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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Metodologia da Comunicação Aplicada à Enfermagem 
 

Curricular Unit: 

 

Communication Methodology Applied to Nursing 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

1. Adquirir saberes sobre processo de comunicação em saúde bem como os seus princípios.  

2. Obter conhecimentos sobre os procedimentos de pesquisa e de triagem de informação credível veiculada na 

internet 

3. Obter conhecimentos sobre planeamento, estratégias metodológicas e de avaliação por forma a desenvolver um 

ensino dirigido ao individuo, família e comunidade. 

4. Ensaiar um programa/atividade de ensino para a saúde dirigido a um determinado grupo populacional. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

1. Acquire knowledge about the process of health communication and its principles. 

2. Gain knowledge about search procedures and screening of credible information disseminated on 

Internet. 

3. Get knowledge on planning, assessment and methodological strategies in order to develop educational 

activities to address individual, family and community knowledge/behavior needs. 

4. Test an educational activity to improve health knowledge/behaviors of target population. 

 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

Teórico: 

a) Fundamentos teóricos da comunicação em saúde(CS) - Conceito de comunicação/informação em saúde; Teorias 

e correntes da CS; Fatores culturais, étnicos e éticos da CS; Os media e a CS 

b) Comunicação interpessoal: individuo, família, comunidade e equipa multidisciplinar - Princípios e características 

do processo de comunicação; Estratégias de comunicação nodular em enfermagem; Comunicar com a pessoa nos 

estados de saúde/doença e nas diferentes faixas etárias; A família como elemento interlocutor na comunicação; A 

comunicação na equipe de enfermagem 

c)Educação: processo de crescimento - Formação de Adultos; Planeamento de uma atividade educativa de 

promoção/educação para a saúde (ES); Processo E/A. 

OT:  
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d) Planeamento de um programa/atividade de ES dirigido a um grupo populacional, tendo por base uma das 

teorias de CS e a competência cultural da população. 

e) Estratégias da comunicação em Enfermagem: difusão da mensagem, meios audiovisuais e técnicas de expressão 

oral. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

Theorethical: 
 a) Theoretical Fundamentals of Health Communication - Health communication/information concept; 
Health Communication Theories; Health communication (HC) factors: culture, ethnicy and ethics; HC and 
media. 
b) Interpersonal communication: Individual, family, community and multidisciplinary team - Principles and 
characteristics of communication process; Modular communication strategies in nursing; Communicate 
with a person in health/disease conditions and in different age groups; The family as a partner of 
communication process; Communication in nursing team. 
c) Education: a process of growth - Adult Education; Planning an educational activity (EA) to promote 
health education; Teaching Learning Process. 
Tutorial:  
d) Planning health EA to target population grouded in one HC theory and population´s cultural 
competences.  
e) Communication strategies for nursing: spreading the message, audiovisual media and techniques of oral 
expression. 
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