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ESTUDO SOBRE COMPETÊNCIAS-CHAVE EM EPIDEMIOLOGIA 
 

 

 

Caro(a) Participante, 

 

Vimos convidá-lo(a) a participar no estudo sobre Competências-chave em Epidemiologia em Portugal.  

Após uma primeira fase de identificação de competências transversais às diferentes áreas de exercício da 

epidemiologia, este estudo inclui agora a caracterização da prática dessas competências no contexto português. 

Para tal, pedimos-lhe o preenchimento deste questionário, o que deverá demorar entre 30 a 45 minutos. 

O questionário pretende recolher informação quanto à relevância das diferentes competências na prática atual, 

experiência na aplicação das mesmas e eventuais necessidades de formação. Adicionalmente, solicitamos alguma 

informação do seu contexto de formação e de trabalho. Os dados recolhidos são confidenciais e destinam-se apenas 

aos objetivos acima indicados. 

A sua participação é fundamental! O envio do questionário preenchido poderá ser feito até 15 de fevereiro. 

No caso de receber mais do que um convite de participação, agradecemos que preencha e envie o questionário 

apenas uma vez. 

Para o envio do questionário preenchido ou esclarecimento de alguma questão, poderá contactar: 

Dr.ª Milene Fernandes (Coordenadora de Projeto) 

Instituto de Medicina Preventiva – Faculdade de Medicina de Lisboa 

Av. Prof. Egas Moniz, Edifício Egas Moniz - 1649-028 Lisboa 

Tel: 217999422 Ext: 47090   Fax: 217999421 E-mail: mccf@fm.ul.pt  

 

Desde já, obrigado pela sua participação! 

 

Instituto de Medicina Preventiva 
Unidade de Epidemiologia 

mailto:mccf@fm.ul.pt
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1.ª Parte - Pedimos-lhe que nos indique alguns elementos para caracterização dos participantes: 

1. Data de Nascimento    / 19    (mês / ano)  

2. Sexo     Masculino Feminino 

 

3. Nacionalidade    ____________________    

4. Código Postal de residência atual       _____  (4 primeiros dígitos) 

5. Qual é a sua formação académica? (pode indicar mais do uma hipótese, p.ex. Licenciatura e Doutoramento) 

    Sim 

a. Bacharelato   em      ______________________________________________________ 

b. Licenciatura   em      ______________________________________________________ 

c. Mestrado    em ___________________________________________________________ 

    Instituição_________________________        Ano de conclusão       

 A dissertação teve como base um estudo epidemiológico ou em saúde pública?

         Sim     Não 

 

d. Doutoramento    em      ______________________________________________________ 

     Instituição __________________________      Ano de conclusão       

A tese teve como base um estudo epidemiológico ou em saúde pública?  

         Sim    Não    

e. Outra formação  Qual? ________________________________________________________ 

 

6. Frequentou cursos de formação pós-graduada em Epidemiologia? 

 (indique apenas formações pós-graduadas não conducentes a grau com duração ≥ 20 horas) 

 Sim          Qual/Quais? Indique Curso e Instituição,  

  até um máximo de 3 cursos mais relevantes  

 Não 

 Não sabe / Não responde 

 

Curso Instituição 
            

            

            

 

No âmbito deste estudo, entende-se a Epidemiologia como “o estudo da distribuição e dos determinantes de 

estados e acontecimentos relacionados com a saúde numa população e a aplicação deste estudo para 

controlar problemas de saúde” (J Last). 

7. Quantos anos tem de experiência em Epidemiologia?        anos   Não sabe / Não responde 

7.a) A sua experiência em Epidemiologia está associada:  

(pode assinalar mais que uma opção) 

  ao ensino 

  à conceção e execução de estudos epidemiológicos 

  ao uso e interpretação de estudos epidemiológicos (por ex., para programas de saúde pública) 

 outros âmbitos, Quais?        
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8. De acordo com as seguintes opções, como caracteriza a sua experiência em Epidemiologia? (indique o nível 

mais elevado, de acordo com a sua experiência ou formação em Epidemiologia. Consulte os exemplos abaixo) 

     NÍVEL 1 – sem pós-graduação em Epidemiologia e até 2 anos de prática em Epidemiologia 

Tem experiência em estudos epidemiológicos acumulada até 2 anos de prática apesar de não ter formação 

pós-graduada em Epidemiologia (de duração ≥ 20h) 

     NÍVEL 2 – com pós-graduação em Epidemiologia ou 2 a 5 anos de prática em Epidemiologia 

