
1 
 

Unidades Curriculares 

  

Alimentação e Nutrição Humana 
 Ano Curricular: 1º Ano 

2º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

 Alimentação e saúde - Caracterização social, alimentar, nutricional e sanitária dos grandes 
padrões alimentares; 

 Alimentação Mediterrânica, paradigma de alimentação saudável; 

 Alimentação vegetariana e macrobiótica; 

 Caracterização alimentar, nutricional e sanitária da alimentação saudável de adultos, numa 
perspetiva de prevenção de doenças não transmissíveis; 

 Particularidades alimentares e nutricionais de grávidas e lactantes, adolescentes, idosos e 
desportistas;  

 Conceitos base de Nutrição - Representações gráficas; 

 Tabelas de composição de alimentos; 

 Necessidades nutricionais – Guidelines e DRIs; 

 Conceito de biodisponibilidade; 

 Estrutura, função, fontes e metabolismo de:  
o Proteínas, glícidos, lípidos, fibra, vitaminas e minerais; 

 Água, electrólitos e equilíbrio ácido base; 

 Metabolismo do álcool, valor energético e consequências do consumo; 

 Factores que influenciam necessidades proteicas: 

 Desnutrição calórica proteica; 

 Factores que influenciam resposta glicémica: 

 Índice e carga glicémica; 

 Alimentos funcionais. 
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Unidades Curriculares 

  

  Anatomia 
 Ano Curricular: 1º Ano 

1º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

● Introdução à Anatomia Humana. Breve introdução histórica. 

● Aparelho locomotor. 

● Sistema cardiovascular. 

● Sistema respiratório. 

● Sistema digestivo e órgãos anexos. 

● Anatomia funcional dos sistemas, Mastigatório e Digestivo. 

● Sistema urinário. 

● Sistema reprodutor: 
o Aparelho genital feminino. 
o Aparelho genital masculino. 

● Sistema endócrino. 
● Sistema nervoso: 

o Sistema nervoso periférico.  
o Pares cranianos.  
o Plexos (cervical, braquial, lombar e sagrado) e nervos intercostais. 

● Sistema nervoso autónomo/vegetativo. 

● Sistema nervoso central: 
o Medula espinhal.  
o Tronco cerebral.  
o Cerebelo.  
o Diencéfalo. 
o Configuração interior do cérebro.  
o Ventrículos laterais.  
o Sistema límbico.  
o Vias sensitivas e motoras.  
o Meninges.  
o Líquido céfaloraquidiano. 

● Vascularização do sistema nervoso central. 

● Órgãos dos sentidos: paladar; olfacto; visão; audição. 

● Anatomia Imagiológica Normal do Corpo Humano. 
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Unidades Curriculares 

  

  Bioestatística I 
 Ano Curricular: 1º Ano 

1º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
1. Introdução à Bioestatística e suas aplicações em Ciências da Nutrição:  

a. planeamento de estudos, 

b. população e amostra,  

c. recolha e registo de informação,  

d. tipos de variáveis,  

e. construção de bases de dados e introdução à utilização de software estatístico 
®IBM-®SPSS  

2. Análise exploratória de dados contínuos e categóricos: representação gráfica e numérica 
em tabelas 

3. Tipos de estudo de investigação em ciências da nutrição 

4. Noção de risco: risco absoluto e risco relativo, odds ratio 

5. Noções básicas de probabilidades: variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade, 
distribuições mais usadas (Binomial, Normal, t de Student) 

6. Estimação por Intervalo de confiança  

7. Testes de hipóteses sobre o valor médio: 1 amostra, 2 amostras independentes e 2 
amostras emparelhadas, testes paramétricos e não-paramétricos 

8. Análise da Variância: ANOVA a um factor, comparações múltiplas, testes não-paramétricos 
adequados 

9. Coeficiente de correlação e regressão linear simples 

10. Testes de Qui-Quadrado de ajustamento, de independência e de homogeneidade; teste 
exacto de Fisher 
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Unidades Curriculares 

  

Biologia Molecular e Celular  
 Ano Curricular: 1º Ano 

1º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

 A célula. A célula procariota e a célula eucariota animal e vegetal. As células diferenciadas 
e as células estaminais. 

 Membranas celulares. Compartimentos intracelulares e transporte. 

 Organização morfofuncional do núcleo. 

 Nucléolo 

 DNA, cromatina e cromossomas, replicação e reparação do DNA 

 Genes e Genomas. 

