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A Formação Avançada em Saúde Comunitária 
constituída por 8 cursos, destina-se à transferência de 
conhecimento sobre os novos paradigmas da Saúde 
Comunitária de Precisão e das oportunidades e desafi-
os gerados pela inclusão dos avanços tecnológicos 
que permitem o acompanhamento e análise dos 
indivíduos e do seu ambiente.

Uma Saúde Comunitária - Preditiva, Preventiva, 
Personalizada e Participada.

Os diferentes profissionais e atores sociais envolvidos 
na Promoção e Educação para a Saúde encontram 
nestes Cursos a formação adequada para se tornarem 
agentes ativos para a promoção do bem-estar e 
qualidade de vida das populações e comunidades em 
que estão inseridos. 

Os graduados ficam aptos a:

• Desenhar, Implementar e Gerir Programas de Saúde 

Comunitária;
• Avaliar e monitorizar os programas e as estratégias 
para comunicar resultados quer às populações, quer 
aos decisores políticos contribuindo para as Políticas e 
Programas de Saúde Comunitária. 

Formação Avançada em Saúde Comunitária é 
constituída pelos seguintes cursos:

• Métodos em Saúde Comunitária de Precisão - 30 horas.
• Técnicas de análise aplicadas à Saúde Comunitária 
de Precisão - 30 horas.
• Novas tecnologias de informação e comunicação na 
saúde comunitária de precisão - 12 horas.
• Ética e investigação em saúde - 12 horas.
• Estratégias e políticas de saúde - 24 horas.
• Medicina baseada na evidência - 16 horas.
• Seminários em Saúde Comunitária de Precisão
- 16 horas.
• Casos de Estudo e Projeto de Investigação em Saúde 
Comunitária - 40 horas.
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• Conhecer a realidade da Saúde Comunitária de 
Precisão e o seu papel na promoção e monitorização 
da saúde das populações por forma a definir 
estratégias e políticas que permitam a adoção de 
estilos de vida saudáveis desenvolvidas com o 
envolvimento da população e consequente melhoria da 
qualidade de vida.

• Analisar e compreender a informação disponível nos 
diferentes tipos de estudos de Saúde Comunitária de 
Precisão. 

• Participar ativamente em projetos de investigação 
científica, recolhendo, analisando e interpretando 
dados de investigação com enfoque na inclusão das 
tecnologias “ómicas” e novas tecnologias de 
comunicação na investigação.

• Participar na definição de estratégias de 
planeamento, execução e avaliação de ações 
concretas em saúde oral e a sua aplicação na 
comunidade.

• Integrar o conhecimento gerado pela avaliação da 
eficácia de ações concretas de saúde oral em políticas 
de saúde adequadas a populações e fases do ciclo 
vital específicas.

• Refletir e avaliar crítica e continuamente a prática 
profissional. 
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OBJECTIVOS

• Alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos nas áreas da Medicina 
(nomeadamente Medicina Geral e Familiar e Saúde 
Pública entre outras) e Medicina Dentária, Higiene 
Oral, Ciências e Engenharias Biomédicas, Biologia, 
Bioquímica, Ciências Farmacêuticas e Enfermagem, 
Professores, Psicólogos, Assistentes Sociais, 
Diretores técnicos de instituições de apoio social.

• Outros profissionais com funções na promoção e 
educação para a Saúde. 

DESTINATÁRIOS
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• A Formação Avançada em Saúde Comunitária será 
constituída por 8 cursos que podem ser frequentados de 
forma independente sendo emitido um certificado de 
frequência correspondente a cada curso.

Os cursos correspondem a 3 níveis crescentes de 
complexidade com cursos iniciais em que são fornecidas as 
competências básicas em Saúde Comunitária (desde 
métodos de análise até aos princípios éticos da 
investigação em saúde), cursos de aplicação das 
competências básicas de investigação e ação em Saúde e 
finalmente um curso em que será feita uma abordagem 
completa de um caso de estudo (com exemplos trazidos 
pelo formando ou selecionados pelo docente) desde a 
recolha de dados até à implementação de uma intervenção, 
passando pela avaliação da eficácia da mesma.

• As aulas decorrem de fevereiro de 2021 a fevereiro de 
2022. As aulas serão lecionadas inteiramente on-line 
(videoconferência) às sextas-feiras e sábados.

• A aprovação em cada curso a realizar obriga à presença 
em pelo menos 80% das aulas lecionadas.

