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DISCIPLINA

Tópicos especiais em Ciências Humanas e Saúde II
Panoramas de Saúde Global I

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Cada vez é mais evidente o aumento da interdependência e interconectividade mundial, de modo que ações domésticas isoladas
não são suficientes para assegurar melhor saúde para as populações. Os crescentes riscos que a saúde pública tem além das
fronteiras nacionais parecem exigir, cada vez mais, ações coletivas a nível global.
Também é evidente que a melhoria da saúde das populações mais pobres não poderá ser alcançada sem que ocorram
mudanças fundamentais na forma em que as organizações e os governos trabalham e operam. Isto significa a necessidade de
compartilhar agendas, desenvolver novas parcerias e mecanismos de financiamento. Significam também a necessidade de
pensar novas maneiras de enfrentar os atuais e futuros desafios da saúde a nível internacional.
Nesta disciplina, vinculada às três áreas de concentração do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do IMS-UERJ, são
apresentados e debatidos temas relacionados à saúde populacional e a intervenções a ela dirigidas, cujos determinantes e
consequências extrapolam fronteiras nacionais, tais como mudanças climáticas e poluição ambiental; a pandemia de obesidade;
saúde mental global; perspectivas críticas sobre a globalização e seus efeitos sobre a saúde; gênero e saúde; a crise global dos
recursos humanos em saúde; sistemas comparados de saúde; desafios relacionados a inovação tecnológica. O próprio campo de
saúde global também é objeto de reflexão. As sessões têm natureza interativa, e se associam, onde possível, às atividades do
Centro Rio de Saúde Global, em articulação com o Rudolf Virchow Seminar Series on Global Health.
O curso tem a duração de 30 horas, às quintas feiras no horário de 9 às 12 horas, com aulas expositivas, discussões, leitura
dirigida e elaboração de um texto, se possível a ser apresentado num seminário.
A lista bibliográfica básica será complementada por uma bibliografia de leitura obrigatória que será disponibilizada
antecipadamente, assim como a bibliografia complementar para cada sessão, em sua maioria, disponível eletronicamente.
Temas a serem abordados (a ordem das sessões pode ser alterada):
 Sessão 1 - Mudança de Paradigmas: Medicina Tropical, Saúde Internacional, e Saúde Global
 Sessão 2 --Sistemas de Saúde em perspectiva comparada global
 Sessão 3 - Crise global da força de trabalho em saúde
 Sessão 4 - Neoliberalismo, globalização e saúde
 Sessão 5 - Saúde mental global: propósitos e controvérsias
 Sessão 6 - Cooperação internacional e diplomacia em saúde
 Sessão 7 - Patentes, Medicamentos e Saúde Pública
 Sessão 8 - A Pandemia de Obesidade
 Sessão 9 – Clima, meio ambiente e saúde global
 Sessão 10 - Gênero e Saúde Global
Rudolf Virchow Seminar Series on Global Health - temas e datas a serem definidas.
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TIPO DE AVALIAÇÃO: A avaliação desta disciplina será realizada com base na participação em aula/seminário e na elaboração de trabalho
original, a ser entregue impresso na secretaria acadêmica, sobre um dos temas abordados no curso: O texto deverá ter aproximadamente 10
páginas em espaço 1,5 e baseado em cerca de 10 referências bibliográficas.

