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1. APRESENTAÇÃO 

 
OLÁ FUTURO RESIDENTE, SEJA BEM-VINDO (A) AO NOSSO 

CURSO DESCOMPLICANDO AS RESIDÊNCIAS. 

SOU A PROFESSORA NATALE SOUZA E TRAGO UM RECADINHO 

PARA VOCÊS ENTENDEREM COMO FUNCIONARÁ O NOSSO PROJETO. 

ESSE É UM CURSO COM UMA PROPOSTA ÚNICA E 

INOVADORA, COMO VOCÊS SABEM EU E MINHA EQUIPE TEMOS 

MAIS DE 08 ANOS DE TRABALHO NA ÁREA DE RESIDÊNCIAS 

MULTIPROFISSIONAIS, SEJA EM CURSOS PRESENCIAIS OU EAD. 

DIANTE DA NOSSA EXPERIÊNCIA, APROVEITAMOS O 

MOMENTO DE PANDEMIA EM QUE ESTAMOS VIVENDO, ONDE 

PRECISAMOS DIMINUIR O NOSSO RITMO E TIVEMOS UM TEMPO 

MAIOR PARA ANALISAR COMO PODERÍAMOS AUXILIAR DE FORMA 

MAIS EFETIVA OS NOSSOS ALUNOS PARA UMA APROVAÇÃO AINDA 

ESSE ANO NA TÃO SONHADA RESIDÊNCIA. 

CHEGAMOS À CONCLUSÃO QUE O FATOR TEMPO, ALIADO À 

QUALIDADE E AO DIRECIONAMENTO SÃO FUNDAMENTAIS PARA A 

APROVAÇÃO. 

RESOLVEMOS LANÇAR UM CURSO NOS MOLDES DE 

INTENSIVO, TENDO COMO REFERÊNCIA QUESTÕES DE PROVAS 

ANTERIORES. HÁ MAIS É UM CURSO DE QUESTÕES? 

A RESPOSTA É NÃO! É UM CURSO COM QUESTÕES E DICAS 

ESSENCIAIS (SABE OS ARTIGOS QUE MAIS CAEM, AQUELAS DICAS, 

INDENTIFICAR AQUELA PEGADINHA, ENTÃO É ISSO QUE O NOSSO 

CURSO VAI TER OFERECER). 



 

AH! ENTÃO É UM MILAGROSO CURSO, POSSO DEIXAR TODOS 

OS OUTROS CONHECIMENTOS E MERGULHAR NELE E SEREI 

APROVADO? 

NÃO É ASSIM! ESSE É, SOBRETUDO, UM CURSO PARA QUEM 

TEM POUCO TEMPO PARA A SUA PREPARAÇÃO, SE VOCÊ JÁ 

ESTIVER COM OUTRO CURSO, OUTRO MATERIAL, SE JÁ ESTIVER 

ESTUDANDO, ELE SERÁ FUNDAMENTAL PARA SEDIMENTAR O 

CONTEÚDO. 

NOSSO CURSO FOI PENSANDO DE FORMA ESTRATÉGICA PARA 

ATENDER A MAIS DE 85% DOS PROCESSOS SELETIVOS PARA 

RESIDÊNCIAS EM NOSSO PAÍS. 

A METODOLOGIA DESCOMPLICANDO, PERMITE QUE VOCÊ 

TENHA UMA PREPARAÇÃO COMPLETA E DIRECIONADA, 

ALIANHANDO PDFS INDEPENDENTES + RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 

EM VÍDEO + DICAS ESSENCIAIS, TUDO PENSADO EXCLUSIVAMENTE 

PARA APROVAR NOSSOS FUTUROS RESIDENTES. 

NESSE MÓDULO NÓS IREMOS DESCOMPLICAR 

EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA PARA RESIDÊNCIAS. CONFIRA NO 

NOSSO SÚMÁRIO OS ITENS QUE SERÃO TRATADOS. 

