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Ementa
A epidemiologia enquanto produto e instrumento das práticas institucionais e sociais. Construção do conhecimento em epidemiologia e suas repercussões na
prática de saúde coletiva. A questão da cientificidade e do objeto de estudo em epidemiologia. Estudos dos determinantes sociais do processo saúde/doença.
Perfis epidemiológicos da população e monitoramento das condições de saúde. Sistemas da informação em saúde (informatizados e manuais). Instrumentos e
métodos epidemiológicos. Desenvolvimento do raciocínio lógico e compreensão dos métodos qualitativos e quantitativos utilizados no processo de investigação
epidemiológica. A especificidade do trabalho de enfermagem e indissociabilidade dos modelos clínico e epidemiológico de produção de serviços de
saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e pratica de projetos de intervenção de enfermagem.

Objetivo
A disciplina construirá saberes e práticas necessários para que o aluno consiga coletivamente: 
1. Captar e interpretar a realidade da produção dos serviços de saúde em epidemiologia, nas dimensões estrutural, particular e singular.
2. Conhecer a construção histórica das teorias que embasam a compreensão do processo saúde-doença. 
3.  Participar do processo de produção dos serviços de saúde em epidemiologia.
4. Conhecer a parcela do trabalho da enfermagem em epidemiologia e a indissociabilidade dos processos de trabalho da enfermagem (assistir- intervir,
gerenciar, ensinar-aprender e investigar).
5. Produzir conhecimentos em epidemiologia.
6. Respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da profissão.
7. Conhecer os modelos tecnológicos de intervenção em saúde (clínico e epidemiológico) e sua indissociabilidade. 
8. Conhecer o processo investigar em epidemiologia.
9. Conhecer e compreender as bases teórico – metodológicas da epidemiologia construídas historicamente.
10. Conhecer os diversos instrumentos utilizados em epidemiologia (indicadores, sistema de informação em saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, entre
outros).
11. Compreender a epidemiologia enquanto instrumento do processo de produção dos serviços de saúde-enfermagem, na perspectiva da vigilância à saúde.

Conteúdo
UNIDADE I: Bases teórico-metodológicas da epidemiologia

1.1 Conformação Histórica da Epidemiologia.
1.2 Construção Histórica da Causalidade em Saúde e a Determinação Social do Processo Saúde-Doença.
 1.3 Os diversos tipos e usos da epidemiologia.
1.4 Epidemiologia: saber, prática ou ciência?

UNIDADE II: Instrumentos teórico-metodológicos da investigação em epidemiologia social

 2.1 Quantitativo X Qualitativo
       2.2 Indicadores de Saúde-Doença
    2.2.1 Dado - Informação - Valor absoluto - Valor relativo- Fluxo da Informação.
    2.2.2 Coeficientes de Mortalidade.
    2.2.3 Índices de Mortalidade: Swaroop &amp; Uemura; Índice de Mortalidade Infantil Proporcional
   2.2.4 Morbidade
       2.2.5 Prevalência
   2.2.6 Incidência
     2.3 Processos Epidêmicos:
     2.3.1 Epidemia;
     2.3.2 Endemia;
     2.3.3 Surto;
     2.3.4 Pandemia.
     2.4 Os sistemas de informação em Saúde (SIAB, SINAN, SIM, SIH, SINASC, SISVAN);
     2.5 A sala de situação como instrumento do processo investigar.

UNIDADE III: O território enquanto espaço de produção dos modos de viver e trabalhar do coletivo.

3.1Concepções de território;
     3.2 Conhecendo e desenhando o processo de territorialização;
         3.3 Os potenciais de risco e benefício ao processo saúde-doença do coletivo no território.
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UNIDADE IV: Vigilância à saúde como instrumento do processo investigar em epidemiologia social. 

