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CIÊNCIAS NATURAIS E SAÚDE

aborto

anticoncepção
direitos reprodutivos
embriões
ética médica
exame de corpo de delito
fetos
legalização do aborto
lei do aborto
mortalidade materna
saúde reprodutiva

aborto espontâneo

gravidez

aborto provocado

legalização do aborto
lei do aborto

abuso sexual

crimes contra crianças
crimes sexuais
direitos das crianças
incesto
misoginia
violência

violência contra crianças
violência sexual

acidentes

mortalidade
morte
procedimentos cirúrgicos
seguros
violência

adolescência

adolescentes
ciclos de vida
gravidez na adolescência
infância
puberdade

adolescentes

adolescência
menores

adultos

ciclos de vida
educação de adultos

Ciências biológicas, incluindo:
biologia, química, fisiologia,
zoologia e genética

Ciências médicas, incluindo:
medicina, odontologia,
enfermagem e farmacologia

Esportes

Gravidez e parto
Planejamento familiar e aborto
Saúde, incluindo: saúde mental,

saúde sexual, higiene e
nutrição

Sexualidade
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adultos de meia idade

ciclos de vida
discriminação etária
envelhecimento
menopausa

adultos idosos

UF terceira idade
aposentadoria
aposentados
asilos para adultos idosos
ciclos de vida
cuidado com
discriminação etária
envelhecimento
pobreza
previdência social
terapia de reposição hormonal
velhice

adultos jovens

ciclos de vida
juventude

aids

comportamento sexual
dependentes de drogas
drogas e tóxicos
preservativo feminino
preservativo masculino
saúde pública
sexo seguro
transfusão

alcoolismo

dependência
desintoxicação

aleitamento

UF amamentação
bebês
câncer de mama
licença maternidade
mortalidade infantil
recém-nascidos

aleitamento artificial

aleitamento natural

aleitamento natural

aleitamento artificial

amamentação
USE aleitamento

aleitamento

amniocentese

anomalias fetais
bioética
fetos
gravidez
gravidez tardia
pré-natal
tecnologias reprodutivas

amor materno

cuidado com
imagens de mulheres
mães
maternidade
síndrome da mãe perfeita
Virgem Maria

amostragem

análise de dados
análise estatística
análise quantitativa
estatística
métodos de pesquisa

análise de dados

amostragem
métodos de pesquisa
processamento de dados

análise estatística

amostragem
amostragem aleatória
análise de coortes
análise quantitativa
estatística
sondagem de opinião

anemia

desnutrição
gravidez
sangue

anemia falciforme

mulheres negras
sangue
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anestesia

drogas e tóxicos
procedimentos cirúrgicos

animais

zoologia

anomalias fetais

amniocentese
deficiências
embriões
fetos
gravidez

anorexia nervosa

bulimia
comida
desnutrição
dieta de emagrecimento
imagem de corpo
nutrição

anticoncepção

aborto
comportamento reprodutivo
esterilização
gravidez
planejamento familiar
saúde reprodutiva

atletas

atletismo
competições esportivas

atletismo

atletas
competições esportivas
educação física
esportes
ginástica
stress

bebês

aleitamento
berçários
cuidado com
educação infantil
famílias
mães
pais
parentalidade
tecnologias reprodutivas

benzedeiras e curandeiros

bruxas
cultura popular
medicina popular
médiuns
parteiras

bioética

amniocentese
direitos das mulheres
direitos reprodutivos
engenharia genética
esterilização
genética
mães de aluguel
tecnologias reprodutivas

biologia

bissexualidade

homossexualidade
transvestismo

bulimia

anorexia nervosa
comida

câncer

mamografia
tabagismo
teste de Papanicolau

câncer de mama

aleitamento
mamografia
mastodectomia

câncer ginecológico

teste de Papanicolau

cesariana
USE parto cirúrgico

ciclo menstrual

ciclo reprodutivo
menstruação
ovulação
tensão pré-menstrual
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ciclo reprodutivo

ciclo menstrual
esperma
fecundação
fertilização assistida
gravidez
ovulação

ciclos de vida

adolescência
adultos
adultos de meia idade
adultos idosos
adultos jovens
envelhecimento
expectativa de vida
infância
juventude
menopausa
velhice
vida

cidadania

assistência jurídica
civismo
direitos
educação
educação cívica
estado
imigração
naturalização
participação política
proteção ao consumidor
registro civil

