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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  CTeSP EM SECRETARIADO CLÍNICO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Literacia em saúde e multimorbilidades 
 

Curricular Unit: 

 

Health literacy and multi-morbid 
 

 

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

 

Conhecer a importância da literacia em saúde na população em geral, nos grupos e comunidades com 

características específicas ao longo do seu ciclo de vida;  

Refletir sobre estratégias de intervenção para promoção, manutenção, reabilitação ou adaptação a nova condição 

de saúde; Analisar estratégias para a promoção da literacia em saúde em situações de multimorbilidade.  
 

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

 

Know the importance of health literacy in the general population and in groups and communities with 

specific characteristics throughout their life cycle; Reflect on intervention strategies for promotion, 

maintenance, rehabilitation or adaptation to new health condition; Analyse strategies for promoting 

literacy; in health in multi-morbid situations. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Da Literacia à e-Literacia em Saúde  

1.1. Evolução do conceito literacia em saúde  

1.2. Literacia em saúde e as novas tecnologias  

2. Promoção da saúde 

3. Avaliar e intervir em literacia em saúde e e-literacia em saúde  

3.1. Elaboração de projeto de intervenção para promoção da Literacia em Saúde  

4. Literacia em saúde e multimorbilidade  

4.1. Literacia digital na abordagem integrada da multimorbilidade no contexto do envelhecimento e dos estilos de 

vida  
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. From Literacy to Health e-Literacy 

1.1. Evolution of the health literacy concept 

1.2. Health literacy and new technologies 

2. Health promotion 

3. Evaluate and intervene in health literacy and e-literacy  
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3.1 Elaboration of an intervention project to promote Health Literacy  

4. Health Literacy and Multimorbidity  

4.1 Digital literacy in the integrated approach to multi-morbidity in the context of ageing and lifestyles  
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