FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM

Unidade curricular:
Sociologia da Saúde e da doença
Curricular Unit:
Sociology of Health and Illness

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
- Saber identificar os fatores sociais geradores de desigualdades sociais e analisar a sua influência na doença;
- 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 das realidades organizacionais da saúde dos sistemas
público e privado de prestação do cuidado.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
- Know how to identify the generating social factors of social inequalities and analyze their influence on
disease;
- Understand the binome health / disease and social determinants;
- Sociologically analyze the realities of health and illness of individuals and groups;
- Develop sociological thought for critical analysis of organizational realities of the health of the public
and private systems for the provision of care.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Aulas Teóricas:
I. Fatores socioculturais da saúde e da doença.
1. Desigualdades sociais e de saúde.
2. Fatores sociais de desigualdade na saúde.
II. As políticas e os recursos em saúde.
1. A política e a oferta de cuidados.
2. Serviço Nacional de Saúde: tendências e perspectivas.
3. Caracterização sociológica do sistema e evolução da saúde na sociedade portuguesa.
Aulas Teórico-práticas.
1.Servilo Nacional de Saúde.
2. Pobreza e saúde
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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. Social change in Portugal.
- Social changes and their impact on the health of Portuguese.
THEORITICAL AND PRACTICAL CLASSES:
I. Gender and violence.
- The issue of domestic violence.

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
- Cooke, H. & Susan P. (2010). Sociologia em Enfermagem e Cuidados de Saúde. Lusociência.
- Giddens, A. (2010). Sociologia. Fundação Calouste Gulbenkian.
- Tavares, D. (2016). Introdução à Sociologia da Saúde. Almedina.
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