ciências

ciência
história da ciência
objetividade

ciências biológicas

tecnologias reprodutivas

ciências médicas

UF medicina
ciências naturais
ciências sociais
desenvolvimento tecnológico

ciências naturais

ciências do espaço
ciências médicas

ciências sociais
matemática

cientistas

cientistas sociais

circuncisão feminina

clitóris
costumes
islamismo
ritos

circuncisão masculina

costumes
judaísmo
pênis
ritos

cirurgia plástica

beleza
envelhecimento
imagem de corpo

cirurgias
USE procedimentos cirúrgicos

climatério
USE menopausa

clínicas

serviços de saúde

clitóris

circuncisão feminina
orgasmo

coito interrompido

anticoncepção
comportamento sexual

coleta de dados

métodos de pesquisa
processamento de informações

comida

anorexia nervosa
bulimia
cozinha
fome
hábitos alimentares
necessidades básicas
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nutrição
preparo de comida

competições esportivas

atletas
atletismo
esportes

complexo de Édipo

desenvolvimento da criança
ego
inconsciente
psicologia analítica
teoria psicanalítica

comportamento reprodutivo

anticoncepção
planejamento familiar
tecnologias reprodutivas

comportamento sexual

aids
celibato
coito interrompido
dominação
erotismo
fantasias
masoquismo
orgasmo
paixão
pecado
prazer
sadismo
sadomasoquismo
sedução
sexo
tabus
violência sexual

condições de saúde

condições de trabalho
condições de vida
condições sócio-econômicas
desnutrição
pobreza
serviços de saúde

conhecimento do corpo

corpos
imagem de corpo

corpos

conhecimento do corpo
imagem de corpo
imagens de mulheres
menstruação
pintura corporal
política do corpo

cosmética

beleza

cozinha

casa, a
comida
design de interiores
eletrodomésticos
esfera privada
indústria de alimentos
preparo de comida
trabalho doméstico

cuidado com

adultos idosos
amor
amor materno
bebês
crianças
custódia da criança
ética
mães
valores

deficiências

anomalias fetais
braille
direitos dos portadores de deficiência
discriminação
educação especial
portadores de deficiência

defloração

hímen
virgindade

dependentes de drogas

aids
desintoxicação
drogas antidepressivas
drogas e tóxicos
suicídio
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depo-provera

disfunções hormonais

depressão

drogas antidepressivas
suicídio

depressão pós-parto

parto

descriminalização do aborto

direitos reprodutivos
legalização do aborto

desejo

amor
paixão
sexualidade

desintoxicação

alcoolismo
dependentes de drogas
drogas e tóxicos

desnutrição

anemia
anorexia nervosa
condições de saúde
fome
pobreza

determinantes de fecundidade

indicadores demográficos

diafragma

dieta de emagrecimento

anorexia nervosa
disciplina
ginástica
imagem de corpo
obesidade
regime alimentar

dietética

nutrição
hábitos alimentares

diferenças sexuais

diferenças de gênero
escolha profissional
falocentrismo

direitos dos portadores de

deficiência

deficiências

direitos reprodutivos

aborto
bioética
cidadania das mulheres
descriminalização do aborto
direitos das mulheres
feminismo
legalização do aborto

discriminação sexual

assédio sexual
discriminação nos livros didáticos
discriminação positiva
igualdade de direitos
igualdade de oportunidades
linguagem não-sexista
política do corpo
pornografia
sexismo
subordinação das mulheres
violação dos direitos humanos

disfunções hormonais

depo-provera
envelhecimento
menopausa
métodos anticoncepcionais femininos
Norplant
pílula anticoncepcional
tensão pré-menstrual
terapia de reposição hormonal

dispositivo intra-uterino

UF DIU

DIU
USE dispositivo intra-uterino

doenças

medicamentos
morbidade
seguros de saúde
terapias
testes

doenças cardiovasculares

hipertensão arterial
stress
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doenças do sistema nervoso

doenças mentais

doenças mentais

alienação
doenças do sistema nervoso
doenças psicossomáticas
terapias

doenças ocupacionais

condições de trabalho
local de trabalho
proteção no trabalho
saúde ocupacional

doenças psicossomáticas

doenças mentais
stress

doenças sexualmente transmissíveis

UF DST
gravidez
prostituição
saúde sexual
sexo seguro

dor

medicamentos
parto

drogas antidepressivas

dependentes de drogas
depressão

drogas e tóxicos

aids
anestesia
crime
dependentes de drogas
desintoxicação
terapia

DST
USE doenças sexualmente

transmissíveis

dupla jornada

articulação trabalho/família
casa, a
divisão sexual do trabalho
divisão sexual do trabalho doméstico
dona-de-casa

