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PROGRAMAS 
  

PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA 

 
 

▪ Conceitos básicos de epidemiologia, medidas de frequência, 
indicadores de saúde. 

▪ Delineamentos de pesquisa: identificação da população, do fa-
tor em estudo, desfecho clínico, caracterização dos delinea-
mentos clássicos de pesquisa (estudo transversal, coorte, caso-
controle, ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálise). 

▪ Identificação, caracterização e avaliação de vieses em estudos 
epidemiológicos. 

▪ Medidas de associação: cálculo, utilização e interpretação. 
▪ Medidas de força de associação: risco relativo, redução de 
risco relativo, odds ratio (razão dos produtos cruzados), razão 
de prevalência. 

▪ Medidas de impacto e de benefício – cálculo e interpretação: 
redução absoluta de risco, número necessário a tratar para 
prevenir um evento. 

 

Bibliografia Recomendada para o programa 
de Epidemiologia 

 

1. BONITA R., BEAGLEHOLE R., KJELLSTROM T. Epidemiologia 
Básica. 2ª ed. WHO: São Paulo, 2010. Disponível em URL, 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43541/5/9788572888394_p
or.pdf>. Acesso em: ago. 2018. 

2.  FLETCHER, R.H. e FLETCHER, S.W. Epidemiologia Clínica. 
Elementos Essenciais. 5ª ed. (Trad.) Porto Alegre: Artes Médi-
cas, 2014. 

3. GORDIS, L. Epidemiologia, Revinter, 2017. 
4. HULLEY, S.B.; CUMMINGS, S.R.; BROWNER, W.S.; GRADY, 

D. Delineando a pesquisa clínica. 4ª ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2015. 

5. KLEINBAUM DG. ActivEpi web. Disponível em URL, 
<http://www.activepi.com/>. Acesso em: 19 ago. 2017. 

6. MEDRONHO, R.; BLOCH, K.V.; LUIZ, R. R.; WERNECK, G.L. 
Epidemiologia. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

7. ROUQUAYROL, M.Z.; GURGEL, M. Epidemiologia & Saúde. 7ª 
ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE BIOESTATÍSTICA 

 

� Cálculo de tamanho de amostra: 
− Princípios básicos 
− Pontos básicos, para estudos descritivos de uma variável 

continua e uma variável dicotômica, para comparação de 
médias e proporções, e para coeficiente de correlação 

� Conceitos básicos: 
− Amostra 
− Escalas de medida, variáveis e dados 
− Parâmetros e estimativas 
− População 

� Organização de dados qualitativos e quantitativos: 
− Representação gráfica: diagrama de barras, histograma e 

ogiva 
− Tabelas de frequência; frequência absoluta, relativa e acu-

mulada 
� Medidas descritivas (medidas de tendência central e de dis-

persão): 
− Amplitude 

− Amplitude interquartílica 
− Coeficiente de variação 
− Desvio padrão 
− Média 
− Mediana 
− Moda 
− Tercis, quartis e percentis 
− Variância 

� Correlação linear: coeficiente de correlação de Pearson, inter-
pretação do coeficiente e aplicações, teste de hipóteses para 
correlação 

� Curva normal e distribuição da média amostral: áreas sob a 
curva, propriedades; erro padrão e desvios significativos 

� Distribuição “t” de Student: teste para duas médias populacio-
nais com amostras independentes (variâncias iguais e dife-
rentes) e com amostras pareadas; intervalo de confiança para 
diferenças de média 

� Distribuição qui-quadrado: testes de associação, de homoge-
neidade e de aderência ou ajustamento (goodness of fit) 

� Probabilidade em variáveis qualitativas: espaço amostral e 
eventos, probabilidade condicional e independência, proprie-
dades da probabilidade; risco relativo e razão de chances; 
distribuição binomial e aproximação normal da distribuição bi-
nomial 

� Regressão linear simples: coeficiente de regressão, interpre-
tação do coeficiente e aplicações, teste de hipóteses para re-
gressão 

� Teste de hipóteses e intervalo de confiança para uma média 
populacional 

� Teste de hipóteses e intervalo de confiança para uma propor-
ção populacional e para duas proporções populacionais com 
amostras independentes 

� Teste de hipóteses: hipóteses estatísticas, erros de decisão, 
significância estatística, poder do teste e probabilidade de 
significância (valor-p) 

� Leitura básica de artigos científicos em língua inglesa 
 

Bibliografia Recomendada para o programa 
de Bioestatística 

 

1. CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatística. Princípios e aplica-
ções. Porto Alegre: ArtMed, 2003. 

2. BERQUÓ, E.S.; SOUZA, J.M.P.; GOTLIEB, S.L.D. Bioestatís-
tica. São Paulo: EPU, 1981. 

3. HULLEY, S.B.; CUMMINGS, S.R.; BROWNER, W.S.; GRADY, 
D. Delineando a pesquisa clínica. 4ª ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2015. 

4. SOARES, J.F.; SIQUEIRA, A.L. Introdução à Estatística Médi-
ca. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora CoopMED, 2002. 

5. VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro, Cam-
pus, 1981. 
 

 
 

PROGRAMA DE BIOÉTICA 

 

� Boas práticas clínicas 
� Comitê de ética em Pesquisa 
� Consentimento informado 
� Diretrizes e Normas de Pesquisa em Saúde 
� Ética aplicada à pesquisa 
� Integridade na pesquisa 
� Relação risco-benefício 
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Bibliografia Recomendada para o programa 
de Bioética 

 

1. ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Rigor e Integridade na 
Condução da Pesquisa Científica. Guia de Recomendação de 
Práticas Responsáveis. 2013. Disponível em: 
http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-4311.pdf>. Acesso em: 21 
ago. 2018. 

2. CLOTET, J.; GOLDIM, J.R.; FRANCISCONI, C.F. Consenti-
mento informado. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 

3. GCP/ICH. Boas Práticas Clínicas (Good Clinical Practice). 
Disponível em: http://ichgcp.net/>. Acesso em: 21 ago. 2018. 

4. OPAS, Organização Pan Americana de Saúde. Boas Práticas 
Clínicas: Documento das Américas. Washington: 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2005. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/boas_praticas_clinicas_
opas.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2018. 

5. Página gráfica da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP). Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html>. 
Acesso em: 21 ago. 2018. 

6. Página gráfica do Núcleo Interinstitucional de Bioética. Disponí-
vel em: <http://www.bioetica.ufrgs.br>. Acesso em: 21 ago. 2018.
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