• O certificado de aprovação aos respetivos cursos da 
formação avançada será emitido pela Universidade 
Católica Portuguesa com atribuição dos respetivos 
créditos e horas de formação assistidas. 

Caso os candidatos realizem os 8 cursos de formação 
avançada em Saúde Comunitária, será emitido um 
certificado de Pós-Graduação em Saúde Comuznitária 
com atribuição dos respetivos créditos e horas.
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ORGANIZAÇÃO
DO CURSO

O valor da propina dependerá do curso em que o aluno 
pretende candidatar-se. Os valores de propina 
atribuídos a cada curso são:

• Métodos em Saúde Comunitária de Precisão (30 
horas): 350 euros

• Técnicas de análise aplicadas à Saúde Comunitária 
de Precisão (30 horas): 350 euros

• Novas tecnologias de informação e comunicação na 
saúde comunitária de precisão (12 horas):150 euros

• Ética e investigação em saúde (12 horas):150 euros

• Estratégias e políticas de saúde (24 horas):300 euros

• Medicina baseada na evidência (16 horas):200 euros

• Seminários em Saúde Comunitária de Precisão (16 
horas): 200 euros

• Casos de Estudo e Projeto de Investigação em Saúde 
Comunitária (40 horas):350 euros 

Pedido de certificado dos cursos aprovados: 167,50€ 
(cento e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos). 

PROPINAS

CURSOS MINISTRADOS ON-LINE



O curso referente à Saúde Comunitária de Precisão 
terá início com a apresentação deste conceito inovador 
que integra os princípios da Medicina Personalizada e 
de Precisão e os transfere para a Saúde Pública e 
Comunitária.

Serão abordadas neste curso as metodologias 
utilizadas para o desenho e implementação de 
investigação em Saúde Comunitária e exploradas as 
várias etapas necessárias para a concretização de um 
trabalho de investigação; incluindo a formulação de 
questões e pesquisa bibliográfica; desenho de estudos 
(experimentais e observacionais); erros aleatórios e 
sistemáticos e noções de precisão e validade; 
protocolos de investigação; gestão e planeamento de 
projetos; interpretação e divulgação de resultados.
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(30 horas de contato)

MÉTODOS EM SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO 

A abordagem molecular de alguns dos determinantes 
biológicos e ambientais da saúde será também 
ilustrada, e constitui um fator de inovação neste curso. 
Será salientada a capacidade de potenciar a qualidade 
e capacidade preditiva e de precisão dos resultados da 
investigação com a geração e/ou incorporação de 
dados moleculares. 

Neste contexto serão também abordadas as 
vantagens da utilização de estratégias não invasivas 
para o diagnóstico e monitorização da saúde da 
população.
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MÉTODOS EM SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO 

Professor Doutor Nélio Veiga

Licenciado em Medicina Dentária pelo Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa em 2006, mestre em Saúde Pública pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 
2010 e doutoramento em Biomedicina pela 
Universidade da Beira Interior em 2015. 

Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade Católica Portuguesa, em Viseu, sendo 
regente das unidades curriculares da área da Saúde 
Oral Comunitária do Mestrado Integrado em Medicina 
Dentária. 

Desenvolve investigação na área da Saúde Oral 
Comunitária e Epidemiologia e Saúde Pública.

Docentes

Professor Doutor Carlos Quinonez

Professor associado e diretor da especialidade em 
saúde pública oral da Faculty of Dentistry – University 
of Toronto. 

Trabalhou como clínico nos setores público e privado e 
é um líder reconhecido em políticas de atendimento 
odontológico no Canadá e internacionalmente. 

Seu foco principal é a pesquisa política aplicada, com 
ênfase na equidade e na história, política e economia 
da odontologia.

Também foi ex-presidente da Canadian Association of 
Public Health Dentistry.
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MÉTODOS EM SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO 

Professora Doutora Maria José Correia

Licenciada em Biologia Marinha e Pescas em 1994 
pela Universidade do Algarve. Doutorada em Biologia 
pela City University of New York em 2000 e com a 
equivalência ao doutoramento  da Universidade do 
Algarve em Biologia na especialidade de Microbiologia. 

Professora Associada na Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade Católica Portuguesa. 

Membro do SalivaTec onde tem sido responsável pela 
investigação na comunidade com colaborações no 
programa Atividade Sénior e na parceria com a 
Associação Para as Perturbações Do 
Desenvolvimento e Autismo (APPDA)-Viseu.

