O Programa de Mestrado Profissional em Saúde Única (PMPSU), tem como
objetivo geral preparar os profissionais do setor saúde, agricultura e ambiente
para atuação nos serviços de saúde,agricultura e ambiente, de forma inovadora
ao atendimento às exigências do mercado profissional e da sociedade, e como
objetivos específicos para atuação na áreas de saúde única:

a) Garantir uma formação adequada para atuação do profissional nos
diferentes segmentos relacionados às intersecções homem/animal/ambiente;
b) favorecer a atualização do profissional no tocante às legislações e novas
ferramentas e estratégias para o controle das enfermidades;
c)

favorecer a compreensão das ferramentas da epidemiologia, como

indicadores de saúde e avaliação de fatores de risco ambientais, para
utilização na sua rotina de trabalho e avaliação de estratégias de controle
relativas à prevenção das enfermidades animais, humanas e a segurança
alimentar;
d) desenvolver mecanismos para uma atuação profissional direcionada ao
planejamento, gestão e avaliação dos processos de trabalho em saúde única;
e) possibilitar o desenvolvimento de habilidades inovadoras técnicas e
científicas para a aplicação prática no cotidiano de suas atividades
profissionais, favorecendo a discussão e atualização das principais políticas
públicas que contribuam para os processos de gestão no âmbito das
Instituições Públicas da Agricultura, Ambiente e Saúde;
f)

induzir o raciocínio crítico e reflexivo em saúde única para aplicação nas

atividades de gestão e coordenação de equipes em seu cotidiano de trabalho e
atue intersetorialmente em diversos níveis, intra e extra-institucionais e com a
sociedade civil organizada.

1. ÁREA(S) DE CONCENTRAÇÃO: Saúde Única
Linhas de pesquisa/intervenção:
a) Epidemiologia e Planejamento em Saúde
Rinaldo Aparecido Mota
José Wilton Pinheiro Junior
Roberto Soares de Castro
George Dimec
Rita de Cássia Maia Carvalho
Mércia Rodrigues Barros
Andrea Paiva Botelho

b) Vigilância e Atenção Primária em Saúde
Daniel Friguglietti Brandespim
José Petrônio Martelli
Rafael Antonio do Nascimento Ramos
Jean Carlos Ramos da Silva
Leucio Câmara Alves

2. DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
O Mestrado Profissional em Saúde Única terá duração mínima de 18 meses
e máxima de 24 meses, com carga horária total de no mínimo 24 créditos em
disciplinas, 40 créditos na execução do projeto de intervenção e 20 créditos na
elaboração do TCC.

3.

ESTRUTURA CURRICULAR

3.1 - Núcleo de saberes comuns às diferentes linhas de pesquisa
(Obrigatórias)
Disciplina/Carga horária/Docente Objetivo
Serão discutidas as etapas para
elaboração dos projetos de intervenção
Rita de Cássia Maia Carvalho
a serem desenvolvidos nos campos de
prática profissional.
- Normatização aplicada à Saúde Proporcionar conhecimentos sobre as
Única (30 h)
bases
bibliográficas
científicas
José Wilton Pinheiro Junior
disponíveis on-line.
- Seminário de Intervenção (60 h)

- Ética aplicada à Saúde Única Orientar os discentes sobre as
(30 h)
principais
resoluções
éticas
em
- Daniel Friguglietti Brandespim
pesquisa envolvendo a Saúde Única,
assim como demonstrar os fluxos e
protocolos de submissão de projetos
para aprovação nos Comitês de Ética
(CEUA/CEP).
- Delineamento amostral para Proporcionar
aos
discentes
os
inquéritos epidemiológicos (30h) conhecimentos sobre as metodologias
utilizadas para cálculos amostrais em
Roberto Soares de Castro
pesquisas aplicadas à saúde única.
- Sistemas de Informações em Apresentar aos discentes os principais
Saúde (45h)
sistemas
de
informações
epidemiológicas disponíveis e como
George Dimech
analisar os dados para elaboração de
planos de intervenções em saúde única.
6.2. Núcleo de saberes eletivos
6.2.1.- Epidemiologia e Planejamento em Saúde
Disciplina
Objetivo
- Vigilância de eventos de Apresentar, discutir e analisar os tipos
importância em Saúde Pública de estudos epidemiológicos de forma
(60 h)
que os profissionais possam aplicá-los
em suas práticas cotidianas nos
George Dimech
diversos setores da saúde única.
Propiciar conhecimentos das bases
conceituais,
operacionais
e
metodológicas da epidemiologia de
campo, com foco especial à vigilância
de doenças infecciosas emergentes,
das investigações de surtos e aplicação
dos
diferentes
métodos
epidemiológicos.

