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Quadro 1. Disciplinas e créditos de acordo com os Núcleos e Áreas de Concentração. 
 

Código Núcleo Básico Comum  Créditos 

MCS- 705 Métodos Quantitativos 03 

MCS- 706 Metodologia da Pesquisa 03 

MCS- 707 Tópicos de Saúde 03 

MCS- 708 Política de Saúde 03 

MCS- 711 Epidemiologia Clínica 03 

                   Total 15 

Disciplinas optativas  

MCS-714 Sistema de Informação em Saúde 02 

MCS- 715 Nutrição Aplicada a Saúde 02 

MCS- 716 Saúde Bucal 02 

MCS- 710 Fundamentos Teóricos dos Métodos Diagnósticos em Saúde 02 

MCS- 718 Saúde Reprodutiva 02 

MCS-719 Epidemiologia Molecular 02 

MCS-720 Avaliação de Serviço de Saúde 02 

 

 
 Núcleo Básico Comum- Obrigatório- 15 créditos  
Disciplinas Optativas- 04 créditos  
Atividades de Dissertação I e II- 02 créditos  
Dissertação- 06 créditos  

TOTAL: 27 créditos. 

 

5.1. EMENTAS 

1. Núcleo Básico Comum 

MCS – 705  Métodos Quantitativos 

Familiariza os alunos com os fundamentos da estatística e da epidemiologia em sua aplicação 
no campo da saúde. Inclui métodos de estatística descritiva, amostragem, inferência estatística, 
teste de hipóteses e principais distribuições. Introduz-se os conceitos de função linear e 



apresenta-se a regressão linear simples e múltipla, bem como modelos lineares generalizados. 
Do ponto de vista da epidemiologia, aborda-se desenhos de estudo, medidas de morbidade e 
de associação e a análise estratificada e multivariada, confundimento, ajuste e controle. 

MCS – 706 Metodologia da Pesquisa 

Familiariza os alunos com os fundamentos da produção do conhecimento com base na 
epidemiologia clínica, e nos estudos qualitativos. Apresenta-se como o corpo de conhecimento 
se constrói a partir de investigações, suas etapas, a formulação de perguntas e como se 
desenvolve abordagens para elaboração de respostas apropriadas. Portanto, apresenta-se 
como se constrói conhecimento e como a partir dele se desenvolve e se sustentam ações 
visando a intervenção para prevenção de doenças, o controle dos riscos e a promoção da 
saúde. Apresentam-se os elementos essenciais da elaboração de projetos de pesquisa e o 
caráter histórico da ciência. 

MCS – 707 Tópicos de Saúde 

Introduz o aluno nos temas de debate e objeto de controvérsias e de interesse no campo da 
saúde, especialmente os atuais.Incluem-se temas como a bioética, biotecnologia, modelo SUS, 
financiamento da saúde e o perfil das doenças emergentes e crônicas não transmissíveis. 
Professores serão convidados de diversas instituições que atuam no campo da saúde. 

MCS – 708 Política de Saúde 

Apresenta aos alunos o conceito de Estado e Sociedade, políticas públicas e a explicitação dos 
interesses dos diversos atores sociais. A construção da esfera pública e a nova 
institucionalidade. A saúde enquanto política pública, sua concepção, gestão, controle e 
participação social. Elementos básicos que constituem as políticas públicas em termos de sua 
composição e mecanismos para sua plena efetivação. 

MCS – 711 Epidemiologia Clínica 

Apresenta os desenhos de estudo experimentais e em especial os ensaios clínicos 
randomizados. O conceito e estratégias de randomização, pareamento, desfechos, ajuste e 
controle. Fases de desenvolvimento e comercialização de produtos clínicos-farmacêuticos. 
Avaliação de tecnologias em saúde. 

 

Disciplinas optativas 

MCS - 714 Sistemas de informação em saúde 

Aborda as tecnologias de informação e sua aplicação na saúde.  Políticas, gestão e gerência 
de informação em saúde. Sistemas de informação em saúde. Apresentação das principais 
bases nacionais de dados em saúde. Manejo e análise de dados. Vantagens e limitações do 
uso de ddos secundários em saúde. 

MCS – 715  Nutrição aplicada em saúde 

Apresenta o papel de nutrientes e de alimentos com funções especiais de importância no 
equilíbrio nutricional. Epidemiologia das deficiências nutricionais especificas como anemia, 
deficiência de zinco, hipovitaminose A e desnutrição energético-proteíca. Políticas nutricionais 
para as doenças crônicas não transmissíveis e transmissíveis. 

MCS – 716 Saúde bucal 

Aborda sobre a promoção de saúde em odontologia. Aplicação da terapêutica periodontol aos 
tecidos moles e de suporte. Inter-relação da doença periodontal com envolvimentos orgânicos 
gerais e com  a odontologia restauradora. 

MCS – 710 Fundamentos Teóricos dos Métodos Diagnósticos em Saúde 

Introduz os conceitos básicos sobre diagnóstico, validade e confiabilidade, além de precisão 
estatística. Métodos de triagem e critérios de utilização nas práticas clínicas, laboratoriais e de 
saúde pública. Apresenta as estratégias de garantia da biosegurança e os novos métodos que 
se baseiam em aspectos moleculares e genéticos.  

MCS - 718 Saúde Reprodutiva 

Introduz os conceitos de gênero e as suas repercussões na construção do conhecimento e nas 
práticas de saúde. Análise crítica das políticas de saúde voltadas para a mulher. Fatores que 
interferem na saúde e nos direitos reprodutivos da mulher. Abordagem clínica e nutricional do 
ciclo gravídico-puerperal. Adolescência e reprodução. Climatério: análise fisiopatológica e 
métodos de intervenção. Mortalidade materna. 



MCS - 719 Epidemiologia molecular 

Introduz o aluno no campo da investigação molecular das doenças endêmicas,  

MCS – 720 Avaliação de Serviços de Saúde 

Perspectiva histórica e referencial teórico da avaliação em saúde. A validade dos estudos 
experimentais e observacionais (investigações originais e meta-análise) e seus instrumentos de 
medida. Análise da implantação e da eficiência dos programas. Vantagens e desafios para 
triangulação de métodos e institucionalização das práticas de avalição. 

 

 


