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Grau:
Curso:

Escola de Ciências Sociais
Mestrado
Polı́ticas de Bem Estar em Perspectiva: Evolução, Conceitos e Actores (cód. 102)

1.o Ano - 1.o Semestre
Código
Nome
Grupo de Optativas
Código
Nome
Economia da Saúde
HIS7693M
HIS7694
Epidemiologia
Estratégias de Saúde: do global para o local
HIS7695M
HIS7696
Gestão da Saúde

HIS7690M
HIS7691
HIS7692M

Área Cientifica

ECTS

Duração

Horas

Área Cientifica
Saúde

ECTS
3

Duração
Semestral

Horas
82

Saúde
Saúde

4
6

Semestral
Semestral

75
161

Saúde

3

Semestral

75

Movimentos Culturais na Europa (sécs. XVIII-XX)

História

6

Semestral

156

Métodos Qualitativos em Investigação Social e em Saúde
O Sistema de Saúde e Bem-estar em Portugal em Perspectiva Histórica

Saúde
História

3
12

Semestral
Semestral

82
312

1.o Ano - 2.o Semestre
Código Nome Área Cientifica ECTS Duração
Grupo de Optativas
Código
Nome
Arte e Sociedade (Saúde e Bem-estar, sécs. XIXHIS7697M
XX)
Informação e Conhecimento em Administração de
HIS7698M
Saúde
Polı́ticas de Saúde
HIS7699M
Princı́pios e Prática de Promoção da Saúde
HIS7700M
Religião, Caridade e Assistência: as Raı́zes MedieHIS7701M
vais do Modelo Europeu
Religião, Estado, Saúde e Bem-estar (sécs. XVI-XX)
HIS7702M
Saúde Pública e Assistência nos Paı́ses Islâmicos
HIS7703M

2.o Ano - 3.o Semestre
Código
Nome
Grupo de Optativas
Código
Nome
Estatı́stica
HIS7705M
Introdução à Saúde Pública
HIS7706M
HIS7707
Salutogénese e Paradigmas da Saúde

Horas
Área Cientifica
História

ECTS
6

Duração
Semestral

Horas
156

Saúde

4

Semestral

114

Saúde

3

Semestral

80

Saúde

4

Semestral

112

História

6

Semestral

156

História

6

Semestral

156

História

6

Semestral

156

Área Cientifica

ECTS

Duração

Horas

Área Cientifica
Saúde

ECTS
4

Duração
Semestral

Horas
108

Saúde

4

Semestral

102

Saúde

3

Semestral

75
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2.o Ano - 3.o Semestre
Código
Nome
Seminário de Acompanhamento de Investigação
HIS7704M

Área Cientifica
História

ECTS
12

Duração
Semestral

Horas
312

Conteúdos Programáticos
Voltar
Economia da Saúde (HIS7693M)
Introdução à Economia da Saúde; aplicação da disciplina Economia ao tópico da Saúde; escassez, escolha e prioridades.
Economia, mercado e saúde; especificidade do mercado na saúde; assimetria de informação e agência; externalidades.
O prestador e a oferta de cuidados de saúde; pagamento a factores de produção; modelos de pagamento a prestadores individuais
e instituições.
Financiamento de cuidados de saúde; despesas e resultados em saúde; macroeconomia da saúde; controlo dos gastos em saúde;
desenvolvimento económico, saúde e cuidados de saúde.
Equidade e desigualdade em saúde; medição da iniquidade em saúde; equidade na prestação e financiamento de cuidados de
saúde.
Avaliação económica em saúde; análise de custo-efectividade; análise de custo utilidade; análise de custo benefı́cio; análise crı́tica
de estudos de avaliação económica; casos de estudo.
Voltar
Estratégias de Saúde: do global para o local (HIS7695M)
Parte I /Dispositivos de influencia nos sistemas de saúde.
Conceitos gerais: pensamento estratégico em saúde; Formas de influenciar os sistemas de saúde; Diferentes modelos de referencia
e abordagens de sı́ntese.
Parte II/ Processo de planeamento em saúde
Bases nacionais e internacionais de dados de saúde. Principais estratégias de análise de dados; Etapas do planeamento em
saúde; Problemas, determinantes e necessidades de saúde; Diagnóstico da situação de saúde e prioridades em saúde; Objectivos
e indicadores de saúde e de serviços de saúde; Planos de acção, programas e projectos de saúde; Monitorização e avaliação em
planeamento em saúde.
Parte III/Plano Nacional de Saúde (2004-2006):
cepção, desenho e implementação.

