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Curso de investigação clínica para médicos 
 

 
 

Programa:  
 
15/03/2017 (4ª feira) 
 
09:30 – 13:30 
 
1\ Principais desenhos de estudo (transversal, caso-controlo, coorte, quase-experimental 
e experimental) 
 1.1\ Abordagem teórica 
 1.2\ Desenho de estudos 
 
2\ Como tornar a minha pergunta de investigação sexy 
 2.1\ Exercícios de aplicação 
 
 
13:30 – 14:30: Pausa para almoço 
 
14:30 – 17:30 
 
3\ Amostragem dos principais desenhos de estudo 
 3.1\ Exercícios práticos 
 
 
4\ Principais testes em estatística (qui-quadrado, correlação, testes t, ANOVA) 
 4.1\ Esquema teórico 
 4.2\ Aplicação prática 
Nota: Sem fórmulas, cálculos ou linguagem complexa 
 
 
 
 
16/03/2017 (5ª feira) 
 
09:30 – 13:30 
 
5\ Principais testes em estatística 
 5.1\ Aplicação a bases de dados da anestesia 
 
 
13:30 – 14:30: Pausa para almoço 
 
 
14:30 – 17:30 
 
6\ Testes avançados em estatística – Regressão linear 
 6.1\ Abordagem teórica – sem fórmulas 
 6.2\ Aplicação a exemplos práticos 
 
 
17:30 – 18:00 
 
Avaliação (opcional) 
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Formador: Firmino Machado 

 
 
Médico e Mestre em Medicina – Universidade do Minho – Escola de Ciências da Saúde 
 
Mestre em Estatística Aplicada – Universidade do Minho – Escola de Ciências 
 
Pós-Graduado em Análise de dados – Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia  
 
Pós-Graduado em Gestão de Unidades de Saúde – Universidade do Minho – Escola de 
Economia e Gestão 
 
Doutorando em Saúde Pública – Universidade do Porto - Instituto de Saúde Pública do 
Porto 
 
Formador certificado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional 
 
Formador em análise de dados (utilizando o SPSS) em: 
 
  

 »Ordem dos Médicos 

 »IPO do Porto 

 »Associação Nacional de USFs 

 »Hospital de Braga 

 »Hospital de S. João 

 »Hospital de Guimarães 

 »Hospital Pedro Hispano 

 »Hospital de Viana do Castelo 

 »Hospital de Vila Real 

 »Hospital dos Açores 

 »Centros de Saúde 

 »Congressos de MGF/Medicina Interna/Oncologia Médica 

  

  

Tipo de formação: Análise de dados da área da saúde, adequando a apresentação dos 

resultados e o reporte da informação para a construção de posters ou artigos científicos. 

Será privilegiada a aprendizagem centrada na resolução de problemas como forma de 

apreender os conteúdos teóricos. 

 

Tipo de Linguagem: “de profissionais de saúde para profissionais de saúde”. Sem 

recurso a terminologia técnica excessiva, fórmulas ou cálculos. 

 

Método de Trabalho: “aprender fazendo”. Os formandos aprendem executando 

diretamente no software. Serão os próprios formandos que vão apresentar e ler os outputs 

criados pelo software, bem como preparar essa informação para a publicação de um artigo 

científico. 
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Material Necessário: 
 
Computador Portátil 
 
Instalação do Programa SPSS (versão 18 ou superior) 
  
  
 

 

 


