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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 6º  
DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA, SANEAMENTO E SAÚDE COLETIVA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 80 horas 

PRÉ-REQUISITO:  - SEMANAL: 4 horas (3 
horas teóricas; 1 hora 
prática) 

TOTAL: 80 horas (60 
horas teóricas; 20 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Evolução histórica das representações sobre o processo saúde/doença. Método 
epidemiológico. História natural das doenças. Epidemiologia descritiva. Epidemiologia das 
doenças transmissíveis. Ecossistemas de doenças transmissíveis. Epidemiologia das 
doenças não transmissíveis. Métodos de combate às enfermidades. Epidemiologia 
analítica. Amostragem. Vigilância Epidemiológica. Sistema Único de Saúde. Políticas de 
educação ambiental. 
 

OBJETIVOS 
GERAIS:  
1. Fornecer aos estudantes os fundamentos básicos de epidemiologia e estatísticas de 
saúde, de modo a iniciar o futuro Médico Veterinário nos aspectos epidemiológicos da 
área de Medicina Veterinária;  
2. Desenvolver no estudante um raciocínio em estudos epidemiológicos, que facilite a 
leitura especializada e a apresentação de resultados de pesquisa na área; 
3. Possibilitar ao graduando a identificação do campo e do núcleo epidemiológico; 
4. Permitir-lhe conhecer indicadores de saúde em morbidade e mortalidade, sua 
construção e interpretação; 
5. Apresentar ao estudante do curso de Medicina Veterinária os conceito e aplicações da 
epidemiologia clínica.     
6. Construir conhecimentos sobre o porquê e como integrar o computador à sua prática, 
para que sejam capazes de superar barreiras de ordem pedagógica; introduzir o uso da 
calculadora gráfica HP49G e do computador como ferramentas pedagógicas, 
desenvolvendo no estudante a capacidade de trabalhar com a epidemiologia como 
ferramenta de eficiência científica. através de softwares, tais como: MS EXCEL©, 
SISVAR, ESTAT D+®, EPI-INFO2000, PROBABILITAS.  
 
ESPECÍFICOS: 
1. Prover ao graduando o conhecimento técnico básico da epidemiologia e seus métodos, 
juntamente com a compreensão do seu uso e significado:                                                                   
compreensão do método epidemiológico e sua aplicação ao contexto da Medicina 
Veterinária  clínica individual e comunitária;identificação, construção e interpretação de 
indicadores de morbidade e mortalidade; métodos e indicadores em epidemiologia clínica. 
2. Uso prático e o aproveitamento aplicado de sistemas epidemiológicos padronizados: 
sistemas de informação do ministério da saúde: 
sistema de informação de nascidos vivos - SINASC; 
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sistema de informação de mortalidade - SIM; 
sistema de informação de agravos de notificação – SINAN; 
sistemas de vigilância e monitoração epidemiológica e de intervenção preventiva 
estratégica; 
3. Desenvolver no graduando o raciocínio crítico sobre a técnica, a sociedade e o seu 
trabalho: sensibilizá-lo quanto à importância e necessidade da provisão precisa e correta 
da informação epidemiológica (preenchimento de fichas de notificação, investigação, 
declarações de óbito, protocolos de pesquisa); ensinar ao graduando como fazê-lo na 
prática; sensibilizá-lo ao ideal de observador, avaliador, ajuizador e interventor; 
4. Mostrar ao aluno do curso de Medicina Veterinária a importância, os limites e o uso da 
evidência científica em sua prática cotidiana. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade  1: INTRODUÇÃO À EPIDEMIOLOGIA 
Definição de epidemiologia; 
Conceitos básicos em epidemiologia; 
O modelo “BEINGS”; 
Hospedeiro, agente e ambiente; 
Contribuições da epidemiologia às ciências da saúde; 
Investigação dos modelos de transmissão de doenças; 
Determinação da história natural da doença; 
Estudo do espectro biológico da doença; 
Avaliação de intervenções de saúde na comunidade; 
Aplicações à Medicina Veterinária; 
Aspectos ecológicos em epidemiologia; 
A solução e a criação não intencional de problemas; 
Sinergismo dos fatores predispondo à doença. 
 
Unidade 2:  MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
Frequência; 
Risco; 
Coeficiente. 
 
