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XI Curso Pós-Graduado de Atualização

ENSAIOS CLÍNICOS 

+ Oferta Pós-graduada e Submissão ONLINE em www.medicina.ulisboa.pt/formcontinua

Metodologia de Ensino
Dada a sua natureza de curso com ensino à distância, são 
estabelecidos métodos pedagógicos adequados, que potenciam os 
recursos tecnológicos com estratégias pedagógicas que resultem 
num aproveitamento prático e proficiente. Todas as aulas serão 
disponibilizadas através de videogravações.

Este curso pretende compreender uma formação balanceada 
entre a aprendizagem teórica e prática, garantindo também o 
compromisso de processos de avaliação de conhecimentos durante 
o curso.

Inscrição/Vagas
Deverá enviar o Boletim de Inscrição preenchido para continua@
medicina.ulisboa.pt e mepidemiologia@medicina.ulisboa.pt, 
acompanhado de carta de motivação, cv resumido, certificado de 
licenciatura e comprovativo do pagamento.

Inscrições limitadas a 30 vagas.

Bolsas de UEPID
Aceitam-se candidaturas a Bolsa de Estágio de UEPID no valor 
de 75% da propina do curso. O processo e os critérios da seleção 
podem ser consultados em http://edu.uepid.org.

O estágio, a decorrer na Unidade de Epidemiologia em horário a 
estabelecer com o participante selecionado, tem um total de 50 
horas e deverá ser concluído em 3 meses. 

Avaliação da Aprendizagem
A avaliação será composta por 1) Exame de resposta múltipla por 
frequências (25% cada) ou fina (50%); e 2) elaboração de protocolo 
de ensaios clínico; ou análise crítica de um protocolo e resultados 
de um ensaio clínico (40% trabalho e 10% discussão).

Certificação
Os participantes que concluírem o curso com assiduidade 
poderão requerer um certificado de participação. Os 
participantes que concluírem o curso com aproveitamento e 
assiduidade poderão requerer um certificado de aproveitamento. 
Considera-se assiduidade a participação em tempo real 
em, pelo menos, 50% das sessões (aulas, seminário, etc.) 
e submissão de, pelo menos, 80% dos quizzes formativos. 
Os créditos deste Curso são reconhecidos no Mestrado em 
Epidemiologia da FMUL durante 2 anos.

NOV | 18h00 - 21h00

16
• Boas-vindas aos participantes. Breves notas introdutórias
• Apresentação do curso. Breve perspetiva da evolução dos 

ensaios clínicos
• Objetivos: “Endpoints” primários e secundários
• Critérios de Entrada e de Exclusão. Escolha de 

Comparadores

18
• Desenhos de Estudo
• Seleção da População / Amostragem e Aleatorização
• Causalidade em Medicina. Critérios de causalidade, 

fatores a controlar no desenho, viés

20
• Aspetos Ético-legais dos Ensaios Clínicos
• Consentimento informado
• Inspeções de Boas Práticas Clínicas, casos práticos: não-

conformidades mais frequentes e não-conformidades 
críticas

23
• Requisitos regulamentares para o desenvolvimento 

de novos medicamentos. Protocolo de estudo clínico: 
perspetiva do promotor. 

• O processo de submissão de um ensaio clínico à CEIC

25 
• Brochura de investigador.  
• Primeiros ensaios clínicos em seres humanos    
• Gestão de ensaios clínicos “across borders”

27 
• O ensaio clínico na vida real
• Centros de ensaios clínicos: gestão e desenvolvimento
• [Introdução ao trabalho prático]   

DEZ | 18h00 - 21h00

02 
• Análise de dados de ensaios clínicos

03 
• Como interpretar um ensaio clínico
• O papel da evidência científica no suporte à decisão clínica
• Revisões sistemáticas e meta-análise de ensaios clínicos

04
• Gestão de projetos em investigação clínica
• Tecnologias de informação aplicadas à investigação clínica
• Medicação experimental para estudos clínicos

09 
• Avaliação Intercalar (1-20)
• Discussão da avaliação
• [Apoio ao trabalho prático]

10
• Inovação terapêutica: fases no estudo de um novo 

medicamento. Entrada do medicamento no mercado: 
eficácia e segurança

•  Ensaios de biodisponibilidade e bioequivalência
• Para além do ensaio clínico: o SiNATS - Sistema Nacional 

de Avaliação de Tecnologias de Saúde

11
• Análise económica e decisão de autorização e 

comparticipação de medicamentos.  
• Outcomes research: perspectivas e experiências no contexto 

da indústria farmacêutica  
• Para além do ensaio clínicos: “real-world data” e “real-world 

evidence”  

14
• Optimização de recursos nos ensaios clínicos para o 

desenvolvimento de novos medicamentos
• Inovação e pipeline em Ensaios Clínicos
• Ensaios clínicos: monitorização/seguimento e adesão ao 

protocolo

15 
• SEMINÁRIO - A experiência de envolvimento em ensaios 

clínicos, pelos vários intervenientes

16 
• Ensaios Clínicos na Neurologia
• Ensaios Clínicos na Oncologia  
• Ensaios Clínicos na Cardiologia  

17 
• Sessão de apresentação e discussão

21
• Ensaios Clínicos e guidelines. Exemplificação: prevenção 

cardiovascular
•  Avaliação intercalar / final (21-35)
• Discussão da avaliação

PROGRAMA PRELIMINAR


