
TEMAS DE PESQUISA PRIORITÁRIOS PARA SELEÇÃO - 2021

Métodos de inferência causal em epidemiologia

epidemiologia e controle da tuberculose e/ou tuberculose em coinfectados pelo HIV

Epidemiologi da Covid-19

Epidemiologia e Determinantes da carga de doença associada às arboviroses

Novas estratégias de vigilância de doenças infecciosas emergentes e reemergentes

Epidemiologia das doenças cardiovasculares  e atividade física

Epidemiologia das defiicencias de vitaminas 

Epidemiologia da relação entre alterações na vida intrauterina e doenças crônicas - Teoria DOHaD

Aplicações de inteligência artificial (machine learning) em estatísticas de saúde

Métodos para desenho e analise de estudos epidemiológicos

Mortalidade fetal

Mortalidade de imigrantes, fecundidade de imigrantes

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
Acidente de trabalho

Cronobiologia e saúde do trabalhador Cronobiologia e saúde do trabalhador, com ênfase em Sono e Gravidez e Sono e Covid-19

Proteção social e saúde

Mudanças sociais  contemporâneas e saúde

História Social da Saúde e das Políticas de Saúde. 

Economia política da saúde

Direito à saúde

Políticas públicas e educação em saúde

Promoção da Saúde

Segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada

Fluoretação da água e políticas públicas

Política e gestão da atenção à saúde bucal

Avaliação de sistemas e serviços de saúde

Atenção primária à saúde

Atenção primária à saúde e Covid-19

Cuidado, práticas de saúde, políticas de saúde, corpo

Modos de vida, ambiente e sustentabilidade Ecodesenvolvimento local, mudanças sócio ambientais e sustentabilidade

Saúde e sustentabilidade

Política, planejamento e gestão sustentáveis de cidades

Clima e saúde pública

Avaliação de exposição e riscos por agentes ambientais

Exposição a contaminantes atmosféricos: efeitos na saúde, prevenção e controle

Poluição atmosférica e saúde

Poluição atmosférica e clima

Poluentes emergentes e saúde pública

 Saúde materno-infantil (estudo MINA-Brasil)

Saúde de adolescente e jovens 

Saúde da criança

Saúde da mulher

Sexualidades, diversidades e diferençsa

Contracepção e Intenção reprodutiva

Juventude, sexualidade e reprodução

Aborto e contracepção

Violência contra a mulher, Gênero e Sociedade

Estudo Sabe - Saúde Bem Estar e envelhecimento

Envelhecimento e cuidados de longa duração

Envelhecimento e promoção da saúde

Envelhecimento e saúde da mulher

Epidemiologia e controle  de doenças transmitidas por Culicidae

Epidemiologia e controle  de leishmanioses

Epidemiologia das doenças transmitidas por artrópodes e medidas de controles

Taxonomia e Bioecologia de artrópodes vetores 

de doenças transmissíveis
Taxonomia e ecologia de Phlebotominae e de Culicidae

Estado, sociedade e produção da saúde

Políticas públicas e saúde

Gestão de sistemas e serviços de saúde

Saúde da Mulher

Envelhecimento e saúde pública

Entomologia em Saúde 

Pública

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA/FSP/USP - processo seletivo para ingresso em 2021

 Epidemiologia das 

doenças, dos agravos à 

saúde e de seus 

determinantes.

Organização dos 

processos produtivos e 

saúde do trabalhador

Política, gestão e saúde

Epidemiologia e Controle de Doenças 

Transmissíveis

Epidemiologia e Controle de Doenças e Agravos 

não Transmissíveis

 Saúde, Ciclos de vida e 

Sociedade

Saúde Ambiental, modos 

de vida e 

sustentabilidade

LINHAS E SUBLINHAS DE PESQUISA                              com vagas 

disponíveis para seleção

Avaliação de exposição e riscos por agentes 

ambientais

Saúde reprodutiva, gênero, sexualidade e 

sociedade

Saúde de crianças, adolescentes e jovens

Bioestatística, Estatísticas de Saúde e Sistemas 

de Informação

Sistemas urbanos, saúde e sustentabilidade

Epidemiologia das doenças veiculadas por 

artrópodes e medidas de controle


