
 
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva - Mestrado Acadêmico Turma 2021 – 

3º Trimestre - ERE 
 

DISCIPLINA: 
APLICAÇÕES DE MODELOS DE DECISÃO EM ECONOMIA DA SAÚDE 
(HAVERÁ VAGAS ISOLADAS - N. VAGAS - 03) 

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Alfredo Chaoubah     CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Segunda-feira HORÁRIO: 14 às 15h 

INÍCIO: 13/09/2021  TÉRMINO: 22/11/2021 

EMENTA:  
 

 Apresentar os conceitos de Economia da Saúde e os principais modelos de 

decisão em avaliação econômica.  

 

ERE – Ensino Remoto Emergencial  
 

 
 

DISCIPLINA: 
EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL (HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – N. VAGAS - 
07) 
 

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Profas. Dras. Ana Paula Mendes e Michele Netto   CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 14 às 17h 

INÍCIO: 17/11/2021 TÉRMINO: 09/02/2022 

EMENTA: 

 A abordagem temática da disciplina de Epidemiologia Nutricional envolve a 

caracterização e o estudo das condições nutricionais de maior impacto na 

Nutrição e Saúde Coletiva e as diferentes metodologias aplicadas ao estudo 

epidemiológico nutricional. Além disso, a disciplina permite o conhecimento 

dos principais agravos nutricionais no Brasil e no Mundo, bem como os fatores 

envolvidos na gênese destes. Traz ainda, discussão crítica e atualizada das 

questões de maior relevância na Epidemiologia Nutricional.  

 

ERE – Ensino Remoto Emergencial  

 
 

DISCIPLINA: 
TESC II – ACESSO E USO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ENTRE IDOSOS 
(HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – N. VAGAS - 03) 
 

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Silvia Lanziotti    CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quarta-feira HORÁRIO: 14 às 16h 

INÍCIO: 01/09/2021 TÉRMINO: 03/11/2021 

EMENTA: 

  A presente disciplina trabalha conteúdos referentes a conceituação e marco 

teórico em relação a uso, acesso e avaliação da satisfação dos usuários em 

relação aos serviços de saúde, com destaque para a população idosa. 

Organização das Redes de Atenção à Saúde e linhas de cuidado para os 

idosos. Uso dos serviços de saúde e acesso para a população idosa. Interface 

entre a teoria e prática na organização de serviços de saúde para idosos. 

 

ERE – Ensino Remoto Emergencial  

 
 
 

 
 



 
 

DISCIPLINA: 

TESC III – PESQUISAS EM ENVELHECIMENTO, SAÚDE E 
ESPIRITUALIDADE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE (HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – 
N. VAGAS - 04) 
 

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: 
Profs. Drs. Alessandra Lucchetti e Giancarlo 

Lucchetti     
CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Quinta-feira HORÁRIO: 16 às 19h 

INÍCIO: 30/09/2021 TÉRMINO: 09/12/2021 

EMENTA: 

 Métodos aplicados a pesquisa em saúde coletiva. Desenhando, conduzindo e 

publicando pesquisas em saúde coletiva. Como realizar uma pesquisa em 

saúde coletiva. Desafios da pesquisa em saúde coletiva.  

Integrando os temas envelhecimento populacional e seus determinantes e 

fatores associados, Saúde e espiritualidade, e educação em saúde a saúde 

coletiva.  

ERE – Ensino Remoto Emergencial  

 
 

DISCIPLINA: 
TESC I – DIREITO DA SAÚDE (HAVERÁ VAGAS ISOLADAS – N. VAGAS – 05 
– PARA ALUNOS DO PPG DIREITO) 
 

OPCIONAL 
 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Luciana Melquiades      CRÉDITOS: 02 créditos 

DIA: Sexta-feira HORÁRIO: 16 às 19h 

INÍCIO: 17/09/2021 TÉRMINO: 03/12/2021 

EMENTA: 

Noções de direito fundamental – O que qualifica um direito como fundamental? 

Quais são as implicações jurídicas desta qualificação?  

Noções sobre o direito à saúde: perspectiva constitucional, legal e 

jurisprudencial – Qual o tratamento dispensado pela Constituição de 1988 ao 

direito à saúde? Como ele foi regulado infraconstitucionalmente? Qual a 

interpretação destinada pelos tribunais superiores a este direito?  

Eficácia do direito à saúde e judicialização – Quais as possibilidades e os 

limites do controle judicial das políticas públicas de saúde?  

Critérios éticos para alocação de recursos escassos – Diante da limitação dos 

recursos disponíveis para a concretização do direito à saúde, quais critérios 

devem nortear sua alocação ética?  

Direito à saúde e pandemia – Quais os contornos do direito à saúde na 

pandemia de COVID-19?  

A ética no início da vida – discussões sobre aborto, aborto de anencéfalo, 

reprodução artificial, pesquisa com células embrionárias  

A ética no fim da vida – discussões sobre eutanásia, distanásia, ortotanásia; 

testamento vital e racionalização de cuidados médicos no contexto da 

terminalidade da vida  

 

ERE – Ensino Remoto Emergencial  

 


