
TEMAS DE PESQUISA PRIORITÁRIOS PARA SELEÇÃO - 2020

Epidemiologia da tuberculose

Epidemiologia das arboviroses

Determinantes da carga de doença associada às arboviroses

Epidemiologia das doenças cardiovascualres e atividade física

Epidemiologia do câncer

Epidemiologia, acidentes de trânsito e  violência

Estudo Sabe - Saúde Bem Estar e envelhecimento

Epidemiologia e saúde bucal

Modelos causais, Gráfico Aciclico Direto (DAG), modelo de equações 

estruturais

Sistemas de Informação sobre mortalidade com ênfase em perinatal e 

neonatal

Taxonomia e ecologia de Phlebotominae e de Culicidae

Epidemiologia e controle  de doenças transmitidas por Culicidae

Epidemiologia e controle  de leishmanioses

Ecologia e Epidemiologia de Doenças vinculadas a carrapatos

Vigilância e análise esapciald as arbovirses

Modelos preditivos para doenças vvinculadas a vetores

Organização do trabalho, riscos e prevenção à saúde do 

trabalhador
Processos produtivos e saúde do trabalhador

Acidente de trabalho da análise sócio técnica à 

construção social de mudanças
Intervenção formativa em saúde do trabalhador

Cronobiologia e saúde do trabalhador Cronobiologia e saúde do trabalhador

Proteção social e risco sanitário

Saúde Pública e questões contemporâneas

Saúde Pública na formação do Brasil contemporâneo

Economia política da saúde

História e saúde coletiva

Corpo na contemporaniedade

Corpos e cuidados

Análise de políticas de saúde

Micropolitica da gestão e trabalho em saúde

Direito sanitário

Direito humano à alimentação adequada e saudável

Segurança alimentar e nutricional

Promoção da Saúde

Educação em saúde

Comunicação em Saúde

Fluoretação da água e políticas públicas

Política e gestão da atenção à saúde bucal

Avaliação de sistemas e serviços de saúde

Regionalização e redes de atenção à saúde

Atenção primária à saúde

Transformações urbanas e questões socioambientais e saúde

Saúde e sustentabilidade

Política, planejamento e gestão sustentáveis de cidades

Disponibilidade hídrica e saúde pública

Qualidade do ar e saúde

Exposição a contaminantes biológicos e quimicos: efeitos na saúde, 

prevenção e controle

Políticas públicas e poluição atmosférica

Controle da poluição das águas

Poluentes emergentes e saúde pública

Saúde da criança e nutrição infantil

Saúde reprodutiva, genero e sexualidade entre jovens

Saúde da Mulher Saúde Materna

Sexualidades, diversidades e diferenças

Prostituição e mercados do sexo

Juventude, sexualdiade e reprodução

Aborto e contracepção

Relações e práticas de cuidado em contextos críticos

Violência contra a mulher, gênero e sociedade

Envelhecimento e cuidados de longa duração

Envelhecimento e promoção da saúde

Avaliação de revistas e artigos  científicos em saúde pública

Comunicação científica e redes sociais

Ações comunicativas e saúde da crianaça
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Comissão de Coordenadora do PPG-SP

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA/FSP/USP - processo seletivo para ingresso em 2020 

LINHAS E SUBLINHAS DE PESQUISA  com vagas disponíveis para seleção

 Epidemiologia das doenças, dos 

agravos à saúde e de seus 

determinantes.

Epidemiologia e Controle de Doenças e Agravos não 

Transmissíveis

Bioestatística, Estatísticas de Saúde e Sistemas de 

Informação

 Saúde, Ciclos de vida e Sociedade

Saúde de crianças, adolescentes e jovens

Saúde reprodutiva, gênero, sexualidade e sociedade

Comunicação e informação científica em saúde pública

Sistemas urbanos, saúde e sustentabilidade

Envelhecimento e saúde pública

Modos de vida, ambiente e sustentabilidade

Entomologia e saúde pública

Epidemiologia e Controle de Doenças Transmissíveis

Estado, sociedade e produção da saúde

Políticas públicas e saúde

Gestão de sistemas e serviços de saúde

Organização dos processos 

produtivos e saúde do trabalhador

Política, gestão e saúde

Saúde Ambiental, modos de vida e 

sustentabilidade

Avaliação de exposição e riscos por agentes ambientais