Unidade 3:  DELINEAMENTOS DE PESQUISA USADOS EM EPIDEMIOLOGIA 
Inquéritos transversais; 
Estudos ecológicos transversais; 
Estudos ecológicos longitudinais; 
Estudos de corte; 
Estudos de casos e controles; 
Ensaios clínicos controlados e randomizados;  
Ensaios de campo controlados e randomizados. 
 
Unidade 4:  AVALIAÇÃO DE RISCOS EM ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS 
Diferenças absolutas de risco. 
Diferenças relativas de risco . 
Risco relativo (razão de risco). 
Razão de produtos cruzados (razão de chances). 
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Percentagem de risco atribuível em expostos.  
Risco atribuível na população. 
Risco atribuível à análise da política de saúde. 
Risco atribuível para o aconselhamento de pacientes. 
 
Unidade 5:  REDUÇÃO DE ERROS EM MEDICINA VETERINÁRIA CLÍNICA 
Promoção de acurácia e precisão; 
Redução de erros diferenciais e não-diferenciais; 
Redução da variabilidade intra-observador e interobservador; 
Resultados Falso-Positivos e Falso-Negativos; 
Sensibilidade e especificidade; 
Valor preditivo; 
Razão de probabilidade, razão de probabilidade, razão de chances e pontos de corte; 
Curvas de operadores recebedores de características; 
Percentagem global de concordância; 
Razão do teste Kappa. 
 
Unidade 6:  EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA 
Anormalidade; 
Aferição Clínica; 
Regressão à Média; 
Diagnóstico; 
Simplificação de dados; 
Acurácia do resultado do teste; 
Sensibilidade e Especificidade; 
Razões de probabilidades; 
Testes Múltiplos; 
Responsividade; 
Atribuindo números a afirmações probabilísticas;                                                                                          
Diagnóstico; 
Simplificação de dados; 
Acurácia do resultado do teste; 
Prevalência e Incidência; 
Análises de decisão clínica; 
Risco; 
Prognóstico; 
Tratamento; 
Prevenção. Níveis de Prevenção; 
Abordagem do exame periódico de saúde; 
Quantidade de sofrimento; 
Análise (avaliação de prejuízo x avaliação de benefícios); 
Acaso; 
Teste de hipóteses; 
Detecção de eventos raros; 
Comparações múltiplas; 
Descrição de associações; 
Métodos Multiváriaveis; 
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Estudo de casos; 
Causalidade; 
Conceitos de causa; 
Medicina Veterinária baseada em evidências. 
 
Unidade 7:  ESTATÍSTICAS DE SAÚDE  
Levantamento de dados; 
População: recenseamento e estimativas; 
Registro de eventos vitais; 
Fontes de dados de morbidade; 
Proporções, coeficientes e índices mais usados em saúde pública; 
Tábua de sobrevivência e Indicadores de saúde. 
 
Unidade 8:  SANEAMENTO E SAÚDE PÚBLICA  
8.1.- Epidemiologia , História Natural e Prevenção de Doenças; 
8.2.- Medida da Saúde Coletiva;  
8.3.- Vigilância Epidemiológica; 
8.4.- Vigilância Sanitária; 
8.5.- Alimentação, Nutrição e Saúde; 
8.6.- Saúde Materno infantil no Brasil; 
8.7. – Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador; 
8.8. – Epidemiologia do Envelhecimento no Brasil; 
8.9. – Economia da Saúde; 
8.10. – Modelos de Atenção e Vigilância da Saúde; 
8.11. – Políticas de Saúde no Brasil; 
8.12. – Sistemas de Informação em Saúde; 
8.13. – Laboratórios de Saúde Pública. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à epidemiologia. 3. ed. rev. 
ampl. Rio de Janeiro: Medsi, 2002. 293 p. 
 
MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia . 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 685 p. 
 
ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e saúde . 6. ed. Rio de 
Janeiro: Medsi, 2003. 570 p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
JEKEL, J. F.; ELMORE, J. G.; KATZ, D. L. Epidemiologia, bioestatística e medicina 
preventiva . Tradução de: Ricardo Savaris. Porto Alegre: Artmed, 2005. 328 p. 
 
LISBOA KINDEL, C.P.; ISAIA, E.A. Educação ambiental: da teoria à prática. São Paulo: 
Mediação, 2012.  
 
MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia: caderno de exercício. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2009. 125 p. 
 
 