Estratégias de saúde a nı́vel “europeus” e “global”:

Análise da con-

Parte IV/Estratégias Locais de Saúde; Teoria e prática; Experiências internacionais
Voltar
Movimentos Culturais na Europa (sécs. XVIII-XX) (HIS7690M)
A cultura europeia na esfera pública: das Luzes ao movimento cultural da globalização de final de século XX.
Tempos históricos de viragem - abordagens culturais e ideológicas: Revolução Francesa e Revolução Americana.
Temas: liberalismo; romantismo; socialismo; comunismo; positivismo; patriotismo; colonialismo; cientismo.
O curto século XX - intelectuais, literatura e cultura cientı́fica. Cultura popular e cultura de elites - em direção à cultura de
massas.
A emergência cientı́fica e cultura do tema NATUREZA: ambiente e proteção da terra: a viragem temática dos movimentos
culturais nos cı́rculos de opinião pública de final de século XX.
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Voltar
O Sistema de Saúde e Bem-estar em Portugal em Pers... (HIS7692M)
A construção do modelo europeu: da universalidade medieval às especificidades nacionais nos alvores do Perı́odo Moderno.
A especificidade do modelo português. Polı́ticas de caridade, assistência e saúde pública e a construção do Estado Moderno.
Interacções e imposições. A mobilização das elites locais.
As Misericórdias e o seu vasto campo de acção social.
A saúde pública como uma área privilegiada da intervenção do poder central e da afirmação do poder.
O papel da Igreja: campos de intervenção e objectivos: partilha de responsabilidades entre o Trono e o Altar? E a intervenção
privada?
Os usos sociais do sistema.
O que muda na Europa com a Ilustração e o Liberalismo? Higienistas e novos modelos de saúde pública.
O atraso português: a resistência à mudança ou as consequências de um modelo que rapidamente se esgotou?
Voltar
Arte e Sociedade (Saúde e Bem-estar, sécs. XIX-XX) (HIS7697M)
1. Urbanismo, Arquitectura e Salubridade: utopias e concretizações
1.1 - Sociedades utópicas e cidades ideais
1.1.1 - Os arquitectos utópicos franceses: Boullée e Ledoux.; Robert Owen, John Ruskin, William Morris; Charles Fourier e o
”Falanstério”; J.-B. A. Golin e o ”Familistério”; Tony Garnier; Le Corbusier; Realizações e modelos: salubridade e espaço urbano
1.2.1 - Novos equipamentos, Novas tipologias e novas funcionalidades.
1.2.2 - Haussmann, Napoleão III e a transformação de Paris.
1.2.3 - A Escola de Chicago
1.2.4 - A Cidade Jardim.
2. Representar o irrepresentável.
2.1 - A Arte e a mente humana.
2.1.1 - Géricault e a ”teoria orgânica”.
2.1.2 - A Arte e o inconsciente.
2.2 - A Arte e as polı́ticas sociais: Realismo, naturalismo, neo-realismo e hiper-realismo. A Revolução Russa e o regime Soviético,
o Fascismo Italiano e o Nazismo.
2.3 – O Corpo, a Beleza e a Condição Humana.
2.3.1 – Corpo e identidade.
2.3.2 – O corpo efémero: doença, velhice e mortalidade.
Voltar
Informação e Conhecimento em Administração de Saúd... (HIS7698M)
Os conceitos de: “Dados”, “Informação” e “Conhecimento” aplicados à Administração da Saúde da Comunidade; Tipos e
construção de Indicadores de saúde; Critérios de Qualidade da informação de saúde;
Os principais sistemas de informação de saúde nacionais e internacionais; Bases nacionais e internacionais de dados e de indicadores
de saúde;
Estratégias para a recolha e análise de dados fundamentais à Administração da Saúde da Comunidade; A Internet como fonte de
bases de informação e de conhecimento: o caso do Portal da ENSP (www.observaport.org);
A gestão da informação e do conhecimento em administração de saúde, à luz do Plano Nacional de Saúde 2004-2010;
Caracterı́sticas da vigilância e da investigação epidemiológica adequadas à intervenção do Administrador de Saúde da Comunidade;
Informação e Conhecimento em situações de emergência de Saúde Pública.
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Voltar
Polı́ticas de Saúde (HIS7699M)
Introdução: polı́ticas de saúde e sistemas de saúde. Contexto e determinantes da sua evolução;
Governação da saúde:
Agendas polı́ticas, valores e polı́ticas de saúde. Valores, gestão da mudança e inovação em saúde; Equidade e polı́ticas de saúde.
Processo da governação da saúde. Papel do governo e da administração publica da saúde (“provedoria”/stewadship). O governo
dos recursos da saúde. Intersectorialidade e polı́ticas de saúde;
Governancia em saúde. Os actores sociais da saúde.
Conhecimento e polı́ticas de saúde. Bases teóricas da análise da evolução dos sistemas de saúde. O papel do conhecimento na
governação da saúde. Observatórios da governação da saúde;
Polı́ticas de saúde em Portugal : Polı́ticas de saúde em Portugal até 1971; Polı́ticas de saúde em Portugal entre 1971 e 2005;
Polı́ticas de saúde em Portugal na actualidade. Programa de governo 2005 – 2009 e seus antecedentes. Ponto da situação;
Polı́ticas de Saúde e a gestão da mudança. Inovação na sociedade em rede.
Saúde 2015: cenários sobre o futuro dos sistemas de saúde. Governação da saúde na sociedade do conhecimento.