 Regulação da expressão Genética. Transcrição, processamento de RNA e tradução 

 Organização morfofuncional do citoplasma 

 Ribossomas e reticulo endoplasmático 

 Golgi e lisossomas 

 Mitocôndrias e Peroxissomas 

 Citoesqueleto e movimento celular 

 Ciclo celular e apoptose. 

 Técnicas básicas usadas em biologia celular e molecular: 

o Microscopia ótica 

o Clonagem molecular 

o PCR (polymerase chain reaction), RTPCR e qRTPCR (PCR quantitative) 

o Sequenciação 

o Imunofluorescência e FISH (fluorescence in situ hybridization) 

 Produção de trangénicos 
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Unidades Curriculares 

  

  Bioquímica 
 Ano Curricular: 1º Ano 

2º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 
Parte I  
 
As moléculas de vida 

1. Introdução: A vida é feita de moléculas! 

2. A química e a física da vida 

3. As famílias de moléculas biológicas. Micro e macronutrientes. 

 
Parte II  
 
A integração e regulação dos metabolismos 

1. Introdução ao metabolismo 

2. A regulação dos metabolismos 

3. Conservação e conversão de Energia em Metabolismos: Os mecanismos de ATP Síntese 

4. O catabolismo das macrobiomoléculas 

5. Respostas metabólicas à hiperglicemia: regulação e integração do metabolismo no Estado 
de Absorção 

6. Regulação e Integração metabólica durante a hipoglicémia 

7. Regulação e Integração metabólica durante a atividade física 

8. Controle de peso corporal e as doenças metabólicas modernas. 
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Unidades Curriculares 

  

  Fisiologia 
 Ano Curricular: 1º Ano 

2º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 
 Área temática I - Fisiologia geral 

 Área temática II - Fisiologia geral dos tecidos excitáveis: nervo e músculo 

 Área Temática III - Fisiologia do sangue 

 Área Temática IV – Fisiologia Cardiovascular 

 Área temática V - Fisiologia respiratória 

 Área temática VI – Fisiologia Gastrointestinal 

 Área temática VII – Fisiologia renal 

 Área temática VIII - Fisiologia endócrina 

 Área temática IX - Fisiologia do osso e da articulação 

 Área temática X - Fisiologia da pele 

 Área temática XI – Fisiologia do sistema nervoso. Funções sensoriais 

 Área temática XII – Fisiologia do sistema nervoso. Funções Motoras 

 Área temática XIII - Funções de regulação, integração e funções superiores 

 Área Temática XIV - Funções de regulação e integração 

 Área temática XV - Fisiologia adaptativa 
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Unidades Curriculares 

  

Genética  
 Ano Curricular: 1º Ano 

2º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

1. Geração de diversidade, bases moleculares e metabólicas das doenças hereditárias,  

2. Mecanismos mendelianos dominantes, recessivos e mitocondriais (matrilinear) e não de 
mendelianos de transmissão hereditária. Anomalias cromossómicas clássicas e outras. 

3. Ecogenética e relações c a Xenogenética e a Farmacogenética. Mecanismos de 
transmissão epigenética transmissão multifactorial  

4. Genética das populações.  

5. Genética do desenvolvimento e malformações congénitas e programação perinatal das 
doenças do adulto.  

6. Interacção hospedeiro microbiano. 

7. Prevenção Genética, rastreios, registros e testes de susceptibilidade. 

8. No Programa TP aborda-se e discute-se em pequenos grupos a exemplificação por casos 
clínicos das hereditariedades Mendeliana, não Mendeliana e multifactorial. 

9. Abordam-se também as anomalias Cromossómicas clássicas e outras (da citogenética ao 
fenótipo). 

10. Analisa-se a distribuição de Genes nas populações. 

11. No programa prático aborda-se em pequenos grupos a demostração de realização de 
testes genéticos. 
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Unidades Curriculares 

  

Histologia  
 Ano Curricular: 1º Ano 

2º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 
A lecionação teórica baseia-se na compreensão dos sistemas do corpo humano através da 
análise morfofuncional da estrutura das células, tecidos e órgãos, ao nível microscópico. 
 

 Ao longo das primeiras aulas o aluno aprende o aluno aprende a arquitetura da célula e 
sua integração nos diferentes tecidos: 

a) A arquitetura morfofuncional da célula, bem como os processos celulares e 
moleculares de diferenciação e morfogénese; (6 aulas: “da célula ao tecido”, tecidos 
epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso). 

b) A estrutura microscópica de tecidos e órgãos, correlacionando-a com as respetivas 
funções;  

c) Os processos envolvidos na homeostasia tecidular e os principais padrões do 
desenvolvimento de órgãos e sistemas de forma a poder interpretar os seus desvios 
e anomalias. 

