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DISCIPLINA 

Conceitos e Métodos Epidemiológicos IV 

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

Este é o último de quatro cursos sequenciais de epidemiologia da grade básica. O curso contém 15 sessões presenciais de 3 horas de 
duração e uma avaliação ao final. O curso aborda, em cinco módulos, as questões centrais dos desenhos de estudos epidemiológicos. O 
primeiro módulo concerne os estudos experimentais (de intervenção), com alguma ênfase nos ensaios pragmáticos. O segundo visita pontos 
particulares aos estudos de seguimento observacionais. O terceiro módulo cobre os estudos caso-controle, focalizando os princípios e tipos 
de controle, e as opções de desenhos. No quarto módulo são discutidas algumas bases para inferência causal em estudos captando 
informação seccionalmente (transversalmente), bem como, em contraposição, o uso de estudos seccionais para descrição populacional. O 
curso fecha (Módulo 5) com duas sessões abarcando critérios metodológicos para execução de revisões sistemáticas e metanálise. Há duas 
seções de Perguntas e Respostas.  

O Programa detalhado do curso, o material de apoio usado nas apresentações, bem como textos adicionais estarão disponibilizados para 
download no Google Sala de Aula. O acesso inicial se dá pelo aceite ao email-convite e, subsequentemente, em se acessando 
https://classroom.google.com/h.  

Atualizações ou acréscimo de material novo deverão ocorrer ao longo do curso.  

Muitos estarão acessíveis via Portal CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/). 

BIBLIOGRAFIA INDICADA: 

A bibliografia consta do Programa de Curso detalhado (PDF).  

 

TIPO DE AVALIAÇÃO:  
 
No início do curso serão distribuídas listas de exercícios que deverão ser retornada até 30 dias após o término do curso (em Word ou PDF). Os 
trabalhos de consolidação poderão ser individuais ou em dupla. 
 

 