Docentes

Professora Doutora Elisabete Ramos

Licenciada em Ciências da Nutrição pela Universidade 
do Porto em 1997. 

Na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
concluiu o Mestrado em Saúde Pública com 
especialização em Epidemiologia em 2001 e 
doutorou-se em Saúde Pública em 2006. 

É docente da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto desde 2007. 

Tem desenvolvido trabalho de investigação em vários 
projetos, na sua maioria na área dos determinantes 
comportamentais em saúde, nomeadamente os 
relacionados com a obesidade. 
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MÉTODOS EM SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO 

20 março 2021
(9h-13h)
Metodologias para o desenho de estudos de 
investigação em saúde comunitária e interpretação 
dos resultados obtidos.
O diagnóstico e monitorização não invasiva em 
estudos de Saúde Comunitária (monitorização de 
determinantes de saúde).

Prof. Doutora Elisabete Ramos

09 abril 2021
(14h-18h)
Estudo molecular de determinantes biológicos 
ambientais da saúde:
potencialidades e desafios.

Prof. Doutora Maria José Correia

10 abril 2021
(9h-13h e 14h-18h)
Metodologia de investigação epidemiológica: 
avaliação observacional de intervenções.

Prof. Doutor Nélio Veiga

Plano de Estudos

19 fevereiro 2021
(16h-18h)
Saúde Comunitária de Precisão
conceito, oportunidades e desafios.

Prof. Doutor Carlos Quinonez

20 fevereiro 2021
(9h-13h e 14h-18h)
Metodologias de investigação epidemiológicas: 
tipos de estudo de investigação em Saúde 
Comunitária.

Prof. Doutor Nélio Veiga

19 março 2021
(14h-18h)
Protocolos de investigação:
abordagem faseada à descrição e concretização de 
um trabalho de investigação. Promoção e 
monitorização em saúde/qualidade de vida na 
população.

Prof. Doutora Elisabete Ramos



No final deste curso, pretende-se que o aluno tenha 
adquirido os conhecimentos referentes aos conceitos 
da estatística aplicada à investigação em saúde e 
método experimental. 

A aquisição de conhecimento estará centrada na 
perspectiva da decisão clínica ou experimental 
baseada na evidência e a estimação de parâmetros 
biomédicos relevantes. 

Visa este curso a consolidação e extensão de 
conhecimentos em estatística descritiva e inferencial 
utilizada para analisar dados primários em saúde 
(questionários, censos, observações e outros), 
interpretar, produzir e utilizar indicadores de saúde. 
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(30 horas de contato)

TÉCNICAS DE ANÁLISE APLICADAS À SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO

Será explorado o potencial das ferramentas 
informáticas de bioestatística na medicina baseada na 
evidência e a importância da evidência quantitativa na 
fundamentação da decisão clínica. 

Este curso tem um cariz teórico prático com recurso a 
software de análise estatística.



TÉCNICAS DE ANÁLISE APLICADAS À SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO
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Docentes

Professora Doutora Martha Nunn

Licenciada em Medicina Dentária na Universidade do 
Tennessee e doutorou-se em Bioestatística na 
Universidade de Washington, EUA.

Faz parte do corpo docente da Creighton University, 
em 2009. É membro de várias associações de 
medicina dentária, incluindo o American Academy of 
Periodontology e American Dental Education 
Association. Irá estar presente em Portugal como 
bolseira ao abrigo do Programa Fullbright participando 
no desenvolvimento de investigação científica.

Apresenta inúmeras publicações e está envolvida em 
vários projetos de investigação na área do sistema de 
integração de dados em saúde.

Professor Doutor Nuno Rosa

Licenciado em Biologia pela Universidade de Aveiro 
em 2000, Mestre em Biologia Celular pela 
Universidade de Coimbra em 2003 e Doutor em 
Ciências da Saúde - Ciências Biomédicas, pela 
Universidade Católica  Portuguesa em 2012. 

É Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade Católica Portuguesa.

Os seus principais interesses de investigação são a 
identificação de painéis de biomarcadores por estudos in 
silico utilizando ferramentas de bioinformática 
desenvolvidas no SalivaTec (SalivaTecDB, OralInt e 
SalivaPrint Toolkit) e a sua posterior validação usando 
know-how e tecnologia de última geração para a 
identificação de proteínas em pequenos volumes de 
amostras de saliva. 