Voltar
Princı́pios e Prática de Promoção da Saúde (HIS7700M)
Evolução histórica da promoção da saúde. Valores e princı́pios.
Abordagens segundo os modelos biomédico e salutogénico
Implicações práticas dos princı́pios da promoção da saúde
Intervenção e participação comunitárias; A promoção da saúde e o poder local: capital social e redes sociais; Planeamento e
avaliação das intervenções em promoção da saúde
Voltar
Religião, Caridade e Assistência: as Raı́zes Mediev... (HIS7701M)
1. A Igreja no contexto da sociedade medieval: nı́veis de intervenção e de
influência da instituição eclesiástica: O controle e o enquadramento do território: do cristianismo à cristandade. Igreja e realeza:
a importação de modelos de organização.
2. O controlo dos comportamentos : Práticas e modelos de casamento: o
conflito entre a norma e a prática. A santificação da guerra e a violência no contexto de uma sociedade guerreira.
3. O apaziguamento da conflituosidade social: Apoio aos pobres e marginais?
4. A assistência como prática obrigatória da Igreja e dos cristãos. Instituições de assistência e destinatários. A intervenção régia
e o conflito em torno da assistência.
Voltar
Religião, Estado, Saúde e Bem-estar (sécs. XVI-XX) (HIS7702M)
1. Caridade, assistência, saúde e bem-estar: análise dos conceitos e da sua evolução numa perspectiva de longa duração;
2. Análise do sistema assistencial europeu;
3. O papel do Estado nos mecanismos de apoio social.
4. A assistência e a saúde como uma questão de Estado).
5. A emergência do Estado de bem-estar;
6. A segurança social, os sistemas de saúde e os poderes: influências, interacções; usos sociais e polı́ticos.
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Voltar
Saúde Pública e Assistência nos Paı́ses Islâmicos (HIS7703M)
Introdução: o Islão em perspectiva histórica
1. O corpo e a sexualidade
1.1. Introdução aos princı́pios ontológicos e éticos da religião islâmica
1.2. Perceções do corpo e da sexualidade.
1.3. (Des)igualdades de género: os femininos alternativos
1.4. Para além da heterossexualidade: outras identidades sexuais - lésbicas, gays, bissexuais, transexuais.
2. Medicina e Saúde Pública
2.1. Da medicina profética aos modernos conceitos de Saúde Pública: uma perspetiva ”islâmica”?
2.2. Para um enquadramento histórico: a evolução das ciências médicas árabe-islâmicas e a sua influência na Europa
2.3. Medicina e ética: alguns estudos de caso
2.4. Saúde Pública e integração de minorias muçulmanas imigrantes
3. Pobreza e assistência
3.1. Os conceitos em contexto histórico
3.2. Estruturas institucionais de enquadramento social em paı́ses islâmicos: da zakat aos bens waqf
3.3. Emergência de novas identidades islâmicas e a reivindicação da zakat
Voltar
Estatı́stica (HIS7705M)
Construção de uma estrutura de dados no SPSS, gestão de dados e determinação de novas variáveis.
Estatı́stica descritiva: tipos de variáveis, tabelas de frequências, representações gráficas: Medidas estatı́sticas de localização e
dispersão.
Intervalos de confiança e Testes de hipóteses bilaterais, amostras emparelhadas, nı́vel de significância, tipos de erros (I e II), valor
p.
Teste do Qui-quadrado, teste t, ANOVA, Correlação e introdução à regressão logı́stica.
Voltar
Introdução à Saúde Pública (HIS7706M)
- Saúde e Saúde Pública
- Conceitos e prática
- Sistemas e polı́ticas de saúde
- Evolução histórica dos sistemas de saúde
- A gestão da mudança em saúde
- Desenvolvimento organizacional e governação
- Informação, conhecimento e comunicação
- O papel do cidadão
- Infra-estruturas e prática de Saúde Pública
- Nova legislação de Saúde Pública
- Infra-estruturas de Saúde Pública
- Prevenção da doença e promoção da saúde. Conceitos e prática.
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Voltar
Salutogénese e Paradigmas da Saúde (HIS7707)
A promoção da saúde de uma população passa pelo desenvolvimento dos seus recursos de saúde. Vários modelos teóricos
exploram o caminho para conseguir este objectivo, articulando-se dois paradigmas complementares como eixos de mesma hélice.
No programa desta unidade foca-se o paradigma salutogénico e alguns dos seus conceitos operacionais (e.g. sentido de coerência):
- Paradigmas e estruturas teóricas de orientação para a acção
Paradigma patogénico e salutogénico
Salutogénese: a omnipresença dos stressores
Os recursos generalizados de resistência
Da entropia para a negantropia
- O modelo ”Sentido de Coerência”
Elementos caracterizadores
Definição e componentes
O SCO e as caracterı́sticas sócio-demográficas
O SCO e o locus de controlo interno/externo e outras medidas
O gradiente biológico do SCO: o caso das NKC
Ciclo de vida e os acontecimentos de vida
- O SCO: as teorias da saúde e sua promoção
As duas visões complementares da saúde: paradigmas patogénico e salutogénico
Voltar
Seminário de Acompanhamento de Investigação (HIS7704M)
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