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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

 
PLANO DE ENSINO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 
Nome da disciplina 
SPB 7114 – Epidemiologia aplicada à Saúde Bucal 

Departamento 
Saúde Pública 

Fase 
5ª fase 

Carga horária 
72 horas 

Professores da disciplina: Claudia Flemming Colussi 

Equivalências 
 

Horário 
5ª feira das 8:20 h/11:50 h 

Natureza 
Teórica/Prática 

Eixo Temático 
Multidisciplinar 

Pré-requisitos 
SPB 7104 - Interação Comunitária IV 

Local 
Sala de aula e laboratório de informática do CCS  

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
Proporcionar ao acadêmico o entendimento da epidemiologia dos principais agravos bucais, a dinâmica dos fatores causais das doenças 
bucais na comunidade, ressaltando a importância da prevenção e controle das mesmas e da promoção da saúde. Capacitar os acadêmicos 
para o planejamento e realização de inquéritos epidemiológicos em saúde bucal e para sua utilização no planejamento de ações em saúde 
bucal. 

EMENTA 
Epidemiologia das principais doenças e agravos bucais e fatores associados. Metodologia de levantamentos epidemiológicos em saúde 
bucal. Coleta de dados epidemiológicos em saúde bucal. Análise de dados epidemiológicos em saúde bucal. Utilização de dados 
epidemiológicos no planejamento das ações de saúde bucal. 
ELEMENTOS INTEGRADOS DO PLANO 
Objetivos Por 
Unidade 

Conteúdos 
 

Carga 
Horária 

Unidade I -  Epidemiologia das principais doenças e agravos bucais e fatores associados. Levantamentos 
epidemiológicos em saúde bucal. Indicadores e índices epidemiológicos. 

28 

Unidade II -  
 

Inquérito epidemiológico em saúde bucal.Calibração de examinadores. Coleta de dados em campo. 
20 
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Unidade III -  Digitação, montagem e limpeza de banco de dados; Estatística descritiva; Apresentação tabular e gráfica; 
Utilização de dados epidemiológicos no planejamento das ações de saúde bucal.  

24 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DA DISCIPLINA 
1- ANTUNES, J.L.F.; PERES, M.A. Epidemiologia da Saúde Bucal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

2- Organização Mundial da Saúde (OMS). Levantamento epidemiológico básico de Saúde Bucal. Manual de Instruções. 4 ed. São Paulo: 
Santos, 2000.   

3- Levantamento Nacional de Saúde Bucal: SBBrasil 2010. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/index.html 

4 – RONCALLI, Angelo Giuseppe; CORTES, Maria Ilma de Souza; PERES, Karen Glazer. Perfis epidemiológicos de saúde bucal no 
Brasil e os modelos de vigilância. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.28, supl. 2012. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2012001300007&lng=en&nrm=iso>.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. RONCALLI, Angelo Giuseppe et al . Aspectos metodológicos do Projeto SBBrasil 2010 de interesse para inquéritos nacionais de 
saúde. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 28, supl. p. s40-s57,   2012 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2012001300006&lng=pt&nrm=iso>. acessos 
em  03  jul.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012001300006. 

2. Peres, M. A., Traebert, J., & Marcenes, W. (2001). Calibração de examinadores para estudos epidemiológicos de cárie dentária.Cad. 
Saúde Pública,17(1), 153-159. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/%0D/csp/v17n1/4071.pdf 

3. Peres, M. A., Barbato, P. R., Reis, S. C. G. B., de Morais Freitas, C. H. S., & Antunes, J. L. F. (2013). Perdas dentárias no Brasil: 
análise da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2010. Revista de Saúde Pública, 47(suppl. 3), 78-89. Disponível em: 
file:///C:/Users/UFSC/Downloads/76756-105067-1-PB%20(2).pdf 

4. BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. Cadernos de Atenção Básica, n. 17 (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos). Brasília : Ministério da Saúde, 2006. Disnponível em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad17.pdf 

5. Moysés, Samuel Jorge, et al. "Fluorose dental: ficção epidemiológica." Rev Panam Salud Publica 12.5 (2002): 339-46. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v12n5/14092.pdf 

