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Sociologia da Saúde
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SEMESTRE DE OFERTA

36h

2º
EMENTA

O estudo das relações entre os indivíduos que formam a sociedade, atrelados aos
conhecimentos da saúde e do processo saúde-doença na coletividade. Compreensão dos
conceitos da sociologia. Estudar as relações simbólicas sobre a saúde e doença e as
relações entre a concepção de cuidado. Discutir as relações entre trabalho e saúde. Inferir
analises sobre o envelhecimento e as concepções de saúde-doença. Conhecer as formas
de Atenção Primaria a saúde. O papel da (o) enfermeira (o) no conhecimento e aplicação
do conceito de cultura na prática profissional.
OBJETIVOS
Estudar e conhecer os conceitos da sociologia;
Discutir as políticas de saúde tomando como referência o conceito de socialização
e interação.
Compreender as relações simbólicas sobre o cuidado e o corpo.
Discutir o papel da (o) enfermeira (o) na perspectiva de compreender e as
pluralidades sócio-culturais ligadas à atuação profissional.
PERFIL DO EGRESSO
A presente disciplina vislumbra a necessidade de entendimento do processo saúdedoença na coletividade através do arcabouço teórico da sociologia. Portanto, após o

termino da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de conhecer conceitos, políticas de
saúde, socialização e interação e conhecer o papel do (a) enfermeiro (a) na pluralidade da
atuação sócio-cultural relacionadas com a atuação profissional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceito de Socialização, fato social e interação.
Concepção de diversidade, alteridade e pluralidade cultural.
Conceito de Sociologia da Saúde;.
Sistema saúde/doença.
Políticas de saúde no Brasil.
Corpo e relações de Gênero na dinâmica da saúde.
Serviços de saúde e as dinâmicas sociais.
Saúde do Trabalhador.
Saúde e envelhecimento.
Promoção à saúde e saúde pública.
METODOLOGIA
Os conteúdos serão trabalhados de forma interativa, em que a relação professor/aluno
estará em consonância com a produção e divulgação do conhecimento.
Neste sentido compete:
Ao professor: A mediação do conteúdo através de exposição dialogada , a
coordenação das atividades em sala de aula e em campo, a utilização de técnicas de
dinâmica de grupo de sensibilização, assim com estimulando a ludicidade pedagógica.
Ao aluno: Participar de trabalhos em grupo e individuais, realizar as atividades em
sala, assim as atividade de campo, buscar ampliar as referências bibliográficas utilizadas
na disciplina.
AVALIAÇÃO
A disciplina tem como propósito desenvolver além de uma ação individual, uma ação
coletiva e integrada, logo, a avaliação como substrato do processo ensino-aprendizagem é
entendida mediante o compromisso e a participação dos educandos nas atividades
realizadas, levando-se em consideração a fundamentação teórica, o nível de abstração, o
poder de relação e análise frente aos conteúdos trabalhados.
Assim, propomos:
Prova escrita
Apresentação de trabalhos
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Participação em sala de aula
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