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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2016-2017 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

SOCIOLOGIA DA SAÚDE E DA DOENÇA 
 

Curricular Unit: 

 

Sociology of Health and Ilness 
 

 

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

 

- Compreender a dinâmica social; 

- Compreender o binómio saúde/doença e as determinantes sociais;  

- Analisar sociologicamente as realidades de saúde e doença dos sujeitos e dos grupos; 

- Desenvolver  pensamento sociológico para a análise crítica da realidade organizacional da saúde; 

- Saber intervir em contextos de multiculturalidade, promovendo a interculturalidade. 
 

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

 

- Understanding the social dynamics; 

- Understand the health / illness and the social determinants; 

- Analyze the sociological realities of health and illness of individuals and groups; 

- Develop sociological thought for critical analysis of organizational reality of health; 

- Know how to intervene in the context of multiculturalism, promoting interculturalism. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

I. Factores socioculturais da saúde e da doença 

1. Desigualdades sociais e de saúde 

2. Factores sociais de deigualdade:  

   2.1. género, etnicidade e pobreza 

3. A dença e a incapacidade 

 

II. Cuidados de enfermagem e formas de tratamento 

1. A diversidade das formas de tratamento 

2. O "convencional", e o "alternativo"  

 

III. As políticas e  o sistema de saúde português 

1. Sistema de cuidados e a profissão de enfermagem 

2. Políticas de saúde e oferta de cuidados  

3. Caracterização sociológica do sistema e evolução da saúde na sociedade portuguesa 
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Syllabus (1000 caracteres) 

 

I. Sociocultural factors in health and disease 
1. Social inequalities and health 
2. Factors of social inequality: 
2.1. gender, ethnicity and poverty 
3. Disease and disability 
 
II. Nursing care and forms of treatment 
1. The diversity of treatment 
2. The "conventional" and "alternative" 
 
III. Policies and the Portuguese health system 
1. Care system and the nursing profession 
2. Policies and health care provision 
3. Sociological characterization of the system and the evolution of health in Portuguese society 

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- Cooke, H. & Philpin, S. (2011). Sociologia em Enfermagem e Cuidados de Saúde. Loures: Lusociência.  

- Tavares, D. (2016). Introdução à Sociologia da Saúde. Coimbra: Almedina. 

- Teixeira, L (2012). A Reforma do Centro de Saúde: percursos e discursos. Lisboa: Mundos Sociais.  

 

 




