of case studies relevant to the 
topic under discussion.  
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 2. Review of publications on health problems in Portugal or in a developing 
country  

 3. Discussion of priority health programs in Portugal, or in a developing 
country  

 4. Prepare concept notes for proposing a program or project to address 
health problems in Portugal or in a developing country  

 5. a) Participation in class and seminars (25%), b) Group work (25%) and c) 

Individual work (50%): essay or critical review of 10 pages on a topic to 
be agreed between the teacher and student 

9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os 
objetivos de aprendizagem da unidade curricular 

 1. As leituras, aulas e seminários contribuirão para que os alunos adquiram 
as bases teóricas sobre Programas de Saúde Baseados na Evidência 

 2. As discussões de casos, revisões de estudos e de avaliações de 

programas e projetos contribuirão para que os alunos adquiram 
pensamento analítico na disciplina 

 3. A preparação de relatórios e as apresentações contribuirão para que os 
alunos adquiram capacidades de comunicação escrita e oral  

9.1 Demonstration of the coherence between the teaching methodologies 
and the learning outcomes 

 1. Readings, lectures and seminars will contribute to students acquiring the 

theoretical underpinnings of the discipline of Evidence-based Health 
Programs 

 2. Case studies, reviews of studies and program and project evaluations will 
contribute to students acquiring critical thinking in the discipline 

 3. Reports and presentations will contribute to students’ ability to 
communicate in orally and in writing  

10. Bibliografia principal 

 1. Merson M.  Black R., Mills A J.:  International Public Health. Second 
Edition. (Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers, 2008 

 2. The World Bank:  Investing in Health (Washington, DC:  World Bank and 
Oxford University Press, 1993 

 3. Jamison, DT. Breman J.G., Meashem A.R., Alleyne G., Evans D.B., Jha P., 

Mill A., Musgrove P.: Disease Control Priorities in Developing Countries. 
Second Edition (Washington, DC:  The World Bank and Oxford University 
Press, 2006) 

 4. Skolnick, Richard L.: Essentials of Global Health(Jones and Bartlett 
Publishers, 2008) 

 5. Direcção Geral de Saúde. Programas Nacionais Prioritários. (Lisboa, 
Portugal: Ministério da Saúde, 2012) 

11. Língua de ensino 

 Português, Portuguese.   

A maior parte das referências bibliográficas serão em Inglês. Most of the 
bibliography will be in English 
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12. Requisitos para frequência 

 Licenciatura (1º ciclo) e estar a frequentar os programas de formação 

contínua, de especialização, de mestrado ou de doutoramento.   

 

 

13. Trabalho do aluno 

 

 Horas de Contacto com Docente Nº de horas 

 Aulas Teóricas (T) 4 

 Aulas Teórico-práticas (TP) 24 

 Aulas Práticas   

 Trabalho de Campo Orientado (TC)  

 Seminários (S) 4 

 Estágio (E)  

 Orientação Tutorial (OT)  

 Outras (O)  

 

 Horas de Trabalho Autónomo  

 Projectos e Trabalhos 40 

 Estudo 40 

 Avaliação 4 
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Total 
Horas 

Total Horas de 
Contacto 

Créditos 
calculados 

Créditos 
definidos 

112 32 4.0 4 ECTS 

 

 

14. Distribuição das colaborações de Docentes 

 

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

Alexandre V Abrantes 2 4   2    8 

Paulo de Sousa 2 4   2    8 

Outros  16       16 

Total         32 

 

 
 

15. Curso/Formação 

 Obrigatória Opcional 

Programa de Doutoramento em Saúde Pública   X 

Mestrados em Saúde Pública,  X  

Mestrado em Promoção de Saúde   

Curso de Especialização em Saúde Pública   

Curso de Especialização em Administração Hospitalar  X 

Outros Cursos da ENSP  X 

 


