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 Ementa

Princípios de Epidemiologia: Conceitos de saúde e doenças; métodos epidemiológicos; Epidemiologia das doenças transmissíveis: cadeia
epidemiológica. Estágio das doenças transmissíveis: medidas preventivas. Controle das doenças. Vigilância epidemiológica.

 Objetivo geral

Apresentar os conhecimentos referentes a epidemiologia, afim de que haja o aprendizado do educando e este consiga refletir sobre o
processo saúde-doença na sociedade, e consiga realizar a correlação desta disciplina com as outras, como também a aplicação na vida
cotidiana, servindo como base para as competências e habilidades para a engenharia sanitária.

 Objetivo específico

Descrever os conceitos básicos de epidemiologia, saúde e doença;
Explicar sobre os indicadores de saúde;
Apresentar os conceitos e aplicações dos índices de morbidade, mortalidade e fecundidade;
Detalhar os métodos epidemiológicos;
Descrever as etapas de uma investigação epidemiológica;
Conceituar doenças transmissíveis e sua etapas;
Conhecer as cadeias epidemiológicas;
Explicar sobre as medidas de prevenção e os métodos de controle;
Discutir sobre a importância da vigilância sanitária, unidade sanitária e sua influência.

 Conteúdo programático

Apresentação plano de ensino;
Conceitos básicos de epidemiologia.

Métodos epidemiológicos. Estudos descritivos.

Cadeias epidemiológicas.

Vigilância epidemiológicas

Avaliação 3

Morbidade, mortalidade, fecundidade.

Avaliação 2.
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 Conteúdo programático

Estudos ecológicos.

Avaliação 1.

Estudos analíticos: 1. Ensaio clínico randomizado; 2. Estudo de Coorte; 3. Estudo de caso-controle; 4. Estudo transversal.

Entrega e apresentação do projeto de pesquisa. (O projeto de pesquisa deverá contemplar um modelo de estudo epidemiológico no campo
da Engenharia Sanitária).

Conceitos de saúde e doença.

Controles da doença.

Unidade sanitária e sua área de influência

Indicadores de saúde.

Medidas de prevenção.

Etapas de uma investigação.

Doenças transmissíveis. Etapas da doença.

 Metodologia

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas, discussão de artigos, PBL (Problem- based learning).

 Sistema de avaliação

Serão realizadas 3 avaliações teórica individuais, com questões objetivas e descritivas.  Serão realizados exercícios em classe que serão
somados as notas de prova.
Será realizado 1 trabalho (Projeto de Pesquisa) em dupla e com consulta referente aos conteúdos ministrados no decorrer do semestre.

 Bibliografia básica

ABRASCO. Série epidemiológica, 4 volumes. Editora FIOCRUZ/ ABRASCO, 1998.
MEDRONHO, R. (org) Epidemiologia. Editora Atheneu, 2003.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia, teoria e prática. Guanabara Koogan, 1995.

 Bibliografia complementar
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 Bibliografia complementar

ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, c2006. ix, 282 p.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 708 p. ISBN
8571993513 (broch.).

A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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