TÉCNICAS DE ANÁLISE APLICADAS À SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO
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24 abril 2021
(14h-19h)
Análise Exploratória de Dados Integrados.

Prof. Doutora Martha Nunn

28 maio 2021
(14h-19h)
Evidência quantitativa na fundamentação da 
decisão em saúde com a aplicação prática usando 
softwares informáticos estatísticos
(parte I).

Prof. Doutora Martha Nunn

29 maio 2021
(14h-19h)
Evidência quantitativa na fundamentação da 
decisão em saúde com a aplicação prática usando 
softwares informáticos estatísticos 
(parte II).

Prof. Doutora Martha Nunn

Plano de Estudos

20 março 2021
(14h-20h)
Conceitos básicos da Estatística Aplicada à 
Investigação em Saúde e Método Experimental. 
Estatística Descritiva.

Prof. Doutora Martha Nunn

23 abril 2021
(14h-19h)
Estatística Inferencial.

Prof. Doutora Martha Nunn

24 abril 2021
(9h-13h)
Papel das ferramentas informáticas de 
bioestatística na medicina dentária de evidência.

Prof. Doutor Nuno Rosa



Este curso capacitará os profissionais para 
compreender como o conhecimento gerado pelos 
estudos de saúde pública de precisão é integrado na 
definição das estratégias e políticas, locais e nacionais. 
Será analisado e apresentado o estado atual do 
conhecimento sobre as principais questões de saúde 
oral comunitária e enquadrada a avaliação das 
intervenções no campo da saúde. 

Um dos principais objetivos deste curso consiste em 
compreender como é que as novas tecnologias e 
aplicações informáticas podem facilitar e beneficiar a 
obtenção de conhecimentos sobre saúde, fatores de 
risco e educação em saúde por forma a orientar a 
elaboração de estratégias e políticas mais precisas 
para as verdadeiras necessidades detectadas em 
saúde pública.
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(24 horas de contato)

ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE SAÚDE 

Os participantes irão conhecer os modelos e as etapas 
do processo de planeamento em saúde; conhecer os 
principais atributos do pensamento estratégico em 
saúde; identificar os instrumentos adequados à 
definição de prioridades em saúde; definir objetivos e 
indicadores de saúde geral e oral e de serviços de 
saúde; elaborar estratégias de ação em saúde oral 
comunitária; analisar planos de ação, programas e 
projetos de saúde. 

Serão apresentados exemplos de vários sistemas de 
saúde diferentes a nível mundial (Portugal, Reino 
Unido, Malta, Canada, Brasil, Chile, entre outros), bem 
como as estratégias e políticas implementadas em 
cada um.



ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE SAÚDE 
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Public Health e membro da Platform for Better 
OralHealth in Europe.

Professora na Universidade de Malta. Publicou vários 
artigos científicos sobre educação médica e dentária, 
promoção de saúde oral e políticas de saúde na 
Europa e funcionamento de sistemas de saúde.

Professor Doutor Paulo Melo

Professor Associado de Cariologia e Dentisteria 
Operatória da Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade do Porto (FMDUP); Presidente do 
Departamento de Saúde Pública Oral do Instituto de 
Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP); 
Membro da Unidade de Pesquisa em Epidemiologia do 
ISPUP;

Membro da comissão de supervisão do Programa 
Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO).

Docentes

Professor Doutor Kenneth Eaton

Estudou na Universidade de Londres onde obteve o 
seu doutoramento. Especialista em Periodontologia e 
em Saúde Pública Oral. Atualmente, é professor 
visitante na University College London e professor 
honorário da University of Kent. Foi presidente dos 
Grupos de Investigação Prática e Investigação em 
Educação da IADR e da Associação Europeia de 
Saúde Oral Pública. 

Foi ainda o primeiro presidente da Plataforma para 
Melhor Saúde Oral na Europa. Consultor do Conselho 
de Oficiais Dentistas Europeus e assessor da 
Organização Mundial da Saúde e os Departamentos 
de Saúde de vários países europeus. 

Professora Doutora Paula Vassallo

Vice-presidente da European Association of Dental 



ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE SAÚDE 
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Professor Doutor Alex Bustos 

Diretor da Facultade de Odontologia da Universidade 
de Concepción, Chile. 

Mestre em Saúde Familiar e grau de especialista em 
Saúde Pública. Doutorado em Odontologia pela 
Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. 

Docentes

Professor Doutor
Adalberto Campos Fernandes

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa. Especialista em Saúde 
Pública. 

