
Plano de Análise Estatística em Estudos Clínicos: princípios e métodos 

 

 

Objetivos 

Este curso tem como objetivo consciencializar a comunidade médica-científica da necessidade do 

planeamento dos estudos no que se refere à componente de análise estatística dos seus projetos de 

investigação e capacitá-la para a preparação de um Plano de Análise Estatística.  

No final do curso os alunos terão conhecimento da importância da existência de um Plano de Análise 

Estatística e dos passos envolvidos na sua elaboração, da formulação das questões de investigação à 

comunicação dos resultados. 

Destinatários 

Profissionais de saúde, Médicos e Investigadores que entendam necessitar de ampliar o seu 

conhecimento na preparação de um Plano de Análise Estatística com vista à aplicação na investigação 

que realizam. 

Estrutura 

O minicurso desenvolve-se em três etapas 

i) Sessão expositiva, a realizar presencialmente sempre que possível, com a duração de 3 horas; 

Apresentação da tarefa para desenvolvimento em equipa. 

ii) Trabalho autónomo, a desenvolver em equipa, na preparação de um Plano de Análise Estatística 

tendo como base um estudo que os participantes estejam interessados em desenvolver ou que já 

tenham em curso. Durante este período realizar-se-á uma sessão de esclarecimento em formato 

remoto. (6 horas de trabalho autónomo + 2 horas sessão de esclarecimento) 

iii) Sessão de trabalho presencial, em mesas-redondas envolvendo um pequeno número de equipas e 

um Estatístico (FCUL) para discussão dos Planos de Análise Estatística desenvolvidos no ponto ii). 

Preparação de um resumo das principais ideias discutidas em cada mesa para apresentação e discussão 

geral (3 horas). 

Avaliação 

Avaliação qualitativa do trabalho desenvolvido 

Horário 

Regime diurno 

1ª Sessão (presencial): 21 Dezembro 2022,  17:00 - 20:00 

2ª  Sessão (remota): 6 Janeiro 2023, 17:00 – 19:00 

3ª Sessão (presencial): 18 Janeiro 2023, 17:00 – 20:00 

Duração total: 14 horas (8 horas de contacto + 6 horas de trabalho autónomo) 

Custo 

5€ (seguro) 



Coordenação 

Marília Antunes 

Formadores 

Lisete Sousa, Marília Antunes, Tiago Marques 