     4.1 Concepções de Vigilância em Saúde; 
     4.2 Vigilância Epidemiológica;
     4.3 Vigilância Sanitária;
     4.4 Vigilância em Saúde Ambiental;
      4.5 Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Metodologia
a)Metodologia:
O processo terá como ponto de partida e de chegada a realidade problematizada a partir de um estudo de caso, oportunidade em que o estudante refletirá
sobre essa realidade tomando por base a produção de conhecimento de alguns autores na área da saúde coletiva. 
Este processo está organizado em cinco momentos-movimentos construídos por Egry (1996) que foram sistematizados na Teoria de Intervenção Práxica em
Saúde Coletiva – TIPESC). São eles:

Captação da Realidade: momento-movimento de conhecimento da realidade considerando o contexto social, político, econômico e historicamente determinado
na qual encontra-se inserida, para nela intervir. Este conhecimento não ocorre em um único momento, portanto, são necessárias sucessivas aproximações com
a realidade considerando o seu caráter dinâmico. Deste modo, será sempre um conhecimento aproximado;

Interpretação da Realidade: momento-movimento de explicitação das contradições existentes entre as dimensões estrutural (município), particular (serviços
produzidos) e singular (prática dos profissionais) da realidade. Assim, o refinamento da interpretação possibilita a explicitação das vulnerabilidades para uma
intervenção mais coerente com a realidade captada;

Construção do Projeto de Intervenção: momento-movimento de elaboração do projeto de intervenção na realidade considerando as etapas anteriormente
citadas. No entanto, não se constitui em momento estanque tendo em vista que podem surgir novas necessidades de captação e interpretação de novos temas
que não foram contemplados no decorrer do primeiro momento de captação da realidade. Essas novas necessidades expressam o aprofundamento do
conhecimento da realidade.

Intervenção na Realidade: momento-movimento de materialização do projeto de intervenção na realidade.

Reinterpretação da Realidade: momento-movimento de releitura da realidade considerando as transformações ocorridas ou não no decorrer da intervenção
realizada. Neste momento-movimento, são analisados os desdobramentos, as dificuldades surgidas no processo de superação das contradições, a
participação dos atores-atrizes envolvidos na perspectiva de reorientar o projeto de intervenção pensado.    

No decorrer de cada momento-movimento, poderão ser utilizadas diversas estratégias pedagógicas como leitura e discussão de textos, sínteses dialogadas,
seminários, entre outros e necessitará da seguinte força de trabalho e infraestrutura:

1.Força de Trabalho: docentes qualificados na área da saúde coletiva, força de trabalho da área administrativa da FAEN-UERN, discentes do 4º período,
Gestão da Saúde do Município de Mossoró-RN, Serviços de Saúde, Movimentos Sociais (ABEn, COREN, SINDSAÚDE, SINDSERP) e Usuários.

2.Infra - estrutura: salas de aula da FAEN, Unidade Básica Saúde da Família Marcos Raimundo da Costa, projetor de multimídia, computador, vídeo, aparelho
projetor de DVD, televisão.

Procedimentos
Será do processo considerando o movimento prático-teórico-prático no qual teremos momentos de recortes, considerando a aproximação e o aprofundamento
que o estudante terá com os saberes e práticas necessários para: 

1. Captar e interpretar a realidade da produção dos serviços de saúde em epidemiologia, nas dimensões estrutural, particular e singular.
2. Conhecer a construção histórica das teorias que embasam a compreensão do processo saúde-doença. 
3.  Participar do processo de produção dos serviços de saúde em epidemiologia.
4. Conhecer a parcela do trabalho da enfermagem em epidemiologia e a indissociabilidade dos processos de trabalho da enfermagem (assistir- intervir,
gerenciar, ensinar-aprender e investigar).
5. Produzir conhecimentos em epidemiologia.
6. Respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da profissão.
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7. Conhecer os modelos tecnológicos de intervenção em saúde (clínico e epidemiológico) e sua indissociabilidade. 
8. Conhecer o processo investigar em epidemiologia.
9. Conhecer e compreender as bases teórico – metodológicas da epidemiologia construídas historicamente.
10. Conhecer os diversos instrumentos utilizados em epidemiologia (indicadores, sistema de informação em saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, entre
outros).
11. Compreender a epidemiologia enquanto instrumento do processo de produção dos serviços de saúde-enfermagem, na perspectiva da vigilância à saúde.
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