educação física

atletismo
política do corpo

educação sexual

gravidez na adolescência
planejamento familiar
sexo seguro

ego

afetividade
complexo de Édipo
espírito
identidade
mente
narcisismo
poder
sujeito

embriões

aborto
anomalias fetais
fetos
gravidez

emoções

afetividade
sensibilidade
sexo

enfermagem

enfermeiros

parteiras

engenharia genética

bioética
eugenia
genética
tecnologias reprodutivas

entrevistas

análise de conteúdo
análise de discurso
análise qualitativa
história de vida
história oral
observação participante
questionário
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envelhecimento

adultos de meia idade
adultos idosos
asilos para adultos idosos
ciclos de vida
cirurgia plástica
discriminação etária
disfunções hormonais
menopausa
osteoporose
seguros
velhice

erotismo

comportamento sexual
fantasias
fetichismo
prazer

esperma

ciclo reprodutivo
esterilidade
fertilidade
reprodução
testículos

espírito

conhecimento
consciência
ego
espiritualidade
mente

esportes

atletismo
competições esportivas

esterilidade

adoção
esperma
esterilização
hormônios sexuais

esterilização

anticoncepção
bioética
esterilidade
gravidez
laqueadura
trompas de Falópio
vasectomia

estudo de caso

métodos de pesquisa

estupro

crimes contra crianças
crimes contra mulheres
crimes sexuais
escravidão
exame de corpo de delito
incesto
violência

ética médica

aborto
eutanásia
terapias

eugenia

engenharia genética

exame ginecológico

relações profissionais/clientes
saúde reprodutiva

experimento

laboratório

falo

falocentrismo
pênis
poder

farmacologia

fecundação

ciclo reprodutivo
gravidez
vida

fecundidade

fertilidade
gravidez

fertilidade

esperma
esterilidade
fecundidade
gravidez
inseminação artificial
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fertilização assistida

ciclo reprodutivo
gravidez

fetos

aborto
amniocentese
anomalias fetais
embriões
gravidez

fisiologia

fome

comida
desnutrição
pobreza
subdesenvolvimento

frigidez

orgasmo

genética

bioética
engenharia genética

ginástica

atletismo
dança
dieta de emagrecimento
imagem de corpo

ginecologia

gravidez

aborto espontâneo
amniocentese
anemia
anomalias fetais
anticoncepção
ciclo reprodutivo
doenças sexualmente transmissíveis
embriões
esterilização
fecundação
fecundidade
fertilidade
fertilização assistida
fetos
inseminação artificial
licença maternidade
maternidade

placenta
reprodução

gravidez na adolescência

adoção
adolescência
educação sexual
estudantes grávidas
pais adolescentes

gravidez tardia

amniocentese
articulação trabalho/família
estilos de vida
interrupção na carreira
reinserção no mercado de trabalho
saúde reprodutiva
tecnologias reprodutivas

gravidez temporã

saúde reprodutiva

grupos de conscientização

conscientização

heterossexualidade

homossexualidade

higiene

limpeza
preparo de comida
saneamento básico

hímen

defloração
virgindade

hipertensão arterial

doenças cardiovasculares
stress

histeria

imagens de mulheres

homens

meninos

homossexualidade

bissexualidade
gays
heterossexualidade
lésbicas
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hormônios sexuais

esterilidade

hospitais e maternidades

equipamentos públicos
parto
serviços de saúde

identidade

desenvolvimento da criança
ego
parentesco
sexualidade
socialização
sujeito

imagem de corpo

adorno
anorexia nervosa
anúncios e comerciais
beleza
cirurgia plástica
conhecimento do corpo
corpos
dança
dieta de emagrecimento
ginástica
imagens de mulheres
obesidade

impotência

sexualidade

incesto

abuso sexual
crimes contra crianças
crimes contra mulheres
crimes sexuais
estupro
famílias
violência doméstica
violência sexual

