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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Sociologia da Saúde 
 

Curricular Unit: 

 

Health Sociology 
 

 

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

 

- Adquirir ferramentas conceptuais basilares para analisar e interpretar os diversos contextos socioculturais dos 

indivíduos; 

- Compreender o binómio saúde/doença e as variáveis socioculturais influentes; 

- Saber perspetivar sociologicamente a importância do género nas identidades sociais, estilos de vida e condição de 

doença. 

- Compreender a dinâmica e evolução social, a nível da organização e mudanças da sociedade; 

- Desenvolver pensamento crítico e analítico sobre a realidade social portuguesa em confronto com outras 

sociedades; 

- Saber perspetivar a evolução da saúde e da doença enquanto fenómenos profundamente interligados com o 

desenvolvimento social. 
 

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

 

- Adquirir ferramentas conceptuais basilares para analisar e interpretar os diversos contextos 

socioculturais dos indivíduos; 

- Compreender o binómio saúde/doença e as variáveis socioculturais influentes; 

- Saber perspetivar sociologicamente a importância do género nas identidades sociais, estilos de vida e 

condição de doença. 

- Compreender a dinâmica e evolução social, a nível da organização e mudanças da sociedade; 

- Desenvolver pensamento crítico e analítico sobre a realidade social portuguesa em confronto com outras 

sociedades; 

- Saber perspetivar a evolução da saúde e da doença enquanto fenómenos profundamente interligados 

com o desenvolvimento social. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

AULAS TEÓRICAS:  

I. Sociologia da Saúde 

1. A Sociologia da Saúde no âmbito da formação em Enfermagem 

2. Cultura, diversidade cultural e etnocentrismo  
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3. O processo de socialização 

4. A problemática do género 

4.1. Género e saúde  

II. Saúde e doença 

1. Saúde e doença: discussão dos conceitos 

2. O social e a saúde: evolução e tendências recentes 

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS 

III. Género e violência 

- A problemática da violência doméstica 

IV. Mudança social em Portugal  

- Alterações sociais e suas repercussões na saúde dos portugueses 

 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

THEORETICAL CLASSES: 

I. Sociology of Health 

1. The Sociology of Health in the training of Nursing 

2. Culture, cultural diversity and ethnocentrism 

3. The socialization process 

4. The gender issue 

4.1. Gender and Health 

II. Health and disease 

1. Health and disease: discussion of concepts 

2. The social and health: evolution and recent trends 

THEORITICAL AND PRACTICAL CLASSES 

III. Gender and violence 

- The issue of domestic violence 

IV. Social change in Portugal 

- Social changes and their impact on the health of Portuguese 

 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- Cooke, H., & Susan P. (2010). Sociologia em Enfermagem e Cuidados de Saúde. Loures: Lusociência.  

- Giddens, A. (2010). Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

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

 

 