Mestre em Administração dos Serviços de Saúde pela 
Universidade Nova de Lisboa. Possui as 
Competências em Medicina Farmacêutica e Gestão 
em Saúde atribuídas pela Ordem dos Médicos. 
Professor Auxiliar Convidado da Escola Nacional de 
Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP 
UNL) integrando a equipa de coordenação de 
Administração Hospitalar, Gestão em Saúde e de 
Políticas de Saúde.

Foi Ministro da Saúde do XXI Governo Constitucional 
de 2015-2018. 



ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE SAÚDE 
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24 julho 2021
(15h-18h)
Pensamento estratégico em saúde.
Integração da saúde oral nas políticas de saúde a nível 
nacional e internacional.

Prof. Doutor Alex Bustos

25 de setembro
(9h-12h e 14h-17h)
Metodologias básicas para a definição de 
estratégias e políticas, locais e nacionais, em 
saúde, com especial destaque para a saúde oral.

Prof. Doutor Paulo Melo

Plano de Estudos

25 junho 2021
(14h-17h)
Pensamento estratégico em saúde.
Análise de planos de ação, programas e projetos de 
saúde.

Prof. Doutora Paula Vassallo

26 junho 2021
(9h-13h e 14h-18h)
Pensamento estratégico em saúde. 
Instrumentos adequados à definição de prioridades em 
saúde.

Prof. Doutor Kenneth Eaton.

24 julho 2021
(9h-13h)
Metodologias básicas para a definição de 
estratégias e políticas, locais e nacionais, em 
saúde.

Prof. Doutor Adalberto Campos Fernandes



Este curso terá como principal objetivo o conhecimento 
dos conceitos fundamentais referentes à medicina 
baseada na evidência, por forma a que o participante 
possa desenvolver a capacidade para debater, refletir 
e investigar. 

A Medicina Baseada na Evidência permitirá também 
compreender as atividades preventivas recomendadas 
ao longo do ciclo vital, compreender os conceitos e 
implementação relacionado com os vários níveis de 
prevenção aplicadas na saúde oral (da primária à 
quaternária) e conhecer a importância da existência de 
dados sistemáticos para a aplicação de estratégias em 
saúde e consequente melhoria da qualidade de vida da 
população. 
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(16 horas de contato)

MEDICINA BASEADA NA EVIDÊNCIA

Docentes

Professor Doutor António Mata

Licenciado em Medicina Dentária pelo Instituto 
Superior de Ciências da Saúde Sul, Portugal. 
Doutorado em Biologia e Medicina Oral pela University 
of Central Lancashire, Reino Unido. 

Pós-graduado em Medicina Dentária Baseada na 
Evidência pela Universidade de Oxford em 2007.

Professor Catedrático na Universidade de Lisboa 
(2010). Coordenador da Unidade de Investigação em 
Ciências Orais e Biomédicas da FMDUL. Diretor do 
Centro de Estudos de Medicina Dentária Baseada na 
Evidência da FMDUL.



MEDICINA BASEADA NA EVIDÊNCIA
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Plano de Estudos

30 outubro 2021
(9h-13h e 14h-18h)
Conceitos fundamentais referentes à medicina 
baseada na evidência aplicadas em saúde geral e 
saúde oral.

Prof. Doutor António Mata

26 novembro 2021
(14h-18h)
Conceitos e implementação relacionados com os 
vários níveis de prevenção (primária à quaternária).

Prof. Doutor Carlos Araya

27 novembro 2021
(14h-18h)
Monitorização de dados sistemáticos para a 
aplicação de estratégias em saúde.

Prof. Doutor Carlos Araya

Docentes

Professor Doutor Carlos Araya Vallespir

Diretor do Departamento de Prevenção e Saúde Pública 
e diretor do Mestrado em Ciências Odontológicas da 
Facultade de Odontologia da Universidade de 
Concepción, Chile. 

Doutorado em Odontologia pela Universidade Nacional 
de Córdoba, Argentina. 



Neste curso serão abordados os aspetos principais da 
e-saúde, sistemas de informação em saúde e a relação 
entre os media e comunicação em saúde. Serão 
discutidos os registos clínicos eletrónicos na prestação 
de cuidados primários e terciários; sistemas de 
codificação e classificação de diagnósticos e 
procedimentos; dados estruturados e não 
estruturados; processamento de sinal e imagem; 
comunicações eletrónicas entre prestadores de 
cuidados; sistemas de suporte à decisão; 
implementação e avaliação de tecnologias e de 
sistemas de informação.