Tem entre 2 e 5 anos de experiência acumulada em estudos epidemiológicos  

 ou 

Tem pós-graduação em Epidemiologia (de duração ≥ 20h) sem ter 2 anos de prática em Epidemiologia 

     NÍVEL 3 – com Mestrado em Epidemiologia ou Saúde Pública ou mais de 5 anos de prática em 

Epidemiologia 

Tem mais de 5 anos de experiência acumulada em estudos epidemiológicos  

 ou 

Tem Mestrado em Epidemiologia ou Saúde Pública (ou tese de Mestrado resultante de estudo epidemiológico) 

     NÍVEL 4 – com Doutoramento em Epidemiologia ou Saúde Pública ou Mestrado em Epidemiologia ou 

Saúde Pública e mais de 5 anos de prática em Epidemiologia 

Tem mais de 5 anos de experiência acumulada em estudos epidemiológicos e Mestrado em Epidemiologia ou 

Saúde Pública (ou tese de Mestrado resultante de estudo epidemiológico) 

 ou 

Tem Doutoramento em Epidemiologia ou Saúde Pública (ou tese de Doutoramento resultante de estudo 

epidemiológico) 

     NÍVEL 5 – com Pós-Doutoramento em Epidemiologia ou Doutoramento em Epidemiologia e experiência 

na liderança ou consultoria de estudos ou grupos de investigação epidemiológica 

Tem Pós-Doutoramento em Epidemiologia ou Saúde Pública (ou oprojeto de Pós-Doutoramento foi um estudo 

epidemiológico) 

ou 

Tem Doutoramento em Epidemiologia e lidera grupos de investigação ou tem experiência na orientação de 

teses de Mestrado ou Doutoramento em Epidemiologia ou é reconhecido como consultor de estudos 

epidemiológicos nacionais e internacionais 

 

     Não aplicável / outro (por favor reveja os critérios e consulte os exemplos). Especifique:       

     Não sabe / Não responde 

 

 

NOTA: Este questionário tem como objetivo caracterizar a experiência em epidemiologia e não a experiência profissional. 

EXEMPLO 1: Se o participante possui 10 anos de experiência clínica e a sua experiência na área da Epidemiologia/Saúde 

Pública define-se principalmente pela arguência de teses/dissertações nesta área, enquadar-se-á no nível 1. 

EXEMPLO 2: Se o participante possui 10 anos experiência clínica, 2 anos de experiência em estudos epidemiológicos, mas 

nunca realizou qualquer pós-graduação em Epidemiologia/Saúde Pública, enquadrar-se-á no nível 2. 

 

 

 

9. Atualmente pratica Epidemiologia na sua atividade profissional? 

     Sim 

     Não  passe à pergunta 10. 
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9.a) Tendo em conta as opções abaixo indicadas, onde pratica atualmente Epidemiologia?  

(pode assinalar mais que uma opção) 

 

Entidade 

Qual o tipo de vínculo laboral? 

Quantas horas por 

semana (em média)? 
Contrato de 

trabalho sem 

termo 

Contrato de 

trabalho a 

termo 

Prestação de 

serviços 

Colaborador / 

voluntário 

Instituição Pública 

de Ensino Superior / 

Politécnico  
           (horas/semana) 

Instituição Privada 

de Ensino Superior / 

Politécnico  
           (horas/semana) 

Entidade Pública 

na área da Saúde 

(ex. instituto, 

hospital) 

           (horas/semana) 

Indústria 

Farmacêutica 
           (horas/semana) 

Outra entidade 

Privada (ex. 

consultora) 
           (horas/semana) 

Outra. Qual?                 (horas/semana) 
 

Não sabe / Não responde  

 

9. b) Tendo em conta a sua atividade principal em epidemiologia (i.e. aquela onde despende maior número 

de horas por semana), como caracteriza a sua equipa de trabalho? 

a. Trabalha sozinho     

b.  Trabalha integrado numa equipa  

i. Por quantos elementos é constituída a sua equipa de trabalho?       

ii. Os elementos da equipa desempenham funções específicas na área de:  

(pode assinalar mais que uma opção) 

A.  Estatística/análise de dados 

B.  Informática 

C.  Saúde (medicina, ciências farmacêuticas, 

enfermagem) 

D.  Psicossocial (psicologia, sociologia) 

E.  Gestão e coordenação de projetos 

F.  Trabalho de campo (entrevistadores, recolha e 

introdução de dados, etc.) 

G.  Outras, Quais?       

H.  Não existe diferenciação de funções na equipa 

 

9. c) No seu local de trabalho, ocupa um lugar de supervisão sobre outros que realizam ou colaboram em 

estudos em Epidemiologia?    Sim 

      Não 

      Não sabe / Não responde 

 

10. Na sua opinião, qual a necessidade de reconhecimento profissional, por Ordens professionais ou outras 

Associações,  da formação e experiência em Epidemiologia? 

