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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. 
Analisar os dados de custos encontrados nos estudos de intervenção. 
 
3. PROGRAMA 
 

1. Noções fundamentais de Epidemiologia 
2. Importância da Epidemiologia na compreensão e análise dos determinantes do processo 

saúde-doença geral e bucal nas populações humanas. 
3. O método Epidemiológico de Investigação em saúde bucal: Delineamento e condução de 

diferentes tipos de estudos epidemiológicos. 
4. Principais medidas e indicadores da pesquisa epidemiológica utilizados na prática da 

saúde bucal coletiva. 
5. Panorama nacional e internacional sobre a transição epidemiológica nas condições de 

saúde bucal. 
6. Aplicação do método epidemiológico no planejamento, implementação e avaliação das 

políticas, programas e serviços de saúde bucal. 
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