Serão ainda abordados neste curso o modo como as 
novas formas de comunicação pelas redes sociais 
determinam e influenciam a obtenção de informação 
pelas populações e de como podem ser utilizadas para 
envolver os cidadãos na promoção e educação para a 
saúde. As oportunidades da utilização destas novas 
ferramentas para diminuir as discrepâncias no acesso 
aos cuidados de saúde serão também exploradas.

A abordagem destes conteúdos permitirá ao aluno a 
aplicação prática das tecnologias de informação em 
sistemas de saúde, tendo como objetivo o aumento da 
segurança, efetividade, eficiência, equidade e 
disponibilidade da prestação de cuidados. 
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FORMAÇÃO AVANÇADA
EM SAÚDE COMUNITÁRIA
CURSOS MINISTRADOS ON-LINE

(12 horas de contato)

NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NA SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO 

Docentes

Professora Doutora Rita Veloso Mendes

Licenciada em Sociologia pelo ISCTE-IUL, aí concluiu 
o Mestrado em Família e Sociedade e mais tarde o 
Doutoramento com a defesa da tese sobre o uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
sector da saúde, sob a perspetiva sociológica e 
organizacional.

Na Escola Nacional de Saúde Pública realizou o 
Curso de Especialização em Administração 
Hospitalar. Integrou o 28º PADIS – Programa para 
Alta Direção de Instituições de Saúde, da AESE com 
Bolseira APAH. 

Professor Doutor André Correia 

Licenciado em Medicina Dentária (FMDUP). 
Pós-graduação em Implantologia e Prótese Oral 
(Universidade de Barcelona). Doutorado em Prótese 
Dentária e Oclusão (FMDUP). 

Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade Católica Portuguesa, 
sendo regente de Informática Médico-Dentária da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
Católica Portuguesa, tendo vários trabalhos 
publicados sobre a aplicação das novas tecnologias 
em saúde.



NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NA SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO 

Docentes

Professora Doutora Rita Veloso Mendes

Licenciada em Sociologia pelo ISCTE-IUL, aí concluiu 
o Mestrado em Família e Sociedade e mais tarde o 
Doutoramento com a defesa da tese sobre o uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
sector da saúde, sob a perspetiva sociológica e 
organizacional.

Na Escola Nacional de Saúde Pública realizou o 
Curso de Especialização em Administração 
Hospitalar. Integrou o 28º PADIS – Programa para 
Alta Direção de Instituições de Saúde, da AESE com 
Bolseira APAH. 
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FORMAÇÃO AVANÇADA
EM SAÚDE COMUNITÁRIA
CURSOS MINISTRADOS ON-LINE

Plano de Estudos

17 dezembro 2021
(14h-19h)
Aspetos teóricos das ciências da informação, 
específicos à compreensão dos dados, informação 
e conhecimento. 
Aplicação prática das novas tecnologias de 
informação em sistemas de saúde. Registos clínicos 
eletrónicos na prestação de cuidados primários e 
terciários. 

Prof. Doutor André Correia
Prof. Doutora Rita Veloso

18 dezembro 2021
(9h-13h e 14h-17h)
Processamento de sinal e imagem, comunicações 
eletrónicas entre prestadores de cuidados, 
sistemas de suporte à decisão, implementação e 
avaliação de tecnologias e de sistemas de 
informação.

Prof. Doutora Rita Veloso

Docentes

Professor Doutor André Correia 

Licenciado em Medicina Dentária (FMDUP). 
Pós-graduação em Implantologia e Prótese Oral 
(Universidade de Barcelona). Doutorado em Prótese 
Dentária e Oclusão (FMDUP). 

Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade Católica Portuguesa, 
sendo regente de Informática Médico-Dentária da 
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade 
Católica Portuguesa, tendo vários trabalhos 
publicados sobre a aplicação das novas tecnologias 
em saúde.



O profissional de saúde/investigador necessita de 
obter uma formação ética e moral específica e 
sistematizada, que lhe permita responder aos 
problemas que lhe vão surgindo, principalmente a nível 
social. Este curso irá abordar fundamentalmente a 
promoção da capacidade de reflexão ética; 
desenvolvimento de competências que contribuam 
para a atuação ética e deontológica em saúde; 
conhecimento sobre a aplicação dos conceitos éticos e 
deontológicos aplicados às novas tecnologias que são 
fundamentais para o estudo e monitorização em Saúde 
Pública.

