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EQUIPA DOCENTE  

Designação ECTs T Docente TP Docente 
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3 10 Luís Silva Santos 12 Luís Silva Santos 

Totais 10   12  

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

T0. Apresentação 
1. Conteúdos programáticos 
2. Metodologias de avaliação 

T1. Resposta do Sistema Imunológico a Tumores e a Transplantes 
1. Transplante e Imunologia  
2. Tumores e Imunidade 

T2. Doenças Causadas pela Resposta do Sistema Imunológico 
1. Hipersensibilidade e Autoimunidade – Mecanismos Celulares e Moleculares 
2. Hipersensibilidade Imediata 

T3. Imunodeficiências Congénitas e Adquiridas 
1. Imunodeficiências Congénitas 
2. Imunodeficiências Adquiridas 

T4. Aplicações Práticas em Imunologia 
1. Imunodiagnóstico 
2. Imunofarmacologia 

 



OBJECTIVOS DA ÁREA DISCIPLINAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR 
 
A área disciplinar de Imunologia tem como objectivo geral capacitar o aluno com os conhecimentos 

necessários à compreensão dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na resposta 

imunológica que conduzem a doença quer por défice de resposta (ex: imunodeficiências) quer por 

exagero da resposta com lesão dos tecidos ou de órgão (ex: hipersensibilidades), quer por resposta 

aberrante (sindromas imunoproliferativas), devendo o aluno no final compreender os mecanismos 

celulares e moleculares associados à disfunção do sistema imunitário (doenças autoimunes, 

imunodeficiências primárias e adquiridas, sindromas imunoproliferativas, neoplasias, transplantes). A 

área disciplinar é também dedicada à apresentação das aplicações da imunologia ao diagnóstico 

laboratorial (em contexto clínico e investigação científica) e à farmacologia e terapêutica. A 

especificidade da ligação antigénio-anticorpo permite criar sistemas originais de diagnóstico e 

desenvolver abordagens terapêuticas inovadoras que têm contribuído para o acelerado progresso na 

área das ciências biomédicas com aplicações extremamente relevantes na prática clínica quotidiana. 

Serão apresentadas algumas destas potenciais aplicações (tanto ao nível do imunodiagnóstico como 

ao nível da imunofarmacologia) e as diferentes estratégias farmacológicas disponíveis para regular a 

actividade do Sistema Imunitário (fármacos imunomoduladores). 

Com esta área disciplinar é esperado que os alunos desenvolvam as competências abaixo 

enumeradas:  

 Saber identificar antigénios tumorais e perceber a sua importância na resposta imunitária aos 

tumores. 

 Saber quais os principais mecanismos da resposta imunitária aos tumores e potenciais 

mecanismos de evasão destes. 

 Reconhecer o papel dos antigénios HLA em transplantação, e descrever os mecanismos 

como estes podem induzir alossensibilização. 

 Definir hipersensibilidade e seus subtipos. 

 Descrever os mecanismos imunológicos envolvidos nas reacções de hipersensibilidade tipo I, 

II,III e IV. 

 Identificar as principais doenças associadas a cada tipo de reacção de hipersensibilidade. 

 Reconhecer a importância dos estados de hipersensibilidade patológica como manifestações 

por exagero de fenómenos imunológicos normais indispensáveis ao estado de saúde e 

sobrevivência dos seres humanos. 

 Definir auto-imunidade (AI) e doença auto-imune (DAI). 

 Saber os mecanismos que levam à perda de tolerância ao próprio (self) e ao desenvolvimento 

de DAI. 

 Identificar as causas gerais de Imunodeficiências (ID) Primárias. 

 Identificar os mecanismos de interacção entre o VIH e o Sistema Imunitário. 

 Estabelecer a diferença entre a infecção causada pelo VIH e as causadas por outros vírus. 

 Enumerar e descrever potenciais aplicações da imunologia ao diagnóstico laboratorial 

(sistemas de imunodiagnóstico), tanto em contexto clínico como de investigação biomédica. 



