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EMENTA

Revisão prática de conceitos básicos de estatística e epidemiologia para uso
em analise de dados populacionais, dando ênfase na área de estudos de
associacão; assim também como a instrumentação técnica em gerenciamento
de banco de dados usando como exemplo diversos tipos de delineamentos
epidemiológicos. Apresentação e passos básicos para desenvolver análises
uni e bivariadada no pacote estatístico Stata. Apresentação dos dados,
variáveis, freqüências, tabelas simples e tabelas de dupla entrada, medidas de
tendência central e de dispersão, teste estatístico de hipótese- Qui-quadrado e
teste t-Student.
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PROGRAMA E CRONOGRAMA
Revisão de estatística.
Revisão dos delineamentos de estudos epidemiológicos observacionais.
Introdução ao uso do pacote estatístico Stata.
Desenvolvimento de um plano de análise estatística.
Desenvolvimento de análise estatística no Stata conforme itens abaixo.
Análise descritiva: proporções, médias, desvio padrão, prevalência, incidência,
intervalo de confiança da prevalência ou incidência. Tabelas e gráficos.
Análise bivariada:
- risco relativo – razão de prevalência (RP), razão de chances- odds ratio
(OR), regressão simples – logística e de Poisson, intervalo de confiança de
95%
- testes estatísticos – qui-quadrado de Pearson, qui-quadrado de tendência
linear, teste T de student.

Cronograma da Disciplina:
Mês Data Conteúdo/atividade docente e discente
Setembro 08 Revisão de estatística e epidemiologia. Tabelas e gráficos.

Conhecendo o banco de dados. Plano de análise estatística
conforme objetivos do projeto de pesquisa

15 Introdução ao uso do Stata. Apresentação do plano de análise.

22 Análise descritiva: proporções, médias, desvio padrão, intervalo
de confiança.
Criando novas variáveis e novas categorias das variáveis –
recode.

29 Continuação - análise descritiva: proporções, médias, desvio
padrão, intervalo de confiança. Criando novas variáveis e novas
categorias das variáveis - recode

Outubro 06 Análise bivariada: Risco relativo (razão de prevalência – RP),
razão de chances (Odds Ratio- OR), intervalo de confiança de
95%, teste do qui-quadrado de Pearson, qui-quadrado de
tendência linear, teste T de Student.

13 Análise bivariada: Risco relativo (razão de prevalência – RP),
razão de chances (Odds Ratio- OR), intervalo de confiança de



95%, teste do qui-quadrado de Pearson, qui-quadrado de
tendência linear, teste T de Student.

20 Oficina final de análise de dados
27 CONPEEX – prazo para desenvolvimento do trabalho final

Novembro 03 Congresso– prazo para desenvolvimento do trabalho final
10 Congresso– prazo para desenvolvimento do trabalho final
17 Apresentação trabalho final

50 minutos x 30 horas/aula= 1500 minutos
Cada encontro = 180 minutos 1500/180= 8, 3 encontros incluindo estudo
dirigido em casa