Serão ainda explorados os desafios colocados pela 
obtenção, partilha e proteção dos dados numa altura 
em que as tecnologias digitais facilitam estes 
processos, mas em que os princípios éticos não 
podem deixar de ser observados.
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FORMAÇÃO AVANÇADA
EM SAÚDE COMUNITÁRIA
CURSOS MINISTRADOS ON-LINE

(12 horas de contato)

ÉTICA E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE 

Docentes

Professora Doutora Joana Araújo

Vice-diretora do Instituto de Bioética, Universidade 
Católica Portuguesa, onde é responsável pela área da 
investigação. 

Membro do Programa para a Responsabilidade na 
Investigação da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. Avaliadora na área da avaliação ética de 
candidaturas financiadas no âmbito da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia. 

Secretária Executiva da Cátedra da Unesco em 
Bioética. As áreas de interesse são a ética, ambiente e 
cidadania; ética, investigação e integridade científica; 
bioética e educação; ética, ciência e sociedade.



ÉTICA E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE 

Docentes

Professora Doutora
Maria Helena de Checchi

Licenciada em Odontologia e Doutora em Saúde 
Coletiva pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
FOP-UNICAMP. Mestre em Saúde Coletiva pela 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
FOP-UNICAMP. Especialista em Atenção Básica em 
Saúde da Família pela Universidade Federal de 
Alfenas (2015). Especialista em Administração 
Hospitalar pela Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo (2016). 

Especialista em Micropolítica da Gestão do Trabalho 
em Saúde pela Universidade Federal Fluminense 
(2016). 
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FORMAÇÃO AVANÇADA
EM SAÚDE COMUNITÁRIA
CURSOS MINISTRADOS ON-LINE

Plano de Estudos

08 Janeiro 2022
(14h-20h)
Conceitos aplicados à ética em investigação nas 
diversas áreas da saúde. 

Prof. Doutora Maria Helena de Checchi

22 Janeiro 2022
(9h-12h e 14h-17h)
A proteção de dados em saúde. 
Promoção da humanização dos cuidados em saúde e 
da capacidade de reflexão ética.

Prof. Doutora Joana Araújo



Neste curso constituído por vários seminários, serão 
convidados a participar atores no domínio da Saúde 
Comunitária que têm desenvolvido trabalho de 
vanguarda com projetos inovadores. Estes seminários 
serão abertos ao público e será estimulada a 
discussão com uma mesa redonda em que participam 
docentes desta formação avançada.
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FORMAÇÃO AVANÇADA
EM SAÚDE COMUNITÁRIA
CURSOS MINISTRADOS ON-LINE

(16 horas de contato)

SEMINÁRIOS EM SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO

Docentes convidados para seminários

23 de julho de 2021
(14h-18h)

Professora Doutora
Susana Falardo Ramos

Licenciada em Medicina Dentária pelo I.S.C.S Egas 
Moniz em 1996. Doutorada em Ciências Dentárias 
(área Preventiva, Odontopediatria e Ortodontia) pela 
Faculdade de Odontologia da Universidade 
Complutense de Madrid em 2015. 

Pós-graduada em Cronobiologia e Medicina do Sono 
pela ESSVA- Famalicão em 2016. Professora 
Convidada Externa de Prevenção e Saúde Publica 
(áreas Saúde Oral Preventiva e Medicina Oral do 
Sono) na Faculdade de Odontologia da Universidade 
Complutense de Madrid 2015-2017. 

24 de setembro de 2021
(14h-18h)

Professora Doutora Isabel Roçada Pires 

Licenciada em Medicina Dentária com Mestrado em 
Saúde Oral Comunitária pela FMDUP. Doutoramento 
no ramo de conhecimento de Ortodontia e 
Odontopediatria pela FMDUP. 

Foi professora auxiliar da disciplina de Medicina 
Dentária e Saúde Oral Comunitária da FMDUP. 
Apresenta vários trabalhos publicados sobre 
prevalência de doenças orais e promoção de saúde 
oral na comunidade.

29 de outubro de 2021
(14h-18h)

Professora Doutora Odete Amaral

Professora auxiliar na Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Viseu. 

Licenciou-se em 2000 em Enfermagem na Escola 
Superior de Saúde de Viseu, Instituto Politécnico de 
Viseu, em 2005 completou o seu mestrado em Gestão 
dos Serviços de Saúde. Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisboa. 

