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Ementa 

Expõe o processo de desenvolvimento de concepções teóricas na área de enfermagem, discutindo sua formação 

através de pensamentos, ideias, conceitos, princípios filosóficos e ideológicos.  Expõe sobre os componentes de uma 

teoria. Apresenta a terminologia do desenvolvimento da teoria, expondo sua hierarquização, fundamentos e modelos 

assistenciais de saúde e enfermagem e de outras áreas do conhecimento. Explora as teorias e suas contribuições para 

o avanço do conhecimento em enfermagem de acordo com o método de análise de teorias. Apresenta teorias nos 

níveis de: filosofia, modelo conceitual (grande teoria) e nível médio. Promove a apropriação das teorias e/ou 

concepções teóricas por parte dos alunos, visando a aplicação destas no exercício profissional de saúde e 

enfermagem nas dimensões social, prática, de educação, administrativa e de pesquisa. Incentiva a elaboração de 

trabalho científico demonstrando aplicação de uma das teorias na prática de enfermagem.  

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

Objetivo geral: 

Propiciar aos alunos reflexões sobre a epidemiologia clínica e populacional a fim de instrumentalizá-los 

para a compreensão de seus conceitos, métodos e técnicas em investigações. 

 

Objetivos específicos: 

• Discutir as análises das fontes de dados e dos sistemas nacionais de informação para a saúde, bem como a 

avaliação dos indicadores de saúde e eventos vitais; e  

• Discutir os principais desenhos de pesquisa epidemiológica e suas aplicações na pesquisa em saúde e 

enfermagem, assim como as principais medidas utilizadas em cada um deles.   

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

• Diálogo circular; 

• Discussão de textos; e 

• Exposição oral-dialogada. 

 

EMENTA 

Epidemiologia clínica e de populações. Medidas de frequência das doenças e os principais indicadores de saúde. 

Desenhos de estudo observacionais: transversais, de caso-controle, de coorte, ecológico, de acurácia. Desenhos de 

estudo voltados a testagem de intervenções: estudos experimentais (ensaios clínicos) e quase-experimentais. 
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* Outras referências serão adotadas durante os exercícios e os debates dos artigos. Nestes casos, os docentes 

indicarão os textos com ao menos uma semana de antecedência. 

 

 