- Geoepidemiologia aplicada à Fomentar discussões sobre a utilização
Saúde Única (60 h)
de ferramentas de geoprocessamento
para análise espacial das doenças
- José Wilton Pinheiro Junior
emergentes e re-emergentes na saúde
animal, pública e ambiental. Capacitar
os profissionais na utilização dessas
ferramentas nos diversos estudos
epidemiológicos.
- Gestão em Saúde Animal (45 h) Planejamento
em
saúde
animal
Roberto Soares de Castro
aplicado a defesa sanitária, abordando
os objetivos, estratégias, ferramentas e
técnicas de controle de enfermidades
animais em consonância com os
programas nacionais de saúde animal
do Brasil estabelecidos pelo Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento.
- Investigação epidemiológica em Capacitar os discentes na análise das
Saúde Única (45h)
variáveis
ambientais,
sociais
e
Rinaldo Aparecido Mota
epidemiológicas como fatores de risco
para o planejamento e implantação de
estratégias de profilaxia relacionadas à
Saúde Única.
6.2.3. VIGILÂNCIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
- Medicina da Conservação em A disciplina versará sobre os conceitos
Saúde Única (30 h)
e as aplicações da Medicina da
Conservação
com
base
na
Jean Carlos Ramos da Silva
transdisciplinaridade e no objetivo de
conectar
a
Ecologia,
Saúde
e
Sustentabilidade. Além disso, serão
abordados e discutidos os principais
problemas ambientais e ecológicos e
sua influência na saúde humana, animal
e ambiental; o papel das populações de
animais silvestres na transmissão de
doenças de importância na saúde
pública e na defesa sanitária animal
considerando a relação biodiversidade e
saúde única.
- Vigilância das Zoonoses em Capacitar o profissional na identificação,
Saúde Única (45 h)
diagnóstico, profilaxia de doenças
Leucio Camara Alves
zoonóticas e sua vigilância em Saúde
Única.
- Políticas Públicas em Saúde (45 Delimitar e problematizar no campo da
h)
saúde coletiva as questões centrais
relativas ao planejamento e gestão em
José Petrônio Martelli
saúde, assim como discutir os princípios
do sistema único de saúde (SUS) e
analisar tendências e desafios na área.

Deverá
identificar
diferentes
abordagens
metodológicas
com
potencial para traçar os limites e
alcances das políticas públicas e
permitir aos alunos de pós-graduação a
identificação das distintas abordagens e
problemáticas da linha de pesquisa de
Política em Saúde.
- Atenção Primária em Saúde (45 Discutir e apresentar a Política Nacional
horas)
de
Atenção
Básica
(PNAB),
- Daniel Figuglietti Brandespim
caracterizando o funcionamento da
Estratégia de Saúde da Família para
ação profissional em saúde única na
interface homem/animal/ambiente.
- Vigilância das arboviroses em Discutir com os discentes as principais
Saúde Única (45h)
arboviroses de interesse médicoRafael Antônio do Nascimento
veterinária,
proporcionando
aos
Ramos
mesmos uma visão crítica da interação
homem/animal/ambiente na ocorrência
destas enfermidades. Apresentar os
principais meios de vigilância destas
arboviroses e seus impactos nas
populações acometidas.
6.3. PROJETO DE INTERVENÇÃO (600 horas)
6.4. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (300 horas)