Em 2014 completou o seu Doutoramento em Saúde 
Pública, especialidade de Promoção da Saúde na 
Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de 
Saúde Pública 

08 de janeiro de 2022
(9h-13h)

Orador a convidar representante da 
sociedade civil e ativista de saúde.



Docentes convidados para seminários

23 de julho de 2021
(14h-18h)

Professora Doutora
Susana Falardo Ramos

Licenciada em Medicina Dentária pelo I.S.C.S Egas 
Moniz em 1996. Doutorada em Ciências Dentárias 
(área Preventiva, Odontopediatria e Ortodontia) pela 
Faculdade de Odontologia da Universidade 
Complutense de Madrid em 2015. 

Pós-graduada em Cronobiologia e Medicina do Sono 
pela ESSVA- Famalicão em 2016. Professora 
Convidada Externa de Prevenção e Saúde Publica 
(áreas Saúde Oral Preventiva e Medicina Oral do 
Sono) na Faculdade de Odontologia da Universidade 
Complutense de Madrid 2015-2017. 

24 de setembro de 2021
(14h-18h)

Professora Doutora Isabel Roçada Pires 

Licenciada em Medicina Dentária com Mestrado em 
Saúde Oral Comunitária pela FMDUP. Doutoramento 
no ramo de conhecimento de Ortodontia e 
Odontopediatria pela FMDUP. 

Foi professora auxiliar da disciplina de Medicina 
Dentária e Saúde Oral Comunitária da FMDUP. 
Apresenta vários trabalhos publicados sobre 
prevalência de doenças orais e promoção de saúde 
oral na comunidade.
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(16 horas de contato)

SEMINÁRIOS EM SAÚDE COMUNITÁRIA DE PRECISÃO

29 de outubro de 2021
(14h-18h)

Professora Doutora Odete Amaral

Professora auxiliar na Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Viseu. 

Licenciou-se em 2000 em Enfermagem na Escola 
Superior de Saúde de Viseu, Instituto Politécnico de 
Viseu, em 2005 completou o seu mestrado em Gestão 
dos Serviços de Saúde. Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Lisboa. 

Em 2014 completou o seu Doutoramento em Saúde 
Pública, especialidade de Promoção da Saúde na 
Universidade Nova de Lisboa, Escola Nacional de 
Saúde Pública 

08 de janeiro de 2022
(9h-13h)

Orador a convidar representante da 
sociedade civil e ativista de saúde.



Neste curso os alunos serão orientados para analisar 
casos de estudo apresentados pelo docente ou 
desenhar, executar e discutir trabalhos que sejam do 
seu interesse específico com a orientação de docentes 
da formação avançada em Saúde Comunitária.

É neste curso que os alunos podem aplicar o 
conhecimento obtido nos vários cursos anteriores para 
desenhar estudos e/ou intervenções, ou tratar dados 
de estudos que tenham desenvolvido no seu contexto 
profissional.

O horário deste curso será depois definido com os 
docentes que irão participar. Neste curso específico, 
haverá uma maior flexibilidade de horário, não limitado 
a sexta-feira e sábado como acontece com os 
restantes cursos de formação avançada em Saúde 
Comunitária.
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FORMAÇÃO AVANÇADA
EM SAÚDE COMUNITÁRIA
CURSOS MINISTRADOS ON-LINE

(40 horas de contato)

CASOS DE ESTUDO E PROJETO DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA

Docente 

Professora Doutora Patrícia Correia

Médica Dentista licenciada pela Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade do Porto em 2002, 
com Doutoramento no King's College London (KCL) na 
Salivary Research Unit com a tese "The influence of 
inflammation on salivary function". 

Lecionou na licenciatura em Medicina Dentária (BDS) 
e o curso de mestrado (MSc) em Odontopediatria no 
KCL. 

Completou a especialização em Odontopediatria no 
Reino Unido, como ACL (Academic Clinical Lecturer), e 
obteve o título de "Specialist in Paediatric Dentistry" 
com afiliação ao Royal College of Physicians and 
Surgeons of Glasgow (RCPS Glasg). 



Faculdade de Medicina Dentária
Universidade Católica Portuguesa

Estrada da Circunvalação
3504-505 Viseu | Portugal

T. +351 232 419 500 
F. +351 232 428 344
info.viseu@ucp.pt

https://www.facebook.com/icsviseuformacao
https://www.instagram.com/catolica.fmdentaria/

Para mais informações


