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Objetivos
a) Apresentar o programa de análise estatística SPSS através de exercícios práticos 

com aplicação na área da Medicina
b) Abordar, de um modo simples e claro, as potencialidades da Análise Exploratória 

de Dados em investigação clínica, com a complementaridade do SPSS
c) Dotar os formandos de conhecimentos práticos que lhes permitam construir 

bases de dados, em SPSS, e aplicar análise exploratória de dados analítica ou 
gráfica guiando-se pelos objectivos de um projecto de investigação clínica

Metodologia
O workshop será realizado em sala de aula com apoio de computador (1 computador 
por formando) com programa de SPSS® 21. Terá um carácter dinâmico e interactivo 
entre formador e formandos através da utilização de situações hipotéticas, na área 
da investigação clínica, de forma a trabalhar os conceitos estipulados no programa 
científico. Serão realizados exercícios práticos para todas as situações apresentadas 
ao longo do workshop. Com forte componente prática, permitirá aos formandos 
participar na aplicação dos conhecimentos adquiridos de uma forma estruturada e 
orientada. No fim do curso todos os alunos se  podem candidatar a apoio metodo-
lógico para um  dos  seus  trabalhos  de investigação. Será feita uma selecção, de  no 
máximo  2 projectos para esse  apoio, com direito a co-autoria para  o Laboratório 
de Biomatemática. A selecção será  feita por um júri  tendo em conta o projecto 
na sua globalidade e o interesse demonstrado pelo formando durante o workshop.

Destinatários
Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, outros profissionais na área da Saúde com  
interesse em investigação clínica, que estejam interessados em adquirir ou actualizar 
conceitos básicos de estatística aplicada à investigação clínica.

Duração / ECTS
O Workshop terá a duração total de 56 horas. Este curso tem avaliação de 
aprendizagem e é creditado em 2 unidades de crédito ECTS.

Local
Edifício Egas Moniz/FMUL - Sala 49

Diretores do Workshop 
Prof. Dr. Tomé Matos Lopes
Diretor da Clínica Universitária de Urologia

Prof. Dr. Ruy Ribeiro
Laboratório de Biomatemática/FMUL

Responsáveis do Curso
Dr. Tito Palmela Leitão
Serviço de Urologia CHLN
Clínica Universitária de Urologia/FMUL

Dra. Teresa Rodrigues
Laboratório de Biomatemática/FMUL

Mestre Alexandra Pinto
Laboratório de Biomatemática

Organização
Dr. Tito Palmela Leitão 
Serviço de Urologia CHLN
Clínica Universitária de Urologia/FMUL

Dra. Teresa Rodrigues
Laboratório de Biomatemática/FMUL

FMUL
Prof. Doutor José Fernandes e Fernandes
Diretor

Prof. Doutor Rui M. M. Victorino
Presidente do Conselho Científico

Prof. Doutor Miguel Oliveira da Silva
Presidente do Conselho Pedagógico

Secretariado
Instituto de Formação Avançada
Faculdade de Medicina da ULisboa
T: 21 798 51 40 | E-mail: instfa@fm.ul.pt
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Datas e Horário

FEVEREIRO  MARÇO

7 8 14 15 21 22 28 1

(6ª feiras)  –  15:00 às 19:00h (Sábados)  –  9:00 às 13:00h

Sessões de 4 horas diárias, em 2 dias por semana, num total de 4 semanas. 

Última sessão de 4 horas destinada à avaliação de conhecimentos e avaliação do Workshop

Programa Científico Detalhado
• Preparação e construção de bases de dados de acordo com os objetivos de um projecto 

de investigação. Variáveis e parâmetros amostrais.

• Tabelas de frequência, simples e de dupla entrada.

• Tabelas de dupla entrada: testes de diagnóstico e testes de prognóstico, factores deter-
minantes fixos e variáveis.

• Curva ROC: construção e aplicação em estudos preditivos e de prognóstico.

• Tabelas de dupla entrada: crude odds ratio, crude risk ratio, crude prevalence ratio.

• Análise Actuarial: life tables. Análise de Sobrevivência: curvas de Kaplan-Meier.

• Análise Exploratória de Dados e significância clínica.

• Da questão/hipótese de investigação à análise exploratória de dados em Medicina prática.

• Avaliação: apresentação, em grupo, visando/sobre a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos a 1 questão de investigação e apresentação sumária de artigos recentes, 
como exemplo de aplicação dos conhecimentos adquiridos.

Avaliação
Apresentação, em grupo, de um trabalho de aplicação dos conhecimentos adquiridos a 
uma questão de investigação e apresentação sumária de artigos recentes, como exemplo 
de aplicação dos conhecimentos adquiridos.

Nº de Vagas
12 Discentes

Corpo Docente
Dra. Teresa Rodrigues | Laboratório de Biomatemática

Mestre Alexandra Pinto | Laboratório de Biomatemática
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DADOS PESSOAIS

Nome                                                                                                               Telefone

Morada                                                                                     CPostal              -               

Local de Trabalho                                                                    Categoria Profissional

Licenciatura                                                                                                       E-mail
 

INSCRIÇÃO

Valor: 230 €

Pagamento em Cheque emitido em nome de AIDFM ou 
Transferência Bancária Santander Totta – NIB: 0018 0000 3666 5472 0018 0 
(enviar comprovativo do pagamento com o Boletim de Inscrição para instfa@fmul.pt)

Recibo                       Nome                                                                            Contribuinte

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E ENVIO

1 - Preencha os campos predefinidos diretamente no boletim de inscrição (PDF)
2 - Salve/Guarde o documento no seu Computador
3 - Anexe o documento a um novo e-mail e remeta-o, juntamente com o comprovativo de pagamento para:

instfa@fm.ul.pt
4 - Caso pretenda, poderá remeter a mesma informação via CTT para: 

Instituto de Formação Avançada | Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | Av. Prof. Egas Moniz - 1649-028 Lisboa
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