
 

 

Área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde 

 

CURSO DE EXTENSÃO 2017 

 

 

Medicalização do corpo: 

Contribuições da problemática de gênero para os processos de saúde e doença 
 

 

Datas: 17 de novembro a 08 de dezembro de 2017 (sextas feiras 17/11; 24/11; 01/12 e 08/12). 

 

Coordenadoras: Profa. Fernanda Alzuguir (IESC/UFRJ); Profa. Elaine Brandão (IESC/UFRJ)  

 

Professores convidados: Prof. Colaborador Lucas Tramontano (IMS/UERJ); Ana Cristina 

Pimentel (UFSJ; IFF/FIOCRUZ); Cristiane Cabral (FSP/USP); Georgia Martins C. Pereira 

(IMS/UERJ); Marina F. Nucci (COC/FIOCRUZ) e Rogério Azize (IMS/UERJ).  

 

Carga Horária: 32 horas presenciais  

 

Horário: Sextas-Feiras de 8 às 17 horas, com uma hora de intervalo de almoço (8h/aula por dia) 

 

Local: Instituto de Estudos em Saúde Coletiva/IESC/UFRJ (sala a ser definida) 

 

Público:  
Profissionais da área da saúde, alunos e alunas de Cursos de Pós-graduação lato sensu (Residências 

Multiprofissionais na área da saúde) e stricto sensu (mestrado e doutorado) e de Cursos de 

graduação nas áreas de saúde, ciências sociais e ciências humanas (saúde coletiva, psicologia, 

ciências sociais, serviço social, enfermagem, educação física, nutrição, dentre outros). Integrantes 

movimentos sociais e Ongs vinculadas à saúde. 

 

N.º de vagas: máximo de 55 pessoas  

 

Ementa/Objetivos do curso:  

O curso visa apresentar e discutir conceitos como gênero, medicalização, corpo, saúde e doença e 

seu contexto sociocultural e político de produção para oferecer subsídios que contribuam para 

fundamentação e reflexão crítica sobre a práxis de profissionais e estudantes atuantes no campo das 

ciências da saúde e das ciências sociais e humanas.  

Discutiremos trabalhos no âmbito dos estudos sociais das ciências que desvelam as dimensões 

social, histórica e política de empreendimentos científicos que fazem interface com a problemática 

de gênero, do corpo e da sexualidade. 

Propomos indagar como a problemática de gênero se articula às concepções e práticas sobre saúde e 

doença, com ênfase especial nos processos reprodutivos e de medicalização dos corpos “femininos” 

e “masculinos”, produção de diagnósticos e medicamentos. A discussão se pautará em pesquisas 

que abordam temas relevantes no âmbito da saúde, da sexualidade e da reprodução tais como 
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contracepção, gravidez, maternidade, parto, amamentação, menstruação, hormônios, menopausa, 

andropausa, entre outros.  

 

Metodologia: 

Aulas expositivas, seminários e discussão de textos previamente recomendados para leitura. 
 

Frequência: obrigatória. O mínimo exigido para obtenção do certificado do curso de extensão é 

igual ou superior a 75% da carga horária do curso.  

 

Programação: 

 

17/11/2017 - SEXTA-FEIRA 

 

Manhã: Medicalização de corpos: uma perspectiva crítica de gênero  

Profas. Fernanda Alzuguir (IESC/UFRJ); Elaine Brandão (IESC/UFRJ) e Lucas Tramontano 

(IMS/UERJ) 

 

Tarde: Controvérsias em torno da gravidez imprevista e da contracepção hormonal 

Profas. Elaine Brandão (IESC/UFRJ) e Cristiane S. Cabral (FSP/USP) 

 

 

24/11/2017 – SEXTA-FEIRA 

 

Manhã: Gênero e ciência: construção das diferenças entre sexos, neurociência e hormônios 

sexuais. 

Profa. Convidada: Marina Nucci (COC/FIOCRUZ) 

 

Tarde: (Co)produções em torno da ocitocina: o hormônio do amor  

Profas. Fernanda Alzuguir (IESC/UFRJ) e Marina Nucci (COC/FIORUZ) 

 

 

01/12/2017 - SEXTA-FEIRA 

 

Manhã: A testosterona e a medicalização do corpo masculino 

Prof. Lucas Tramontano (IMS/UERJ) 

 

Tarde: Contracepção masculina em debate 

Profs. Rogerio L. Azize (IMS/UERJ) e Georgia Martins Pereira (Doutoranda IMS/UERJ) 

 

 

08/12/2017 - SEXTA-FEIRA 
 

Manhã: Tecnologias hormonais: aprimoramento ou risco à saúde? 

Profa Convidada: Ana Cristina Pimentel (UFSJ e IFF/Fiocruz)  

 

Tarde: Síntese final, trabalho de avaliação sobre os conteúdos abordados no curso, 

encerramento 
Profs. Fernanda Alzuguir (IESC/UFRJ), Elaine Brandão (IESC/UFRJ) e Lucas Tramontano 

(IMS/UERJ) 

 

 