indústria farmacêutica

ocupações na saúde
ocupações técnicas e científicas

inseminação artificial

fertilidade
gravidez
mães de aluguel

relações sexuais
tecnologias reprodutivas

laboratório

experimento
ocupações técnicas e científicas
pesquisa
pesquisa científica

laqueadura

esterilização
trompas de Falópio

legislação sobre saúde

licença maternidade

adoção
aleitamento
gravidez
legislação previdenciária
legislação trabalhista

licença médica

acidentes de trabalho
legislação previdenciária

mamas

mamografia
mastodectomia
seios

mamografia

câncer
câncer de mama
mamas
medicina preventiva

masoquismo

comportamento sexual
sadismo
sadomasoquismo

mastodectomia

câncer de mama
mamas

masturbação

orgasmo

maternidade

amor materno
gravidez
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paternidade
síndrome da mãe perfeita

medicamentos

doenças
dor

medicina
USE ciências médicas

medicina popular

benzedeiras e curandeiros
cultura

medicina preventiva

mamografia
preservativo feminino
preservativo masculino
saúde pública
seguros de saúde

médicos

medida

normas

menarca

menstruação
puberdade

meninas

meninos de rua
mulheres

meninos

homens
meninos de rua

menopausa

UF climatério
adultos de meia idade
ciclos de vida
disfunções hormonais
envelhecimento
menstruação
osteoporose
terapia de reposição hormonal

menstruação

ciclo menstrual
corpos
menarca

menopausa
sangue
tabus relativos à menstruação
tensão pré-menstrual

mente

consciência
ego
espírito
processos cognitivos

métodos anticoncepcionais

disfunções hormonais

morbidade

doenças
morte

mortalidade

acidentes
crescimento populacional
morte

mortalidade infantil

aleitamento
pré-natal
parto prematuro

mortalidade materna

aborto
parto
pré-natal

morte

acidentes
eutanásia
luto
morbidade
mortalidade
reencarnação
ritos
suicídio
vida

movimento de mulheres

feminismo
história do feminismo
liberação das mulheres
Mães da Praça de Maio
movimento feminista
movimento sufragista
movimentos de saúde
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movimentos de saúde

movimento de mulheres
saúde

mulheres

história das mulheres
meninas

mutilação genital

violência contra mulheres

neuroses

narcisismo

Norplant

disfunções hormonais

nutrição

anorexia nervosa
cesta básica
comida
dietética
hábitos alimentares
merenda escolar
regime alimentar
saúde

obesidade

dieta de emagrecimento
hábitos alimentares
imagem de corpo

ocupações na saúde

indústria farmacêutica
ocupações profissionais
ocupações técnicas e científicas

ocupações técnicas e científicas

artesãos
engenharia
indústria eletro-eletrônica
indústria farmacêutica
indústria química e petroquímica
laboratório
ocupações na saúde
ocupações profissionais

odontologia

orgasmo

comportamento sexual
clitóris

frigidez
prazer
masturbação

osteoporose

envelhecimento
menopausa
terapia de reposição hormonal

ovários

ovulação

ovulação

ciclo menstrual
ciclo reprodutivo
ovários

pais

autoridade parental
bebês
crianças
famílias
mães
pais adolescentes
pais adotivos
parentalidade
paternidade

papéis de gênero

divisão sexual do trabalho
divisão sexual do trabalho doméstico
machismo
papéis familiares
papéis sexuais
posição na ocupação

parapsicologia

ciências sociais
ocultismo, esoterismo
psicologia

parentalidade

articulação trabalho/família
autoridade parental
avós
bebês
divisão sexual do trabalho
divisão social do trabalho
mães
pais
pais adolescentes
pais adotivos
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parteiras

benzedeiras e curandeiros
enfermeiros
parto

parto

depressão pós-parto
dor
hospitais e maternidades
mortalidade materna
parteiras

parto cirúrgico

UF cesariana
parto natural

parto natural

parto cirúrgico

parto prematuro

mortalidade infantil
pré-natal
prematuros

paternidade

maternidade
pais

pênis

circuncisão masculina
falo

pesquisa

academia
fomento à pesquisa
laboratório
métodos de pesquisa

pílula anticoncepcional

disfunções hormonais
liberação sexual

placenta

gravidez

planejamento familiar

anticoncepção
comportamento reprodutivo
crescimento populacional
educação sexual

política do corpo

corpos
discriminação sexual
educação física
poder

políticas de saúde

políticas relacionadas à população
programas de saúde
saúde
saúde pública

políticas relacionadas à população

assistência social
bem-estar social
desemprego
geração de empregos
políticas de habitação
políticas de saúde

pornografia

bordéis
censura
discriminação sexual
imagens de mulheres
indústria do sexo
liberdade de expressão
prostituição
sexismo
violência contra mulheres

