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Conferência 7
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia/UFRGS: Linhas de Pesquisa e
Possibilidades de Formação para Estatísticos
Álvaro Vigo, Stela Maris de Jezus Castro e Patrícia Klarmann Ziegelmann
Departamento de Estatística - UFRGS
Resumo
Descrição da atuação dos professores do Departamento de Estatística credenciados no Programa
de Pós-Graduação em Epidemiologia, Faculdade de Medicina, contemplando aspectos como disciplinas de Estatística, linhas de pesquisa e orientações. Serão brevemente descritos alguns trabalhos
publicados da linha da pesquisa "Métodos Estatísticos Aplicados em Epidemiologia", bem como
de trabalhos colaborativos com pesquisadores de outras linhas de pesquisa. Estas informações podem ser interessantes para se entender o perfil de formação e de atuação de um Estatístico com
pós-graduação em Epidemiologia.

Conferência 8
Desafios analíticos na Análise da Provisão de Cuidados Odontológicos na Atenção
Primária á Saúde na Perspectiva da Equidade
Fernando Neves Hugo e Denise Antunes
CPOS - Centro de Pesquisas em Odontologia Social - UFRGS
Resumo
A apresentação tem por objetivo descrever nosso problema de pesquisa, pois representa os
desafios a serem enfrentados pelo estatístico na prática profissional, e discutir com os participantes
o modelo de análise que pretendemos adotar. O nosso problema acontece em áreas de cobertura
das chamadas Equipes de Saúde da Família. Em cada área vivem em torno de 4 mil pessoas. A
legislação vigente no Brasil define que o cuidado em saúde deve ser fornecido pelas instituições de
saúde pública a todos os cidadãos, conforme a necessidade de cada um. O nosso problema envolve
a distribuição do cuidado odontológico segundo a necessidade de cada morador de áreas coberturas
pela Saúde da Família, de tal forma a que a espera por tratamento dentário não leve à progressão
das doenças bucais.
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