
 

Universidade Estadual de Maringá 
Centro de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada  
 

 

Av. Mandacaru, 1550 – Câmpus Universitário – CEP 87.080-000 – Maringá – PR 
Fones: (44) 2101-9051 e (44) 2101-9052 – e-mail: sec-dod@uem.br - Internet: http://www.dod.uem. 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 
DISCIPLINA: Epidemiologia                             
CÓDIGO: DOD4013 
CARGA HORÁRIA: 30 horas                 ANO LETIVO: 2018 
OPÇÃO: Eletiva 
CURSO: Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada           NÍVEL: Mestrado 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Profª Dra. Mariliani Chicarelli da Silva e Prof. Dr. Cléverson 
de Oliveira e Silva  
 
1. EMENTA 
Estudo dos indicadores de saúde bucal e geral, e orientação epidemiológica para o planejamento 
e avaliação dos serviços de saúde bucal. 
 
2. OBJETIVOS 
Apresentar o raciocínio epidemiológico, seus fundamentos e métodos, e suas aplicações no 
âmbito da saúde pública.  
Introduzir os fundamentos do método epidemiológico subjacentes à formulação e avaliação de 
ações de saúde pública. 
Discutir o papel da Epidemiologia na geração de conhecimentos para a compreensão dos 
processos mórbidos em sua expressão individual e coletiva. 
Estudar os principais tipos de desenhos de estudo que se apropriam da metodologia 
epidemiológica para aplicação no campo da clínica médica. 
Gerar subsídios para a leitura crítica da literatura científica, de acordo com os estudos 
epidemiológicos. 
Desenvolver habilidades para realizar pesquisa nas bases de dados eletrônicas. 
Conhecer a metodologia necessária para a execução de uma revisão sistemática da literatura. Eu 
tiraria 
Analisar os dados de custos encontrados nos estudos de intervenção. 
Discutir as tendências da história natural das doenças bucais tais como doenças periodontais, 
maloclusões, câncer, traumatimos dentários entre outros 
Aborda aspectos didáticopedagógicos relacionados a ocorrência e distribuição dos principais 
problemas odontológicos e os fatores que estão interagindo 

3. PROGRAMA 
1. Noções fundamentais de Epidemiologia 
2. Conceitos e definições sobre Epidemiologia 
3. Conceitos de prevalência e incidência 
4. Importância da Epidemiologia na compreensão e análise dos determinantes do processo 
saúde-doença geral e bucal nas populações humanas 
5. O método Epidemiológico de Investigação em saúde bucal: Delineamento e condução de 
diferentes tipos de estudos epidemiológicos 
6. Principais medidas e indicadores da pesquisa epidemiológica utilizados na prática da saúde 
bucal coletiva 
7. Panorama nacional e internacional sobre a transição epidemiológica nas condições de saúde 
bucal 
8. Aplicação do método epidemiológico no planejamento, implementação e avaliação das 
políticas, programas e serviços de saúde bucal 
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Aprovação do Conselho Acadêmico 
Aprovado na XXª Reunião do Conselho Acadêmico  
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 
DISCIPLINA: Epidemiologia                             
CÓDIGO: DOD4013 
CARGA HORÁRIA: 30 horas      ANO LETIVO: 2018 
OPÇÃO: Eletiva 
CURSO: Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada  NÍVEL: Mestrado 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Profª Dra. Mariliani Chicarelli da Silva e Prof. Dr. Cléverson 
de Oliveira e Silva  

AVALIAÇÃO 

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que apresentar todas as tarefas solicitadas 
durante o curso no sistema de documentos compartilhados e as referências bibliográficas do 
projeto de pesquisa da dissertação, organizadas conforme normas internacionais. 

 
A nota final será expressa de acordo com os seguintes conceitos: 
 
A - excelente; 
B - bom; 
C - regular; 
D - insuficiente; 
I - incompleto. 
 
 Adotando-se a seguinte equivalência: 
 
A - 9,0 a 10,0 
B - 8, a 8,9 
C - 7,0 a 7,9 e 
D - inferior a 7,0 
 
Obs. O conceito I será atribuído, a critério do professor quando o aluno não completar no prazo 
estabelecido, todas as exigências das atividades programadas, podendo ser substituído por outro 
conceito, após o termino das atividades programadas em novo prazo concedido ao aluno. 
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