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LINHAS DE PESQUISA
1 – PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS A SAÚDE
Compreende estudos sobre o controle e prevenção de doenças infecciosas e
parasitárias,

doenças

crônico-degenerativas,

problemas

nutricionais

e

de

morbimortalidade, com ênfase em:
a) Vigilância à saúde;
b) Organização dos serviços de saúde;
c) Educação ambiental e em saúde;
d) Experiência social da enfermidade;
e) Cidadania;
f) Comportamentos sociais e estilos de vida;
g) Biossegurança e controle de infecção.
2 – PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E
DE ENFERMAGEM
Compreende estudos sobre a organização e gestão de serviços de saúde e de
enfermagem, com ênfase em:
a) Planejamento em saúde;
b) Gerência de serviços de saúde;
c) Recursos humanos;
d) Trabalho em saúde e na enfermagem;
e) Avaliação de serviços de Saúde e de Enfermagem;
f) Modelos assistenciais.
3 – CUIDAR EM SAÚDE E NA ENFERMAGEM
Compreende estudos sobre o cuidar em saúde e na enfermagem relativos à
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde da criança, do
adolescente e do adulto, com ênfase em:
a) Sexualidade;
b) Saúde reprodutiva;
c) Violência;
d) Interações sociais e familiares;
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e) Educação e saúde;
f) Cuidado em Saúde e na Enfermagem;
g) Análise, utilização e validação de teorias na prática assistencial;
h) Diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem.
4 – EDUCAÇÃO EM SAÚDE E ENFERMAGEM
Compreende estudos sobre modelos conceituais, teorias de enfermagem,
metodologias da assistência, formação e capacitação de pessoal de enfermagem,
com ênfase em:
a) Análise, utilização e validação de teorias e modelos assistenciais;
b) Modelos de cuidado institucional e domiciliar;
c) Concepções pedagógicas e modalidades de ensino;
d) Avaliação educacional.
5 – CUIDADO EM ENFERMAGEM E SAÚDE NA DIMENSÃO COLETIVA
Compreende pesquisas direcionadas ao cuidado prestado a indivíduos nos grupos
sociais, na dimensão do campo do saber e práticas da saúde coletiva. Entende a
saúde

como

um

fenômeno

social,

de

interesse

público,

no

qual

há

indissociabiliadade entre a clínica, a epidemiologia e as ciências humanas e sociais.
a) Determinantes do processo saúde-doença;
b) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a Saúde e Enfermagem;
c) Cuidado no contexto da promoção da saúde.

6

–

FUNDAMENTOS,

MÉTODOS,

PROCESSOS

E

TECNOLOGIAS

EM

ENFERMAGEM E SAÚDE
Compreende estudos sobre os fundamentos filosóficos, teorias e conceitos, que
orientam as diferentes dimensões do cuidar em enfermagem; o desenvolvimento e
utilização de métodos, processos e tecnologias para a implementação do cuidado de
enfermagem no processo saúde/doença no ciclo vital, em âmbito individual e
coletivo.
a) Processo de cuidar em enfermagem;
b) Informática, Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde e
Enfermagem.
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