ATENÇÃO: ESTAMOS NA PRÉ-VENDA, ESSE MÓDULO 

ESTARÁ 100% LIBERADO A PARTIR DO DIA 10/09/2020. 

 
 
 



 

 
2. NOÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA 

 

            A epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública voltada para a 

compreensão do processo saúde-doença no âmbito de populações, aspecto que a 

diferencia da clínica, que tem por objetivo o estudo desse mesmo processo, mas 

em termos individuais. 

          Como ciência, a epidemiologia fundamenta-se no raciocínio causal; já 

como disciplina da saúde pública, preocupa-se com o desenvolvimento de 

estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da saúde da 

comunidade. 

            A epidemiologia constitui também instrumento para o desenvolvimento 

de políticas no setor da saúde. Sua aplicação neste caso deve levar em conta o 

conhecimento disponível, adequando-o às realidades locais. 

           Se quisermos delimitar conceitualmente a epidemiologia, encontraremos 

várias definições; uma delas, bem ampla e que nos dá uma boa ideia de sua 

abrangência e aplicação em saúde pública, é a seguinte: 

    "Epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes 

dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e a 

aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde." (J. Last, 1995).          

           Essa definição de epidemiologia inclui uma série de termos que refletem 

alguns princípios da disciplina que merecem ser destacados (CDC, Principles, 

1992): 

• Estudo: a epidemiologia como disciplina básica da saúde pública tem seus 

fundamentos no método científico. 



 

• Frequência e distribuição: a epidemiologia preocupa-se com a frequência 

e o padrão dos eventos relacionados com o processo saúde-doença na 

população. A frequência inclui não só o número desses eventos, mas 

também as taxas ou riscos de doença nessa população. O conhecimento das 

taxas constitui ponto de fundamental importância para o epidemiologista, 

uma vez que permite comparações válidas entre diferentes populações. O 

padrão de ocorrência dos eventos relacionados ao processo saúde-doença 

diz respeito à distribuição desses eventos segundo características: do tempo 

(tendência num período, variação sazonal, etc.), do lugar (distribuição 

geográfica, distribuição urbano-rural, etc.) e da pessoa (sexo, idade, 

profissão, etnia, etc.). 

• Determinantes: uma das questões centrais da epidemiologia é a busca da 

causa e dos fatores que influenciam a ocorrência dos eventos relacionados 

ao processo saúde-doença. Com esse objetivo, a epidemiologia descreve a 

frequência e distribuição desses eventos e compara sua ocorrência em 

diferentes grupos populacionais com distintas características 

demográficas, genéticas, imunológicas, comportamentais, de exposição ao 

ambiente e outros fatores, assim chamados fatores de risco. Em condições 

ideais, os achados epidemiológicos oferecem evidências suficientes para a 

implementação de medidas de prevenção e controle. 

• Estados ou eventos relacionados à saúde: originalmente, a epidemiologia 

preocupava-se com epidemias de doenças infecciosas. No entanto, sua 

abrangência ampliou-se e, atualmente, sua área de atuação estende-se a 

todos os agravos à saúde. 



 

• Específicas populações: como já foi salientado, a epidemiologia 

preocupa-se com a saúde coletiva de grupos de indivíduos que vivem numa 

comunidade ou área. 

• Aplicação: a epidemiologia, como disciplina da saúde pública, é mais que 

o estudo a respeito de um assunto, uma vez que ela oferece subsídios para 

a implementação de ações dirigidas à prevenção e ao controle. Portanto, 

ela não é somente uma ciência, mas também um instrumento. 

 

 

            

 

 

 

 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA  

           Para a Associação Internacional de Epidemiologia, criada em 1954, a 

Epidemiologia tem como objeto o “estudo de fatores que determinam a 

frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas” (ALMEIDA 

FILHO e ROUQUAYROL, 1992). 

 

 

Boa parte do desenvolvimento da epidemiologia como ciência 

teve por objetivo final a melhoria das condições de saúde da 

população humana, o que demonstra o vínculo indissociável da 

pesquisa epidemiológica com o aprimoramento da assistência 

integral à saúde. 

