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OBJETIVOS

Esta disciplina tem por objetivo ajudar os alunos a compreender como se dão a determinação e a
distribuição das doenças e dos agravos à saúde nas populações humanas, discutindo modelos
explicativos do processo saúde-doença. Enfoca as variações da distribuição dos problemas de saúde
relacionadas a atributos de pessoa, lugar e tempo. Além disso, introduz novas categorias de análise
na Epidemiologia como desigualdade social, gênero e espaço. Aborda os principais bancos de dados
nacionais e suas fontes. Por fim discute os panoramas demográfico e epidemiológico brasileiros
dentro do contexto da transição por que passa o país.

EMENTA

Aspectos diferenciais entre Epidemiologia Descritiva e Analítica. Fundamentos epistemológicos e
técnicos da pesquisa epidemiológica. Delimitação do alcance dos diferentes tipos de investigação
epidemiológica. Técnicas quantitativas, enfocando os diferentes tipos de desenho epidemiológico e a
sua adequação aos objetivos da pesquisa epidemiológica. Principais medidas de freqüência e
associação e a influência do erro randômico e sistemático sobre a interpretação dos resultados
epidemiológicos.

PROGRAMA

1. Conceitos básicos e perspectiva histórica da epidemiologia. Definição de epidemiologia no
tempo. Premissas básicas. Desfecho histórico. Evolução da epidemiologia. Método clínico e
método epidemiológico
2. Processo saúde e doença. História natural da doença no homem e níveis de prevenção.
Processo saúde-doença na população e seus modelos explicativos.
3.

Indicadores de saúde - medidas de saúde coletiva. Medidas de mortalidade e morbidade.

4. Epidemiologia descritiva. Variáveis relacionadas ao tempo, ao lugar e à pessoa.
5. Epidemiologia analítica. Desenhos de pesquisa epidemiológica: Estudo transversal. Estudo
caso-controle. Estudo de Coorte. Estudo Agregado. Estudo de intervenção.
6. Epidemiologia das doenças transmissíveis.

Processo de transmissão da doença.

Propriedades dos agentes etiológicos (ambientes: biológicos, físico e social). Reservatórios e
agente de doenças transmissíveis. Fatores do Hospedeiro (suscetibilidade, resistência,
imunidade). Medidas de prevenção e combate.
7. Epidemiologia das doenças não transmissíveis. Conceito, Bases epidemiológicas das
doenças não transmissíveis. Agentes de doenças não-infecciosas (químicos, físicos, fatores
genéricos, sociais e culturais). Fatores de risco.
8. Vigilância à saúde. Vigilância Epidemiológica: organização, funcionamento e importância.
Técnicas de coleta de dados utilizados pela Vigilância Epidemiológica. Controle de doenças:
medidas de alcance individual e coletiva.
9. Avaliação do estado de saúde das populações. Medidas demográficas.
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