 

 Posteriormente, o ensino foca-se na integração dos tecidos em órgãos e sistemas (11 
aulas de sistemas: circulatório, sanguíneo, digestivo, respiratório, endócrino, urinário, 
reprodutores e pele). 
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Unidades Curriculares 

  

Microbiologia  
 Ano Curricular: 1º Ano 

1º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 Biologia Microbiana: Morfologia, classificação, metabolismo, genética, ecologia e inibição dos 
microrganismos. 

 Relações hospedeiro parasita, relação com os alimentos e com o Homem, mecanismos de ação 
patogénica. 

 Bactérias patogénicas e doenças associadas. 

 Vírus patogénicos e doenças associadas. 

 Fungos patogénicos e doenças associadas. 

 Parasitas (protozoários e helmintas) patogénicos e doenças associadas. 

 Diagnóstico microbiológico, terapêutica etiotrópica e controlo das infeções microbianas. 
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Unidades Curriculares 

  

Psicologia  
 Ano Curricular: 1º Ano 

2º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 

 Psicologia e Saúde;  

 Comportamento humano e saúde;  

 Equipas de saúde: os profissionais de saúde no contexto de trabalho;  

 Aspetos psicológicos do comportamento alimentar;  

 Perspetiva comportamental e processo de mudança; 

 Perspetiva integrativa (emocional, cognitiva e comportamental) e processo de mudança; 

 Competências comunicacionais/relacionais em nutrição. 
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Unidades Curriculares 

  

Química dos Alimentos  
 Ano Curricular: 1º Ano 

1º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 
Ensino teórico 

1. Principais estruturas químicas: orgânicas e inorgânicas. 

2. Composição dos alimentos: componentes principais e microcomponentes. Água, proteínas, 
hidratos de carbono, lípidos, vitaminas e minerais. Compostos responsáveis pelas 
propriedades organoléticas. 

3. Principais reações químicas e enzimáticas associadas à alteração dos alimentos. 
Estabilidade e processos de conservação. 

 
Ensino prático 

1. Organização de um laboratório para a análise de alimentos: espaço, equipamento, material 
e reagentes.  

2. Estudo dos principais métodos de análise dos alimentos. 
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Unidades Curriculares 

  

Saúde Pública  
 Ano Curricular: 1º Ano 

1º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
 
Aulas Teóricas:  

 A Saúde e seus determinantes;  

 Questões sobre comportamentos, ambiente e genética;  

 Impacto dos determinantes na saúde;  

 Introdução à Saúde Pública e Nutrição (SPeN);  

 Instrumentos de SP;  

 Intervenções em SPeN: 

o Educação para a Saúde e Promoção da Saúde,  

o Doenças Não Transmissíveis,  

o Saúde Ambiental,  

 Alimentação Saudável – Nível Populacional e Individual;  

 Sobre Nutrição e Sub Nutrição em SP – Saúde Global;  

 Planeamento em SPeN;  

 Ética em SP;  

 Política em SP – Saúde em todas as Políticas;  

 Serviços de Saúde e SP;  

 Organização da SP em Portugal;  

 A SP em Portugal, Europa e Mundo. 

 

Aulas Teórico Práticas:  

 Diagnóstico de Situação em SP;  

 Intervenções em SP:  

o Protecção da Saúde,  

o Educação para a Saúde,  

o Promoção da Saúde,  
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o Prevenção da Doença;  

 Planeamento em SP – Ciclo de Planeamento e Financiamento;  

 Programas em SP –  

o Programa Nacional para a Alimentação Saudável,  

o Programa Nacional para a Promoção da Actividade Física e  

o Programas de Controlo e Prevenção de Doenças Crónicas; 

 Medir impacto em saúde. 
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Unidades Curriculares 

  

Sociologia e História da 
Alimentação 

 Ano Curricular: 1º Ano 

1º Semestre 

Ano Letivo: 2018/19 
  

 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

 História da Alimentação – evolução e marcos históricos;  

 Conceitos de grupo social, espaço social e aprendizagem social e sua contextualização do ponto de 
vista alimentar;  

 Determinantes sociais;  

 Relação entre determinantes sociais e comportamentos de saúde;  

 Relação entre determinantes sociais e comportamentos alimentares. 
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