portadores de deficiência física

portadores de deficiência mental

portadores de deficiência mental

portadores de deficiência física

pré-natal

amniocentese
mortalidade infantil
mortalidade materna
parto prematuro
prematuros

prematuros

mortalidade infantil
parto prematuro
pré-natal
recém-nascidos
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preparo de comida

comida
cozinha
higiene
indústria de alimentos

preservativo feminino

aids
medicina preventiva
sexo seguro

preservativo masculino

aids
medicina preventiva
sexo seguro

procedimentos cirúrgicos

UF cirurgias
acidentes
anestesia

programas de saúde

políticas de saúde
saúde
saúde pública

prostituição

bordéis
crime organizado
crimes contra crianças
crimes contra mulheres
doenças sexualmente transmissíveis
pornografia

psicologia

alienação
parapsicologia

psicologia analítica

complexo de Édipo
inconsciente
sonhos
teoria psicanalítica
terapias

psicólogos

puberdade

adolescência
menarca

qualidade de vida

condições de vida
necessidades básicas
vida

questionário

entrevistas

racismo

discriminação racial
estereótipos
minorias
raça
sexismo

recém-nascidos

aleitamento
prematuros

regime alimentar

dieta de emagrecimento
disciplina
hábitos alimentares
nutrição

relações profissionais/clientes

exame ginecológico

relações sexuais

inseminação artificial
sexo

reprodução

esperma
gravidez
tecnologias reprodutivas

sadismo

comportamento sexual
masoquismo
sadomasoquismo

sadomasoquismo

comportamento sexual
masoquismo
sadismo

saneamento básico

equipamentos públicos
higiene
necessidades básicas
poluição
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sangue

anemia
anemia falciforme
imagens de mulheres
menstruação
ritos
tabus
tabus relativos à menstruação
transfusão

saúde

movimentos de saúde
necessidades básicas
nutrição
políticas de saúde
programas de saúde

saúde mental

saúde ocupacional

doenças ocupacionais
proteção no trabalho

saúde pública

aids
medicina preventiva
políticas de saúde
programas de saúde

saúde reprodutiva

aborto
anticoncepção
exame ginecológico
gravidez tardia
gravidez temporã
sexo seguro

saúde sexual

doenças sexualmente transmissíveis
sexo seguro

seguros de saúde

doenças
medicina preventiva

seios

mamas

serviços de saúde

clínicas
condições de saúde
hospitais e maternidades

sexo

comportamento sexual
emoções
gênero
prazer
relações sexuais
sexualidade

sexo anal

sexo oral

sexo seguro

aids
doenças sexualmente transmissíveis
educação sexual
preservativo feminino
preservativo masculino
saúde reprodutiva
saúde sexual

sexualidade

desejo
identidade
impotência
sexo

sexualidade feminina

imagens de mulheres
lésbicas

sexualidade masculina

gays

stress

atletismo
doenças cardiovasculares
doenças psicossomáticas
férias
hipertensão arterial
síndrome da mãe perfeita
síndrome da supermulher

tabagismo

câncer
dependência
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tabus relativos à menstruação

menstruação
sangue

técnicos

tecnologias reprodutivas

amniocentese
bebês
bioética
ciências biológicas
comportamento reprodutivo
engenharia genética
gravidez tardia
inseminação artificial
reprodução

tensão pré-menstrual

ciclo menstrual
disfunções hormonais
menstruação

teoria

crítica

terapias

doenças
doenças mentais
drogas e tóxicos
ética médica
psicologia analítica

terapia de reposição hormonal

adultos idosos
disfunções hormonais
menopausa
osteoporose

terceira idade

USE adultos idosos

teste de Papanicolau

câncer
câncer ginecológico

testes

avaliação
doenças

testes psicológicos

comportamento

testículos

esperma

trabalhadores

carreiras
classe social
desemprego
força de trabalho
ocupações
operários
proletariado

transfusão

aids
sangue

transsexualidade

transvestismo

transvestismo

bissexualidade
transsexualidade

trompas de Falópio

esterilização
laqueadura

útero

vagina

vasectomia

esterilização

vida

ciclos de vida
condições de vida
fecundação
morte
qualidade de vida
ritos

violência sexual

abrigos de mulheres
abuso sexual
comportamento sexual
crimes sexuais
incesto

virgindade

casamento
celibato
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defloração
hímen
madona
pureza
Virgem Maria

zoologia

animais
antropologia
ciências sociais