ESTRATÉGIAS 
Aulas expositivas; Exercícios; Trabalho de campo; Laboratório de informática; Seminários. 
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AVALIAÇÃO 
A disciplina terá duas avaliações teóricas com pesos 4 e 3, uma nota de trabalho de campo com peso 1 e uma nota de seminário e estudo 
dirigido com peso 2.  
De acordo com a Resolução Nº 17/CUn/97: 
Art. 70 § 2o - O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5(cinco vírgula 
cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre.  
Art. 71 - § 3º - O aluno enquadrado no caso previsto pelo § 2º do art. 70 terá sua nota final calculada através da média aritmética entre a 
média das notas das avaliações parciais e a nota obtida na avaliação estabelecida no citado parágrafo. 
Tipo de avaliação Conteúdo  
a) 1a Avaliação teórica (peso 5)  
b) 2a Avaliação teórica (peso 3) 
c) Trabalho de Campo (peso 1,0) 
d) Seminário (1,0) 

 Os itens “a” e “b” serão provas com questões objetivas e subjetivas realizadas em sala de aula 
segundo o cronograma, cujo conteúdo contemplará todas as aulas ministradas até um dia antes de 
sua realização. A segunda avaliação contemplará todo o conteúdo ministrado na disciplina. 
No item “c” serão considerados: assiduidade, pontualidade, participação e cumprimento das 
atribuições nas atividades de campo. As aulas de preparação do trabalho de campo e digitação de 
dados são consideradas como atividades de campo, portanto a ausência nessas aulas implica em 
redução da nota de trabalho de campo. Faz parte da nota do trabalho de campo os diários de campo, 
que serão enviados na semana posterior à realização da atividade de campo. 
O item “d” refere-se ao seminário de análise dos dados coletados no trabalho de campo, previsto no 
cronograma do plano de ensino. 
Obs.: Os alunos que não comparecerem às aulas de preparação para o trabalho de campo não 
poderão fazer o exame epidemiológico, atuando apenas como anotadores. 

 

CRONOGRAMA 
 

De acordo com a Resolução Nº 17/CUn/97 , artigo 69: 
§ 2o - Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no 
mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas. 
§ 4º - Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às aulas. 
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Data 
Dia da 
semana 

Conteúdo h/aula 
Professor 

responsável 

14/03 5ª 
Apresentação da disciplina; Panorama dos principais agravos bucais; levantamentos 
epidemiológicos nacionais em saúde bucal 

4 Claudia 

21/03 5ª Epidemiologia da carie - prevalência e indicadores 4 Claudia 
28/03 5ª Epidemiologia das doenças periodontais e fluorose - prevalência e indicadores 4 Claudia 

04/04 5ª 
Epidemiologia das oclusopatias e trauma dentário - prevalência e indicadores (trazer 
um par de luvas, máscara) 

4 Claudia 

11/04 5ª 
Epidemiologia das perdas dentárias e do Uso e necessidade de prótese. Epidemiologia 
do câncer bucal. 

4 Claudia 

18/04 5ª 
Protocolos de levantamento epidemiológico: elaboração de questionário; treinamento e 
calibração; coleta e análise de dados epidemiológicos. 

4 Claudia 

25/04 5ª 
1ª Avaliação 
Preparação para o trabalho de campo - calibração 

4 Claudia 

02/05 5ª Preparação para o trabalho de campo - calibração 4 Claudia 

09/05 5ª Trabalho de campo I 4 
Claudia 
Daniela  

16/05 5ª Trabalho de campo II 4 
Claudia 
Daniela  

23/05 5ª 
SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA 
(Será cobrada a presença nas atividades da SIA) 

4 Claudia 

30/05 5ª Digitação e análise dos dados: elaboração de planilha  - Laboratório de informática CCS 4 Claudia 

06/06 5ª 
Digitação e análise de dados: unir bancos, construção de tabelas e gráficos; medidas de 
frequência. – Laboratório de informática CCS 

4 Claudia 

13/06 5ª Apresentação seminário de análise dos dados. 4 Claudia 
20/06 5ª FERIADO – Dia não letivo - - 
27/06 5ª Planejamento de ações em saúde bucal utilizando os dados epidemiológicos 4 Claudia 
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04/07 5ª 2a. Avaliação 4 Claudia 
11/07 5ª Avaliação de recuperação 4 Claudia 
 

 
Florianópolis, 19 de novembro de 2018. 
Nome do responsável pela disciplina: Prof. Claudia Flemming Colussi 
E-mail: claudia.colussi@ufsc.br  
Chefe do Departamento de Saúde Pública: Prof. Fabrício Augusto Menegon 
 
 

_____________________________________ 
Claudia Flemming Colussi 

Prof. responsável pela disciplina 