 
 

 

 

 



 

          Com a ampliação de sua abrangência e complexidade, a Epidemiologia, 

segundo Almeida Filho e Rouquayrol (1992), não é fácil de ser definida. Ainda 

assim, esses autores ampliam as definições já colocadas, na medida em que a 

conceituam como a ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, 

analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das 

enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo 

medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e 

fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, 

administração e avaliação das ações de saúde. 

           A Epidemiologia se preocupa com o processo de ocorrência de doenças, 

mortes, quaisquer outros agravos ou situações de risco à saúde na comunidade, 

ou em grupos dessa comunidade, com o objetivo de propor estratégias que 

melhorem o nível de saúde das pessoas que compõem essa comunidade. 

            Um dos meios para se conhecer como se dá o processo saúde doença na 

comunidade é elaborando um diagnóstico comunitário de saúde. O diagnóstico 

comunitário, evidentemente, difere do diagnóstico clínico em termos de 

objetivos, informação necessária, plano de ação e estratégia de avaliação. 

           O termo distribuição pode ser observado em qualquer definição de 

Epidemiologia. Distribuição, neste sentido, é entendida como “o estudo da 

variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, em função de 

variáveis ambientais e populacionais ligadas ao tempo e ao espaço” (ALMEIDA 

FILHO e ROUQUAYROL, 1992). 

            Dessa forma, um primeiro passo em um estudo epidemiológico é analisar 

o padrão de ocorrência de doenças segundo três vertentes: pessoas, tempo e 

espaço, método este também conhecido como “epidemiologia descritiva” e que 

responde às perguntas quem? quando? onde? 



 

Vertentes do estudo epidemiológico 

 

           O padrão de ocorrência das doenças também pode se alterar ao longo do 

tempo, resultando na chamada estrutura epidemiológica, que nada mais é do 

que o padrão de ocorrência da doença na população, resultante da interação de 

fatores do meio ambiente, hospedeiro e do agente causador da doença. Essa 

estrutura epidemiológica se apresenta de forma dinâmica, modificando-se 

continuamente no tempo e no espaço e definindo o que pode ser considerado 

ocorrência “normal” ou “anormal” da doença em uma determinada população, 

em determinado tempo e espaço (BRASIL, 1998). 

           É importante ressaltar que a utilização do estudo epidemiológico voltado 

para essas três vertentes: pessoas, tempo e espaço, já existe há muito tempo, até 

meados do século XX o foco desses estudos era as doenças infecciosas que eram 

a maior causa de morbidade mortalidade da população. 

            A partir de meados do século XX, com a mudança do perfil 

epidemiológico de grande parte das populações, os estudos epidemiológicos 

passaram também a enfocar outros tipos de doenças, agravos e eventos, como as 
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doenças não infecciosas (câncer, doenças do aparelho circulatório, doenças do 

aparelho respiratório, por exemplo), os agravos e lesões resultantes de causas 

externas (acidentes de trânsito, doenças e acidentes de trabalho, homicídios, 

envenenamentos, etc.), os desvios nutricionais (desnutrição, anemia, obesidade, 

etc.) e os fatores de risco para ocorrência de doenças ou mortes (tabagismo, 

hipercolesterolemia, baixo peso ao nascer, etc.). 

            Aliados ao desenvolvimento de pacotes computacionais, ganharam um 

espaço muito grande os métodos da chamada “epidemiologia analítica” 

(principalmente os estudos de coorte e caso-controle), na busca de explicações 

(causas) para a ocorrência dessas doenças e agravos, com desvalorização 

indevida, devido à sua importância para o diagnóstico de saúde da população, da 

“epidemiologia descritiva” (BARATA, 1997). 

           Têm sido destacados os quatro grandes campos de possibilidade de 

utilização da epidemiologia nos serviços de saúde (CASTELLANOS, 1994):

  

 

 


