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Desenhos e análises de estudos epidemiológicos

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:
Este é o último de quatro cursos sequenciais de epidemiologia da grade básica. O curso contém 15 sessões presenciais de 3 horas de
duração e uma avaliação ao final. Seguindo-se a uma sessão sobre um roteiro de leitura crítica de artigos científicos, o curso aborda, em
cinco módulos, as questões centrais dos desenhos de estudos epidemiológicos. O primeiro módulo concerne os estudos experimentais (de
intervenção), com alguma ênfase nos ensaios pragmáticos. O segundo visita pontos particulares aos estudos observacionais prospectivos
(de seguimento). O terceiro módulo cobre os estudos caso-controle, focalizando os princípios e tipos de controle, e as opções de desenhos.
No quarto módulo são discutidas algumas bases para inferência causal em estudos captando informação seccionalmente
(transversalmente), bem como, em contraposição, o uso de estudos seccionais para descrição populacional. Estes 4 módulos contêm
sessões de leitura crítica, em que um ou mais estudos são pormenorizados e discutidos. O curso fecha (Módulo 5) com duas sessões
abarcando critérios metodológicos para execução de revisões sistemáticas e metanálise. A avaliação final (prova escrita sem consulta)
ocorre na última sessão.
Informações adicionais sobre a programação/cronograma, bibliografia, avaliação final e instruções gerais serão distribuídos via Dropbox. Os
participantes receberão o link e senha de acesso oportunamente.
Informações adicionais sobre a programação/cronograma, bibliografia, avaliação final e instruções gerais encontram-se no Programa de
Curso detalhado (PDF) a ser distribuído oportunamente aos participantes (Dropbox).
BIBLIOGRAFIA INDICADA:
Encontra-se no Programa de Curso detalhado (PDF), a ser distribuído oportunamente aos participantes via Dropbox.

TIPO DE AVALIAÇÃO:
Prova escrita sem consulta

