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 As bases das ciências biomédicas - 2017/2: 
 

Curso de curta duração, 

Terceira Edição: 
Como Estudar Epidemias? Uma introdução à História Social e 

Cultural da Biomedicina 

Professor(es) responsável(is): 

Ilana Löwy (Inserm, França) 

Luiz Antonio Teixeira (COC/Fiocruz)  

Carga horária: 30hs 

Créditos: 01    

Vagas: 30 

Dia/Horário: 
De 06/10 a 06/11  

Segundas 13:30 as 16:30 e sextas 9:30 as 12:30 

Local das aulas: 
Prédio da Expansão do Campus de Manguinhos. Av. Brasil, 4036, 

sala 402 

 

 
 

As doenças transmissíveis são um flagelo que por toda a história vem aterrorizando os seres humanos. 

Pensar o seu controle sob a perspectiva dos estudos sociais das ciências possibilita uma visão mais crítica sobre 

o passado e o presente de nossa sociedade.   

Objetivamos refletir sobre doenças transmissíveis que se tornaram um problema de saúde global, ampliando a 

compreensão sobre as formas com que as ciências vêm atuando para conhece-las e domá-las.  

O curso se destina estudantes de pós-graduação, de variadas áreas, interessados nos diferentes aspectos da 

biomedicina e profissionais da Fiocruz com interesse em refletir sobre sua prática profissional e institucional. 

Organizamos seis seções direcionadas a diferentes doenças, que serão compostas por uma parte expositiva e 

uma parte de debates coordenada por um profissional com experiência no tema em discussão. 

 

As aulas serão ministradas segundas a tarde e sextas pela manhã no quarto andar do prédio da expansão 

da Fiocruz. Av. Brasil, 4036, sala 402.  

 

A seleção dos inscritos se efetivará mediante avaliação de uma carta de apresentação onde o proponente 

apresente sua trajetória acadêmica - profissional e explique os motivos que o levam a se interessar pelo curso 

Inscrições na Secretária da PPGHCS, Av. Brasil, 4036, sala 420. 
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Aula 1: Introdução / Sífilis (06/10) 

Tópicos conceituais: a ciência é uma atividade histórica e geograficamente localizada; papel-chave das 

práticas clínicas e laboratoriais na produção de uma doença; produção coletiva de fatos científicos; papel 

político e jurídico dos testes e das triagens de doenças. 

Debates: DST e subculturas, a epidemia de sífilis no Brasil atual  

 

 

Aula 2: Tuberculose (09/10) 

Tópicos conceituais: a tuberculose e os determinantes sociais da saúde; dificuldade de estabelecer 

vínculos de causalidade, o papel do laboratório; doença e cultura. 

Debate: A tuberculose e o crescimento da saúde global: o papel das instituições globais.  

 

 

Aula 3: Câncer de colo de útero (23/10) 

Tópicos conceituais: cirurgia e patologia; avanços tecnológicos e clínicos; detecção precoce: colposcopia 

e citologia; o papel dos virologistas e epidemiologistas na transformação do câncer cervical em DST. 

Debate: a generalização da vacina contra o HPV, vacinação de meninos e a infecção oral por HPV. 

 

 

Aula 4: Malária e controle de mosquitos (JL) (27/10) 

Tópicos conceituais: ecologia; relações entre animais e humanos; especialistas internacionais e 

populações locais.  

Debate: Inovações biomédicas e regulação; Responsabilidade política. 

 

 

Aula 5: Ebola (30/10) 

Tópicos conceituais: Saúde global e emergências globais, relações Norte-Sul e políticas de saúde pública; 

o papel de "fatores culturais" e a definição do que conta como relevante para uma cultura. 

Debate: níveis adequados de vigilância para doenças emergentes; as reações "corretas" para as 

emergências. 

 

 

Aula 6: Zika, febre amarela e dengue (06/11) 

Tópicos conceituais: controle de mosquitos versus controle de populações; doenças negligenciadas e 

populações negligenciadas; gênero e biomedicina; direitos reprodutivos das mulheres. 

Debate: controle de mosquitos e controle de populações; o que acontece quando as epidemias terminam. 

 
 


