
Cursos NIMI 

 

Como desenvolver um Projecto de Investigação Clínica 

 

24 e 25 de Janeiro de 2014 

Vila Nova de Gaia 

 

Coordenadores:  Dr. José António Mariz  

   Dra. Nadine Santos 

Dr. Nuno Bernardino Vieira     

 

Promotor do Curso: Núcleo de Internos de Medicina Interna da Sociedade 

Portuguesa de Medicina Interna 

 

Participantes: Mínimo 8, Máximo 32 

 

Local de realização do curso: Novotel Porto-Gaia, Vila Nova de Gaia 

 

Duração (16h) 24/01 e 25/01: 9h00 – 13h00 + 14h00 – 18h00  

 

Objectivos: 

1) Capacitar os participantes em criar, planear, programar e executar 

um projecto de investigação clínica, bem como a reportar os 

resultados obtidos à comunidade científica; 

2) Abordar os diferentes tipos de estudos de investigação clínica e 

respectiva metodologia e desenvolvimento; 

3) Fomentar a prática de investigação clínica em Medicina Interna. 

 

Estrutura Geral: 

A estrutura geral do Curso inclui os seguintes formatos: 

- Prelecções teóricas 

- Trabalho de grupo: “O meu projecto de Investigação” – máximo 4 

grupos de 8 participantes – elaboração de um projecto de 



investigação clínica ao longo do curso e discussão pelos 

participantes. 

- Análise e discussão de estudos publicados em revistas médicas. 

- Avaliação: Elaboração de projecto de investigação individual pelos 

formandos, que será posteriormente enviado para os formadores 

(data limite 21/02/2014) para a respectiva avaliação. Para além de 

permitir a avaliação dos formandos, este modelo tem como principal 

objectivo motivá-los a realizar na prática um projecto de Investigação 

Clínica. 

 

Conteúdos do curso a abordar: 

1) Introdução à Investigação Clínica 

2) Questão de Investigação 

3) O que se sabe sobre a questão de investigação – “state of art” 

4) Desenho do estudo: Classificação dos estudos. Estudos 

observacionais e estudos experimentais 

5) População e Delineamento da Amostra 

6) Medição das variáveis do estudo 

7) Procedimentos e Redacção do Protocolo de Investigação 

8) Considerações sobre a Análise Estatística de Resultados 

9) Considerações Éticas em Investigação Clínica 

10) Redacção do Relatório de Investigação / Publicação de Artigos 

Científicos. 

11)  Análise de Estudos de Investigação Clínica 

O Programa final do curso será apresentado posteriormente com a confirmação 

dos diversos prelectores participantes 

 

Bibliografia:  

Formato digital disponibilizada on line através de Drop Box. A disponibilizar 

previamente aos participantes de forma a poderem preparar a participação no 

curso com suporte teórico.  

Conteúdo: Hand-out das apresentações e bibliografia diversa seleccionada 

pelos formadores.  


