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Plano de Ensino
Disciplina: EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA
Curso: FISIOTERAPIA
Período letivo: 2017:
Série: 3
Obrigatória ( X ) Optativa ( )
CH Teórica: 80
CH Prática: 00
CH Total: 80
I - Objetivos
Gerais:- Fazer com que o aluno se torne capaz de realizar estudos epidemiológicos e
atuar em comunidades com o conhecimento Teórico e Prático em condições
epidemiológicas. Proporcionar aos alunos a compreensão da epidemiologia com a
ciência que estuda a relação causal do processo de agravo à saúde e sua relação com
as medidas preventivas. Apresentar novos enfoques sobre a profissão de fisioterapeuta;
Discutir conhecimentos de Saúde Pública que possibilitem ao aluno uma visão geral
destas Áreas, capacitando-o a um desenvolvimento profissional que dê prioridade à
prevenção como relevante maneira de solucionar os graves problemas de saúde no país;
Inserir o conceito de agente de saúde consciente, preocupado com a problemática da
saúde no Brasil.
Específicos:- Capacitar o aluno para prestar esta assistência com habilidade de forma
responsável e humanizada. Proporcionar ao aluno uma visão holística do atendimento
em epidemiologia e fazê-lo atuar nas situações práticas como forma de adequação e
melhoria da assistência fisioterapêutica. Fazer com que os alunos se comprometam com
a análise epidemiológica e possam realizar estudos científicos e com bases clínicas e
sociais. Capacitar o aluno para o entendimento dos problemas sociais da saúde pública
no Brasil. Incentivar o aluno a refletir sobre o seu papel profissional de agente de saúde.
Mostrar indicadores de saúde que levam o aluno a compreender a importância da
prevenção em saúde. Apresentar alternativas para que o aluno de fisioterapia tenha a
capacidade de intervir na saúde pública do Brasil conhecendo todos os níveis de
prevenção. Incentivar o papel de profissional fisioterapeuta generalista, que venha a
atender aos níveis de prevenção em saúde, ou seja, da promoção a reabilitação.
II –Ementa
Histórico e conceitos básicos em epidemiologia. Investigação epidemiológica e análise
de evidências clínico-epidemiológica. Medidas de freqüência das enfermidades.
Relações entre medidas de freqüência das enfermidades. Enfermidade e diagnóstico.
Sensibilidade e especificidade. Medidas de freqüência comparada à enfermidade. A
qualidade de estudos epidemiológicos. Abordagem ampla sobre a saúde pública de
forma a enfocar os mecanismos de prevenção e promoção da saúde. Conhecimentos
fundamentais sobre saúde pública, subsídios para a análise e reflexão sobre o papel do
fisioterapeuta como agente de intervenção nas condições de saúde do indivíduo, família
e comunidade. Conceito de saúde-doença. Conceito de prevenção em saúde e
epidemiologia. Atuação do fisioterapeuta nos níveis de prevenção. Análise e intervenção
da fisioterapia através da proposta de orientação. Intervenção da fisioterapia em saúde
coletiva. Conceituar fisioterapia preventiva. Descrever a atuação do fisioterapeuta nos
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níveis de prevenção. A importância da multidisciplinaridade nas ações preventivas.
Atuação e contribuição do fisioterapeuta em campanhas preventivas: aleitamento
materno, estimulação essencial em crianças na fase pré-escolar, postura em escolares,
atividade física na terceira idade, câncer de mama, hipertensão arterial, saúde do
trabalhador, tabagismo, AIDS e diabetes.
III - DISCRIMINAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
SAÚDE PÚBLICA E FISIOTERAPIA:
- Histórico da saúde pública no Brasil
- Fisioterapia na saúde pública
- Programas de saúde
- Notificação Compulsória de Doenças
- Programa saúde da família
SAÚDE MATERNO-INFANTIL

1º BM

SAÚDE DA MULHER
SAÚDE DO IDOSO
SAÚDE ESCOLAR
ATUAÇÃO PREVENTIVA EM SAÚDE:
- Conceito de saúde
- Relação entre saúde e doença
- Níveis de prevenção;
- Conceito de fisioterapia preventiva e campos de atuação
fisioterapêutica.

2º BM

NOÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE
DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

PREVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
- Conceito de saúde pública
- Definições e prevenção
- História natural da doença: modelo de história natural
- O fisioterapeuta e a prevenção
EQUIPES DE SAÚDE:
- Tipos de equipe
- Inter, multi e transdisciplinaridade
-

Atuação do profissional fisioterapeuta em equipes de saúde

3º BM
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A EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE:
- O que é epidemiologia
- Pequena história da epidemiologia
- Epidemiologia na Fisioterapia
- Modelos de Saúde e Doença
LÓGICA EPIDEMIOLÓGICA:
- Conceito de risco
- Fator de risco

4º BM

- Diagnóstico em epidemiologia
- Bases clínicas em epidemiologia
- Problematização da pesquisa em Fisioterapia
- Variáveis epidemiológicas em Fisioterapia
- Indicadores Epidemiológicos e analise de dados
- Morbidade
- Mortalidade
IV - Atividades Extraclasse (TED)
Questionários para estudo dirigido
Pesquisa de artigos científicos
Estudo de textos
VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa
VIII - Sistema de Avaliação
Avaliações bimestrais
Trabalhos em sala e extraclasse
Seminários
IX - Monitoria
Não
X - Grupo de Iniciação Científica
Não
XI - Projetos
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão.
Projeto de Extensão Fadap/FAP.
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XII - Temas Obrigatórios: Educação Ambiental
Educação em Direitos Humanos
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas
XIII- Bibliografia Básica
BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2006.
DELIBERATO, P. C. P. Fisioterapia preventiva: fundamentos e aplicações. Barueri, SP:
Manole, 2002.
JEKEL, J. F; ELMORE, J. G; KATZ, D. L. Epidemiologia, bioestatística e medicina
preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2002.
XIV - Bibliografia Complementar
ALMEIDA, N.A. Ciência da saúde. SP. Hucitec, 2000.
BRICOT, B. Posturologia. 3 ed. São Paulo: Ícone, 2004.
MASSAKO, I. Cem anos de saúde pública: a cidadania negada. São Paulo:
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XV - PROFESSORA
DOUTORANDA JULIANA EDWIGES MARTINEZ

