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A disciplina prepara o aluno para melhor compreender a complexidade do fenômeno social e suas 

consequências para a saúde e o processo saúde-doença. Permite que o aluno incorpore nas suas 

análises da realidade, os processos históricos, econômicos, sociais e culturais, bem como as dimensões 
do poder sobre as classes sociais na sociedade capitalista. Prepara o debate sobre as variadas 

dimensões da saúde coletiva e das ciências sociais para comprender o fenômeno da saúde e da farmácia 

em particular. 

 

Análise e equacionamento dos componentes ou valores sociais na problemática da saúde.  
 

 
1 As contribuições da Sociologia como ciência e a importância da Sociologia da saúde para o 

campo da saúde 

2 O Processo saúde Doença e sua complexidade pela interseção com as ciências humanas 

3 Os modelos ampliados e biomédicos; Hegemônicos e contra hegemônicos 

4 Os elementos históricos, econômicos, sociais e culturais para a compreensão do processo saúde-

doença 

5 A Biopolítica e a medicina social – a Necropolítica - A Medicalização da vida social e seus 

problemas 

6 A Humanização da saúde e das relações sociais contraditórias e complexas 
7 A Luta pela saúde, pela democracia e cidadania: a contribuição dos profissionais de saúde em 

geral e do (a) farmacêutico (a) em particular 
 

 
 

Competências: 

1 - Compreender a complexidade do processo saúde doença na sociedade capitalista contemporânea; 
2 - Compreender a importância e o papel da Sociologia e da Sociologia da saúde para o conhecimento dos 

problemas sociais ligados ao campo da saúde e da saúde coletiva; 

3- Refletir criticamente sobre os problemas e desigualdades sociais existentes e sua relação com os 

fenômenos da saúde; 

4 – Fortalecer o compromisso político transformador do profissional da saúde na sua interação com a a 

sociedade. 

 

 

 

Habilidades: 

1.1 – Distinguir criticamente os modelos biomédico, ampliado , hegemônicos e contra hegemonicos do 

processo saúde doença; 
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1.2 – Identificar os distintos interesses que envolvem o fenômeno da medicalização da vida numa 

sociedade capitalista; 

1.3 - Compreender os processos históricos, econômicos, sociais e culturais, para além dos fenômenos 

meramente biológicos, como fundamentais para compreender o processo saúde-doença; 

2.1 -Identificar os métodos e conceitos sociológicos fundamentais para compreender as interfaces entre as 

ciências sociais e a Saúde 

2.2 – Identificar a trajetória histórica e conceitual da sociologia da saúde e da saúde coletiva para 

compreender a complexidade do campo saúde; 
3.1 – Compreender a complexidade da relação entre a determinação e os determinantes sociais da saúde; 

3.2 – Incorporar a análise sobre os impactos e efeitos da renda, do trabalho, da escolaridade, do acesso a 

bens e serviços públicos na busca por equidade e igualdade em saúde; 

3.3 - Compreender criticamente as novas funções e obrigações do Estado brasileiro e seu impacto nas 

políticas públicas e na configuração da luta de classes.  

3.4 – Identificar e compreender a diversidade e heterogeneidade cultural, étnica, religiosa, politica, bem 

como as diversas formas de expressão da sexualidade na sociedade brasileira.  

4.1 – Compreender a importância de  lutas e conquistas históricas, de grupos diversos da sociedade, na 

busca e conquista por direitos e espaços ampliados de participação; 

4.2 – Compreender a importância do compromisso ético e político do profissional da saúde na construção 

e fortalecimento da cidadania e das políticas públicas da Seguridade Social e da Educação; 
4.3 – Associar ao saber cognitivo e teórico, a necessidade de interação e o fortalecimento de vínculos e 

laços de solidariedade diretamente construídos com a comunidade e a realidade que atua 

4.4 – Associar o saber e a prática do fazer-se proprfissional da saúde ao saber e à prática coletiva e 

multiprofissional das equipes de saúde.  

 
 

 

 

1 Proporcionar ao aluno conhecimentos procedentes da Sociologia, da sociologia da Saúde, 

possibilitando a compreensão da natureza social e histórica do processo saúde/doença.  

 

2 Estimular o conhecimento crítico do processo saúde/doença em face das desigualdades e diversidades 
sociais. 

 

3 Compreender a importância do compromisso ético e político do profissional da saúde na construção e 

fortalecimento da cidadania e das políticas públicas em saúde.  

 

 
 

 
 
1 Discutir a organização da assistência em saúde, tanto do ponto de vista da inserção do (a) profissional 

de farmácia quanto das políticas de saúde e seus dilemas 

2 Permitir que o saber cognitivo e teórico, associados à necessidade de interação e o fortalecimento de 

vínculos e laços de solidariedade sejam diretamente construídos com a comunidade e a realidade que 

atua 

 

 

 

Construção de vínculo e quebra da timidez e melhoria da  participação na sala. Leituras dirigidas e 

exposição dialogada sobre os textos e conteúdos. Seminários  no formato de Rodas de Conversas para 

discussões dos grandes temas. Grupos distintos para debater e comentar as apresentações e ou falas de 

convidados e autores mais importantes.  
 

 

Instrumentos para a sala: Data show, quadro branco, vídeos, podcast, cartazaes, jogos 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GERAL 

METODOLOGIA 

AVALIAÇÃO 



duas avaliações teórica escrita e ou em outro formato (individual) 

uma avaliação de participação em sala (uma individual e outra de grupo) 
 

Aula 1 - Apresentação – Cronograma – Plano de ensino – História do Conceito de Saúde 
Aula 2 - A Sociologia e a Sociologiada saúde no Brasil e no mundo – A Saúde coletiva e o Sus 
Aula 3 – História do conceito de Saúde e a importância das ciências sociais 
Aula 4 - O Processo Saúde – Doença e os modelos hegemônicos e contra hegemônicos de 
saúde 
Aula 5 – O Normal e o Patológico – Uma discussão sobre o pensamento de Canguilhem 
Aula 6 – A determinação histórico social do processo saúde -doença  
Aula 7 – Os Determinantes Sociais em Saúde e o problema da equidade em saúde.  
Aula 8 - O Nascimento da Medicina Social e o Nascimento do Hospital / Necropolítica 
Aula 9 – A Medicalização da vida social e seus problemas / 
Aula 10 – A Humanização da saúde – Discussão sobre as questões da avaliação 
Aula 11 – Avaliação escrita / Roda de Conversa  
Aula 12 – A saúde do trabalhador e a complexidade entre o capital e o trabalho 
Aula 13 – Racismo, gênero, desigualdade em saúde e os grupos vulneráveis 
Aula 14 - Movimentos sociais, participação e a luta por saúde e políticas públicas 
Aula 15 – O Farmacêutico (a) e sua contribuição no processo de construção da Cidadania 
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