
 

 

 

 

PLANO DE ESTUDOS INDEPENDENTES 

 

ALUNO:  

CURSO: Medicina Veterinária  

DISCIPLINA: Epidemiologia, Saneamento e Saúde Pública  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Glênia Maria de Magalhães Campos  

SEMESTRE/ANO: 1º semestre/2020 

 
1) CONTEÚDO:  

  
Evolução histórica das representações sobre o processo saúde/doença ;  

Método epidemiológico  

História natural das doenças  

Epidemiologia descritiva:  

- Medidas de Saúde Coletiva  

- Séries cronológicas/Estudos de tendência  

- Estimativas de População  

- Índice endêmico  

- Curva epidêmica 

 Epidemiologia das doenças transmissíveis:  

- Agente/hospedeiro/meio ambiente  

- Interação agente/hospedeiro/meio ambiente  

- Ecossistemas de doenças transmissíveis  

Epidemiologia das doenças não transmissíveis  

Métodos de combate às enfermidades  

Epidemiologia Analítica  

Estudos observacionais  

- Estudos prospectivos (coorte)  

- Estudos retrospectivos (caso-controle)  

- Estudos Transversais  

- Estudos Ecológicos  

Estudos experimentais  

Validade dos testes diagnósticos  

Amostragem  

Avaliação de Riscos em Estudos Epidemiológicos  

Vigilância em Saúde  

Introdução à história de Saúde Pública Mundial e Brasileira  

Evolução da política de saúde no brasil  

Introdução à Reforma Sanitária Brasileira  

O Sistema Único de Saúde no Brasil – Princípios e Doutrinas; Avanços e desafios.  

 Sistemas de Informação 

Epidemiologia clínica 

2) ATIVIDADES  

UNIPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
Av. Juiz de Fora, 1100, Granjas Bethânia – JUIZ DE FORA/MG 

Telefax: (32) 2102-2102 



- Lista de exercícios;  

- Pesquisa de dados em saúde pública; 

- Estudos Dirigidos sobre levantamentos de surtos diarreicos; 

-  Diagrama de controle  

- fazer as atividades abaixo e entregar na data da primeira prova:  

1- Diagrama de controle. Como construir e quais são os seus objetivos? (procurar a 

professora para pegar o exercício de diagrama de controle a ser entregue junto com este 

trabalho escrito) – valor: 10,0 pontos 

2- Estudo dirigido – surto de diarreia (procurar a professora para pegar os dados dessa 

atividade) – valor: 10,0 pontos 

3- Sistemas de Informação  – (procurar a professora para pegar os dados dessa atividade) 

– valor: 5,0 pontos 

4- Ciclo das doenças transmissíveis (procurar a professora para pegar os dados dessa 

atividade) - valor: 5,0 pontos 

3) DATAS DAS AVALIAÇÕES  

✓ 1ª prova – data: 29/04/2020 – valor: 30,0 pontos. PARA ESTA PROVA O ALUNO 

PODERÁ UTILIZAR CALCULADORA 

✓ TRABALHOS (1 e 2) –  PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA: 29/04/2020 - valor 

20,0 pontos  

✓ 2 ª prova – data: 26/06/2020 - valor 40,0 pontos. PARA ESTA PROVA O ALUNO 

PODERÁ UTILIZAR CALCULADORA  

✓ TRABALHOS (3 e 4) –  PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA: 26/06/2020 - valor 

10,0 pontos  

OBS:  

- Favor verificar possíveis alterações de datas com a professora ou com os alunos 

matriculados na disciplina. 

- Quaisquer dúvidas procurar a professora (Celular: 99936-6228 WhatsApp e e-

mail: gleniamcampos@gmail.com).  

- Favor deixar seu e-mail e telefone de contato com a professora 

 

 

Glênia Maria de Magalhães Campos 
Professor(a) Responsável 
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Coordenador 

 

 

__________________________________________ 

Aluno(a) 
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