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EMENTA
Elementos de Epidemiologia. Processo saúde-doença na sua dimensão histórica e seus
condicionantes sociais e ambientais. Modelos para representação da etiologia das doenças e
classificação das medidas preventivas.
OBJETIVOS
GERAL
Reconhecer a importância da epidemiologia para o estudo do processo saúde-doença na sociedade.
ESPECÍFICOS
Identificar e relacionar as várias dimensões que envolvem o processo de saúde e de adoecimento
individual e coletivo.
Analisar, criticamente, as teorias explicativas do processo saúde-doença, revestindo-a de
historicidade.
Identificar as características fundamentais das relações do homem com o ambiente social,
econômico, político, psíquico e físico que o circunda.
Identificar formas de intervenção e das conseqüências dessas interações na saúde do indivíduo e da
coletividade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Elementos de Epidemiologia
- Conceito básico
- Objetivos da Epidemiologia
- Perspectiva histórica da epidemiologia
- Dinâmica populacional
2. Processo saúde-doença
- Conceito de saúde e de doenças
- História natural das doenças
- Determinantes e condicionantes do processo saúde-doença: fatores sociais e ambientais
- Modelos para representação da etiologia das doenças
- Classificação das medidas preventivas
METODOLOGIA DE TRABALHO
A disciplina será desenvolvida utilizando-se aulas expositivas, exercícios individuais e técnicas de
trabalho em grupo, portifólio, visitas e atividades práticas na comunidade.
Os meios instrucionais utilizados serão adaptados a cada tema, sendo os mais utilizados:
retroprojetor, data-show, computador, textos, roteiros de trabalho, filmes, entre outros.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina será sistemática e contínua para verificar a aprendizagem de cada unidade.
Será feita por meio de provas escritas, trabalhos individuais e de grupo.
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