
 

IE.131A/04  Página 1 de 2 

FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  TÉCNICO SUP. PROF. EM BIOANÁLISES E CONTROLO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Sociologia Geral e Comunicação 
 

Curricular Unit: 

 

General Sociology and Communication 
 

 

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

 

- Compreender os fatores socioculturais influentes no binómio saúde/doença;  

- Compreender as desigualdades sociais e a sua repercurssão na quotidiano;  

- 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 perspetivar os sistemas de oferta e procura dos cuidados de saúde;  

- Mobilizar os recursos cognitivos e analíticos para a compreensão da saúde/doença enquanto realidade 

sociocultural;  

- Usar os saberes sociológicos para a promoção da saúde e no acesso aos cuidados. 
 

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

 

- To understand influential socio-cultural factors in the health / disease binomial; 

- To understand social inequalities and their repercussions in everyday life; 

- To analyze sociologically the health and illness realities of subjects and groups; 

- To develop sociological thinking for the critical analysis of the organizational reality of health; 

- To know how to look for healthcare supply and demand systems; 

- To mobilize cognitive and analytical resources for the understanding of health / illness as a sociocultural 

reality; 

- To use sociological knowledge to promote health and access to care. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

I. Fatores socioculturais da saúde e da doença  

1. Desigualdades sociais e de saúde  

2. Fatores sociais de desigualdade:  

2.1. Género, etnicidade e pobreza  

3. A doença e a incapacidade  

II. Cuidados e formas de tratamento  

1. A diversidade das formas de tratamento  

2. Os sistemas "convencional" e "alternativo"  
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III. As políticas e o sistema de saúde português  

1. Sistema de cuidados e a profissão  

2. Políticas de saúde e oferta de cuidados  

IV. Comunicação  

1.Conceitos e realidades da comunicação 

2. Tipos e formas de comunicação 

3. Aspetos e cuidados em comunicação 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

I. Sociocultural factors of health and disease 

1. Social and health inequalities 

2. Social factors of inequality: 

2.1. Gender, ethnicity and poverty 

3. Illness and disability 

II. Care and forms of treatment 

1. The diversity of forms of treatment 

2. The "conventional" and "alternative" systems 

III. Policies and the Portuguese health system 

1. Care system and the profession 

2. Health policies and provision of care 

IV. Communication 

1.Concepts and realities of communication 

2. Types and forms of communication 

3. Communication aspects and care 
 

 

Referências bibliográficas (máximo três títulos): 

 

- Giddens, A. (2014). Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.  

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

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

 
 

 


