
 

 
 

11. PLSAO – Promoção da Literacia em Saúde Ambiental e Ocupacional 
 
Docente Responsável: Prof. Doutor Frederico Peres  

ECTS: 4 
Objetivos da unidade curricular:  

Desenvolver fundamentos teóricos, conceptuais e metodológicos necessários à compreensão dos 
determinantes da relação entre a saúde, o ambiente (incluindo o ambiente de trabalho) e os 
processos de desenvolvimento, bem como o seu impacto na saúde dos indivíduos e grupos 
populacionais específicos, como os trabalhadores 
Apresentar e desenvolver os conceitos de literacia em saúde e literacia em saúde ambiental como 
elementos constitutivos dos processos de promoção da saúde ambiental e ocupacional  
Desenvolver capacidades junto aos alunos para a compreensão dos processos de determinação 
social e ambiental da saúde e o papel estratégico da promoção da saúde ambiental e ocupacional 
na redução de iniquidades locais e/ou regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo Programático: 

Relações entre saúde, trabalho e ambiente no processo de desenvolvimento; 
A construção teórica, histórica e metodológica do conceito de promoção da saúde; 
Os conceitos de literacia em saúde e literacia em saúde ambiental e suas diferentes abordagens; 
Determinantes sociais e ambientais da saúde e os desafios da superação de iniquidades nos 
diferentes territórios; 
A construção do conceito de promoção da saúde ambiental e ocupacional como estratégia para a 
superação de iniquidades locais e/ou regionais;  
Casos de estudo: a prevalência de tuberculose em áreas com condições insalubres de moradia, 
resistência à vacinação e a reemergência de doenças transmissíveis, a promoção da saúde nos 
ambientes de trabalho, exposição ambiental e ocupacional a pesticidas, a promoção da saúde em 
área afetadas por grandes empreendimentos tecnológicos, entre outros. 

 
Metodologia de ensino: 

Aprendizagem ativa e participada, com leitura indispensável dos textos de base e discussão dos 
temas com aplicação à realidade local e regional dos territórios de trabalho e moradia dos alunos 
Atividades mediadas em ambiente virtual de aprendizagem, com discussão em chat e organização 
de fórum semanal 
Desenvolvimento de projeto individual, com base em roteiro previamente construído, para a 
apropriação dos elementos teóricos e metodológicos trabalhados em classe 
Seminários para a apresentação dos trabalhos coletivamente desenvolvidos e discussão junto aos 
demais colegas e professor(es) 
 
Avaliação: 

Participação ativa nas aulas (20%) 
Apresentação oral de seminário em grupo (30%)  
Um projeto de intervenção (trabalho individual escrito) contendo a aplicação do conceito de 
promoção da saúde ambiental e ocupacional a uma situação-problema existente em seu local de 
trabalho e/ou moradia (50%). 

 

 


