
 
 

 

Linhas de Pesquisa Institucional 

 

 Área de concentração: Epidemiologia 

 

Essa linha aborda a epidemiologia das doenças infecciosas, investigando sua 

incidência e prevalência, bem como seus fatores de risco. Visa ainda, 

concepções e práticas de risco, além do desenvolvimento de métodos e 

desenhos de estudos epidemiológicos. 

 

Esta linha de pesquisa envolve também, diferentes abordagens teóricas e 

metodológicas para a produção de conhecimento que contribua para a melhora 

da efetividade, eficiência e qualidade de políticas, sistemas e programas de 

saúde. As investigações desta linha compreendem as etapas de definição e 

priorização de problemas, das intervenções e estratégias de abordagem 

escolhidas, seus determinantes, os recursos envolvidos e os resultados 

alcançados.  

 

Epidemiologia de Doenças transmissíveis: 

Descrição: Estudo dos determinantes e distribuição das doenças 

transmissíveis. Tendências temporais, distribuição espacial e riscos 

relacionados às doenças transmissíveis. 

 

Epidemiologia de Doenças não transmissíveis: 

Descrição: Estudos dos determinantes, tendências e riscos relacionados às 

doenças crônicas não transmissíveis. Análise do processo saúde-doença e suas 

interfaces com os processos socioeconômicos e culturais. 

 

 Área de concentração: Saúde Coletiva 

 

Essa linha visa desenvolver pesquisas no contexto da Atenção Primária à Saúde 

(APS) que enfoquem aspectos metodológicos, clínicos e de organização de 

serviços de APS, desenvolver e avaliar estratégias para aumentar a efetividade 



 
 

 

das condutas clínicas e populacionais com aplicabilidade no SUS. Ênfase é dada 

a problemas comuns e a atividades preventivas.  

Destacam-se propostas com foco em: 

- Acesso e utilização de serviços de saúde. 

- Avaliação de políticas e programas de saúde. 

- Indicadores combinados para avalição contínua do cuidado 

em saúde de mulheres, crianças e adolescentes. 

 

 Área de concentração: Saúde Mental 

 

Esta linha de pesquisa abrange temas da epidemiologia das fragilidades no 

campo da Saúde Mental. Visa, com particular interesse, em pesquisas sobre a 

distribuição de transtornos mentais em grupos populacionais e seus fatores de 

risco, assim como investigação de ensaios clínicos em psiquiatria. Essa área 

também abrange as investigações sobre tendências recentes e contemporâneas 

de políticas públicas em saúde mental e assistência psiquiátrica, além das 

técnicas e tendências do planejamento, organização e gerência de serviços e 

sistemas de saúde mental. Possibilita ainda, a problematização das concepções 

e práticas de cuidado em saúde mental nos seus aspectos éticos e culturais. 

Destacam-se trabalhos voltados para avaliação de doenças mentais e 

epidemiologia da violência autoprovocada. 

. 

 Área de concentração: Educação Médica 

 

Essa linha de pesquisa busca conhecer os avanços no conhecimento sobre o 

processo de aprendizagem e aquisição de saber, novas metodologias de ensino 

adotadas mundialmente e novos métodos de avaliação que motivam 

investigações na área de educação médica. Nesse contexto busca sensibilizar a 

comunidade acadêmica para a importância de considerar evidências científicas 

na tomada de decisões na área da educação médica. 

 



 
 

 

Nesta linha de pesquisa incluem-se propostas de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos relativos a processos de ensino, de aprendizagem 

e de avaliação na área médica, compatíveis com os propósitos educativos da 

atualidade, tais como integração de conteúdos e investigação de contextos de 

aprendizagem que consideram o aluno como centro, tanto em termos teóricos, 

como práticos, disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 

 

 

 

 


