
 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 
Criado em 23/11/2009 16:26:00 
CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 
 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL: MPS 004 

NOME ATUAL: Epidemiologia 

NOVO NOME: Epidemiologia 

CARGA HORÁRIA ATUAL:75 

NOVA CARGA HORÁRIA: 75  

PERÍODO ATUAL: 6º 

NOVO PERÍODO: 5 º 

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 
CSAS. IAPS 1 IPC 1   

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 
 

Adequação às Competências recomendadas pelas  Diretrizes Curriculares Nacionais ( 2001) em negrito 

 

IV- informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, a prevenção, o 
tratamento e a reabilitação das doenças, usando técnicas apropriadas de comunicação; 
VII - diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano em todas as fases do ciclo biológico, 
tendo como critérios a prevalência e o potencial mórbido das doenças, bem como a eficácia da ação médica; 
X - exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base em evidências científicas; 
XII - reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência;  
XIII - atuar na proteção e promoção da saúde e na prevenção de doenças; 
XV - conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos técnico-
científicos e a participação na produção de conhecimentos; 
XVIII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como médico. 
 
Objetivos educacionais:  

 
Objetivo Geral 
Introduzir os fundamentos teóricos, métodos e técnicas do conhecimento epidemiológico e apresentar situações 
de aplicação relativas à saúde individual e coletiva.  
 
Objetivos específicos 

1. Conhecer, utilizar e analisar os principais indicadores aplicados à Saúde Pública; 
2. Conhecer os princípios básicos de vigilância epidemiológica de eventos em saúde, incluindo doenças 

transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis e agravos externos; Conhecer o processo (etapas) de 
investigação epidemiológica;  

3. Identificar e analisar os métodos epidemiológicos de investigação;  
4. Conhecer os princípios básicos estatísticos e interpretar as principais medidas de associação 

epidemiológicas;  
5. Estimar a validade de testes diagnósticos e interpretar os principais parâmetros relacionados a sua 

aplicação em saúde;  
6. Conhecer e aplicar os indicadores para a análise situacional da saúde de populações; 
7. Acessar e analisar as diferentes fontes dos sistemas  oficiais de informações em saúde;  
8. Desenvolver habilidades de leitura crítica de artigos científicos; 
9. Desenvolver habilidades de comunicação oral e escrita. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO A SER 
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DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 
 

1. Conceitos e usos de Epidemiologia 
2. Determinação social dos eventos em  saúde e  seus aspectos demográficos 
3. Transição epidemiológica, demográfica e nutricional  
4. Distribuição temporal e espacial de doenças e agravos   
5. Análise da qualidade dos dados em saúde 
6. Vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis e não transmissíveis e sua aplicação no planejamento 

das ações em saúde 
7. Conceitos de endemias, epidemias e investigação de surtos 
8. Fundamentos e métodos da pesquisa epidemiológica 
9. Medidas de associação e medidas de impacto 
10. Validade em estudos epidemiológicos 
11. Validade e confiabilidade de testes diagnósticos 
12. Ética em pesquisa científica 

 

METÓDO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.). DETALHAR: 
 
A estratégia didática privilegia metodologias ativas de aprendizagem, incentivando o protagonismo do estudante. 
Cada tema é introduzido por exposições teóricas dialogadas para grupos de 20 alunos, seguidas da aplicação dos 
conteúdos em exercícios, que são corrigidos no final da aula. As atividades práticas são desenvolvidas no 
laboratório de informática, sob supervisão docente, onde o estudante acessa, analisa e interpreta as informações 
em saúde, integrando conhecimento metodológico às práticas  e políticas públicas na área da saúde.   
Os módulos são concluídos com apresentação de seminários ou estudos dirigidos em sala e elaboração de 
relatórios técnicos. 
Os Seminários ou estudos dirigidos visam à análise situacional de saúde e análise crítica de artigos científicos.  

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 
É uma disciplina que instrumentaliza o aluno para diagnosticar, compreender e intervir na realidade 
epidemiológica em que o aluno vai se inserir profissionalmente. 
Aulas no Laboratório do Centro de Informática Médica (CIM) utilizando a internet e bancos de dados públicos 
para resolução de exercícios.  
Com essa metodologia o aluno busca e analisa criticamente dados disponíveis no DATASUS e outras bases de 
dados, incluindo as  bibliográficas, utilizando os conceitos aprendidos nas atividades  teóricas e práticas. A 
aquisição de conhecimento se faz de uma forma ativa e participativa, o que melhora a absorção e compreensão 
dos conceitos e métodos ensinados, com ganho substancial de habilidade. 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  
Acesso ao laboratório de Informática da FMUFMG por todas as turmas de Epidemiologia . 
Salas de aula com infra-estrutura adequada para acesso à internet , discussão em subgrupos e apresentação de 
seminários.    

AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC: 
Apresentação oral de Seminários.  
Apresentação escrita do Relatório técnico: diagnóstico de saúde, utilizando Indicadores de saúde, disponíveis nos 
Sistemas de Informação oficiais: Datasus- SIM, SINAN, SINASC, IBGE. Resolução de Exercícios.  
Avaliações específicas do conteúdo de Epidemiologia, com questões objetivas e discursivas.  
Avaliação integrada incluindo os conteúdos das disciplinas ministradas no período  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 
GORDIS, Leon. Epidemiologia. 2. ed. Rio de Janeiro. Revinter, 2004. 302p.    
MEDRONHO, R A; CARVALHO, DM. ; BLOCK, K V.; WERNECK, GL. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 
v. 1. 645 p          
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CORPO DOCENTE: 
RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS:  1:20  
PERFIL DOS DOCENTES: 
Conhecimento e experiência em epidemiologia. Acesso aos Dados do DATASUS e outros sistemas oficias de 
informação em saúde.   
CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: Desnecessária   

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
Integração com IAPS e PSP e com as realidades em saúde diagnosticadas pelos alunos em seus momentos de 
formação na comunidade. 
Seminário Integrado com discussão de casos clínicos, abordando os diversos conteúdos das disciplinas 
ministradas no período.   

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS 
CURSOS. ESPECIFICAR: 
A relação 1 docente:20 estudantes já está no limite máximo para obter uma formação adequada da área, com 
atividades práticas.  
 O Departamento já oferta conteúdos de epidemiologia em outros cursos da área de saúde 

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 
 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 
Versão 2009 
Eliane Dias Gontijo  
Waleska Teixeira Caiaffa 
Sandhi Barreto  
Maria da Conceição Werneck Cortes 
Mark Drew Guimarães  
 
Versão 2013 

Eliane Dias Gontijo  Graziela Lage 
Carla Machado Mark Drew Guimarães 
Maria da Conceição Werneck Cortes 
Maria Fernanda Costa Lima 

Sandhi Barreto 
Waleska Teixeira Caiaffa  

 


