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Professores Responsáveis:  

Prof. Enf. Dra. Soraia Dornelles Schoeller – Departamento de Enfermagem 

Prof. . Enf. Dra. Luciana Martins da Rosa – Departamento de Enfermagem 

 

Créditos: 36 horas (02 créditos). 

Semestre: 2016-2 

Local: salas 103, 925 e 927 CCS UFSC 

 

Ementa:  

Nivelamento e desenvolvimento dos conhecimentos essenciais da bioestatística descritiva e sua 

aplicação na pesquisa em saúde 

 

Objetivos: 

Capacitar o residente para: Conhecer conceitos básicos de Estatística essenciais na produção e leitura 

de trabalhos científicos na área da saúde; Organizar e analisar dados referentes a pesquisas da área da 

saúde; Interpretar resultados de pesquisas fundamentadas em dados estatísticos; Organizar, descrever, 

sintetizar e analisar os dados obtidos em pesquisas observacionais; Utilizar o computador para a 

realização de análises estatísticas; Conhecer os principais bancos de dados e sistemas de informação. 

 

Metodologia: 

Aulas discursivas, analíticas e interpretativas de casos e trabalhos científicos e oficinas. 

Cronograma 

Encontro Data (Horário) Conteúdos Professoras 

1º 

Encontro  

Sala 103 

bloco H 

CCS 

31/11/2016 

(2ªF das 13:30 – 

17:10) 

Apresentação da disciplina e plano de ensino. 

Delineamento dos estudos.  

Exercício de revisão. 

 

Luciana - 

Soraia 

2º 

Encontro 

Sala 925 

03/11/2016 

(5ªF das 13:30 – 

17:10) 

Introdução à Bioestatística aplicada à Saúde; 

conceito e importância. Conceitos estatísticos: 

população, amostra e variáveis.  

Exercício de construção – Trazer notebook para 

Luciana - 

Soraia 



CCS realização do exercício 

3º 

HU - UFSC  

07/11/2016 

(2ªF das 13:30 – 

17:10) 

Estudo independente – coleta de dados para 

construção para análise de dados estatísticos 

baseados em realidade própria. Atividade em 

duplas 

Alunos sob 

Orientação 

das 

professoras 

4º encontro 

Encontro 

Sala 927 

CCS 

09/11/2016 

(4ªF das 13:30 – 

17:10) 

Estatística descritiva; Coeficientes de incidência e 

prevalência.  

Exercício de construção - Trazer notebook para 

realização do exercício 

Luciana - 

Soraia 

5º encontro 

HU - UFSC 

10/11/2016 

(5ªF das 13:30 – 

17:10) 

Estudo independente – finalização da coleta de 

dados para construção e análise de dados 

estatísticos baseados em realidade própria. 

Atividade em duplas.  

Luciana - 

Soraia 

6º encontro 

Encontro 

Sala 925 

CCS 

11/11/2016 

(6ªF das 08:00 – 

12:00) 

Sistemas de informação. Organização e 

representação de dados – gráficos e tabelas. 

Exercício de construção - Trazer notebook para 

realização do exercício 

Luciana - 

Soraia 

7º encontro 

HU - UFSC  

16/11/2016 

(4ªF das 13:30 – 

17:10) 

Estudo independente. Elaboração do texto final de 

acordo com as normas da ABNT. 

Alunos sob 

orientação 

das 

professoras 

8ª 

Sala 925 

CCS 

17/11/2015 

(5ªF das 13:30 – 

17:10) 

Oficinas para apresentação do estudo 

independente – entrega e apresentação dos casos. 

Avaliação dos resultados estatísticos apresentados: 

por dupla de residentes e professores 

Luciana - 

Soraia 

9º 

Sala 925 

CCS 

18/11/2015 

(6ªF das 8:00 – 

12:00) 

Oficinas para apresentação do estudo 

independente – entrega e apresentação dos casos. 

Avaliação dos resultados estatísticos apresentados: 

por dupla de residentes e professores 

Luciana – 

Soraia 

 

Avaliação do aluno: Desempenho individual e coletivo demonstrado durante as resoluções dos casos 

em cada encontro (Peso 4) e apresentação do trabalho final (Peso 6). 

 

Frequência mínima exigida: 75% de participação. 

 

Normas para apresentação do trabalho final da disciplina: O trabalho final da disciplina 

constitui-se de análise estatística (utilizando-se pelo menos quatro tipos de testes estatísticos 

discutidos na disciplina) de tema a ser definido pelo(s) residente(s). O trabalho pode ser realizado 

individualmente ou em duplas. O tema de investigação deverá ser de livre escolha, mas deve 

envolver realidade vinculada à área de atuação dos residentes. Para apresentação do trabalho deverão 

ser seguidas as normas da ABNT para apresentação de trabalhos acadêmicos. Os conteúdos a serem 

apresentados devem incluir: introdução, contextualizando a investigação e apresentando pergunta de 

pesquisa e objetivo da pesquisa. Método, apresentando o desenho do estudo, cenário do estudo, 



população e amostra do estudo (a população e amostra do estudo deve pertencer a um banco de 

dados), variáveis do estudo, coleta de dados e análise dos dados. Resultados, os dados coletados e 

analisados estatisticamente. Discussão, apresentar a inferência sobre os resultados analisados. 

Conclusão, responder ao objetivo do estudo, apresentar principais resultados e apontar 

recomendações. Referências, apresentar as referências utilizadas segundo as normas da ABNT. A 

apresentação dos trabalhos ocorrerá nos dias 17 e 18/11/16, conforme cronograma da 

disciplina, e a entrega dos trabalhos deverá ocorrer até o dia 23/11/16, na forma impressa, no 

escaninho da Profa Luciana Martins da Rosa ou Profa. Soraia Dornelles no Departamento de 

Enfermagem, Bloco I, CCS/UFSC. 
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