 Descrever a base racional das diferentes estratégias disponíveis para regular a actividade do 

sistema imunitário (fármacos imunomoduladores), sua aplicação terapêutica e principais 

exemplos relevantes para a prática clínica quotidiana. 
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METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 
 

A área disciplinar está organizada em aulas teóricas e aulas teórico-práticas. Nas aulas 

teóricas (10 horas) são apresentados, utilizando uma metodologia expositiva, os conceitos e os 

conhecimentos actualizados, de modo a fornecer aos estudantes a base de conhecimentos que lhes 

permitirá analisar de modo crítico os casos e artigos discutidos durante as aulas teórico-práticas. As 

aulas teórico-práticas (12 horas) visam a integração e aplicação de conhecimentos e nesse sentido 

são dedicadas à recolha de informação, análise e discussão centrados em tópicos-debate. A turma é 

dividida em grupos e, seguindo uma dinâmica PBL/POL, recolhe informação sobre cada tópico-

debate (transplante alogénico, asma alérgica) e procede à respectiva análise crítica, sob supervisão 

do docente. Cada tópico-debate será discutido internamente (por grupo) e os conteúdos recolhidos 

serão sistematizados de forma a responder a questões formuladas pelo docente. Na última aula 

dedicada a cada tópico-debate, as questões e respectivas resoluções são apresentadas (uma 

questão por grupo, escolhida aleatoriamente) e discutidas em debate alargado, com a participação 

activa dos colegas e do docente. 

A classificação final do aluno na área disciplinar de Imunologia resulta da média ponderada entre uma 

componente de avaliação contínua e uma componente de avaliação final. É igualmente possível a 

aprovação à disciplina mediante a realização de um exame de recurso, em época a designar para o 

efeito. Na primeira situação, contribuem para a classificação final do aluno, arredondada à unidade, a 

avaliação contínua (peso relativo de 30% na classificação final) e a componente de avaliação final 

(peso relativo de 70% na classificação final), ambas arredondadas às décimas. A avaliação contínua 

consiste na média aritmética das classificações obtidas na apresentação e discussão dos dois 

tópicos-debate previstos para as aulas teórico-práticas. Neste contexto, os alunos serão avaliados 

quanto ao rigor, pertinência e clareza das respectivas apresentações, bem como quanto à sua 

participação no debate alargado reservado a cada tópico-debate. A avaliação final consiste em uma 

frequência (arredondada às décimas) – 1ª chamada – ou, em alternativa, num exame escrito e um 

exame oral (arredondados às décimas e unidades, respectivamente; com igual peso relativo) – 2ª 



chamada. A aprovação à disciplina fica, nestes casos, condicionada à obtenção de classificações 

mínimas de 10 na componente de avaliação final (1ª ou 2ª chamada) e 8,0 no exame escrito (para 

quem optar por esta alternativa). No caso específico da 1ª chamada, a aprovação à disciplina fica 

ainda condicionada à obtenção de uma classificação mínima de 10 na componente de avaliação 

contínua. No caso específico da 2ª chamada de avaliação, a obtenção de uma classificação não 

inferior a 9,5 e inferior a 16,5 no exame escrito dispensa da realização do exame oral, tendo, nesta 

situação, o exame escrito um peso relativo de 70% na classificação final do aluno. Finalmente, a 

aprovação em exame de recurso está dependente da realização obrigatória de um exame escrito e 

um exame oral que contribuirão em partes iguais para a classificação final do aluno, arredondada à 

unidade. A aprovação à disciplina fica, nesta situação, condicionada à obtenção de uma classificação 

mínima de 8,0 no exame escrito. 

Independentemente da alternativa de avaliação considerada, o acesso às componentes de avaliação 

finais (1ª chamada, 2ª chamada e exame de recurso) está reservado aos alunos que não estejam 

reprovados por faltas. Serão considerados aprovados à área disciplinar de Imunologia os alunos 

cuja classificação final arredondada às unidades seja igual ou superior a 10. Em todas as situações 

omissas dos presentes métodos de avaliação aplica-se o “Regulamento dos princípios a observar na 

Avaliação dos Discentes”. 

 
CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES PARA 2014-2015 
 
Tabela I – Calendarização das aulas Teóricas e das aulas Teórico-Práticas 

SSEECCÇÇÕÕEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS  TT    ((hh))  DDAATTAA((SS))  
TTPP    

((hh))  
DDAATTAA((SS))  

T0. Apresentação e balanço 2 
11/09; 
20/11 

0 - 

T1. Resposta do Sistema Imunológico a 
Tumores e a Transplantes 

2 
18/09; 
02/10 

6 
18/09, 02/10, 

09/10 

T2. Doenças Causadas pela Resposta do 
Sistema Imunológico 

2 
09/10; 
16/10 

6 
16/10, 23/10, 

30/10 

T3. Imunodeficiências Congénitas e Adquiridas 2 
23/10; 
30/10 

0 - 

T4. Aplicações Práticas em Imunologia 2 
06/11; 
13/11 

0 - 

TOTAL  10  12  

 