 

 

 

 

 

Necessário 
Nem necessário 

nem desnecessário 
Desnecessário NS/NR 
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11. Tem experiência de participação em estudos: (pode assinalar mais que uma opção) 

a.  Com bases de dados de saúde (dados secundários) 

b.  Com entrevista presencial ou telefónica 

c.  Com observação clínica direta 

d.  Com seguimento ao longo de mais de 6 meses 

e.  Com recrutamento de mais de 300 participantes 

f.   Com avaliação económica associada 

 

12. Quantos artigos publicou em revistas científicas como autor ou coautor? 

12.1. Número total de publicações       artigos   NS / NR 

12.2. Número de publicações de estudos epidemiológicos ou sobre 

metodologia epidemiológica 
      artigos  NS / NR 

12.3. Número de publicações em revistas internacionais       artigos  NS / NR 

12.4. Número de publicações nos últimos 2 anos       artigos  NS / NR 

 

 

 

 

2ª parte - Na lista que se segue, pedimos-lhe que indique para cada competência: 

1. Em que medida a competência é relevante para si no contexto em que pratica Epidemiologia atualmente  

(i.e., qual a relevância desta competência quando está a ensinar ou a desenhar/executar estudos 

epidemiológicos ou a usar/interpretar estudos epidemiológicos), 

2. Como avalia a sua experiência no uso dessa competência, 

3. Se identifica necessidade pessoal de formação na competência em causa. 

 

 

 

Note que, para este estudo, competências: 

 São entendidas como o conjunto de conhecimentos, aptidões (skills) e atitudes que, integrados e utilizados 

pela pessoa, permitem atingir os resultados desejados; 

 Procuram ser o mais independentes possível do seu contexto de aplicação (i.e., competências transversais). 

Por favor, preencha com  a opção que considera mais apropriada. 
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Domínio 1 – Epidemiologia como Ciência de 
Saúde 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

1. Domina os contributos da epidemiologia pensamento e o 
método epidemiológicos, no desenvolvimento ou aplicação de 
estudos epidemiológicos ou no ensino 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

2. Caracteriza a estrutura e a dinâmica das populações para 
identificar determinantes e impacto de doenças ou 
acontecimentos em saúde 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3. Aplica conhecimentos sobre padrões e determinantes de 
doença, nacionais e internacionais, para caracterizar o seu 
impacto na saúde pública e individual 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4. Desenvolve estudos aplicando o método epidemiológico para 
identificar a distribuição da doença e acontecimentos de saúde 
em populações 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

5. Identifica factores – biológicos, demográficos, sociais, 
ambientais e outros – já conhecidos e associados à distribuição 
de doenças nas populações 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

6. Desenvolve estudos aplicando o método epidemiológico, que 
permitam identificar determinantes de doenças ou 
acontecimentos de saúde 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

7. Desenvolve estudos para avaliar o impacto de intervenções em 
populações 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

8. Desenvolve ou avalia a efetividade de programas de rastreio 
aplicando critérios epidemiológicos 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

9. Aplica conceitos e informação epidemiológica na promoção da 
saúde, prevenção, investigação e prática clínica 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

10. Aplica conceitos e informação epidemiológica na definição, 
monitorização e avaliação de políticas de saúde 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

11. Colabora / promove o trabalho em equipas multidisciplinares, 
aplicando perspetivas das várias profissões de saúde, 
especialidades clínicas, sociologia, matemática, informática, 
economia, etc., para desenvolver estudos epidemiológicos 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 1 – Epidemiologia como Ciência de 
Saúde (continuação) 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 

NADA 

RELEVANT

E 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 
1 2 3 4 

 
 

12. Perante um problema de saúde, identifica quais as áreas da 
Epidemiologia mais pertinentes para o seu estudo (por exemplo, 
Epidemiologia Clínica, de Saúde Pública, de Serviços de Saúde, 
Molecular, Ambiental, etc.) 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

13. Treina e supervisiona epidemiologistas em formação      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

14. Organiza formação em epidemiologia pré ou pós-graduada      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

 

Domínio 2 - Recolha e avaliação de 
informação científica em Epidemiologia  

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

1- Realiza pesquisas em bases bibliográficas para recolha de 
estudos clínicos de suporte à prática epidemiológica utilizando 
regras de pesquisa tais como uso de descritores de pesquisa 
booleana ou outras, como for aplicável 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

2- Obtém dados a partir de pesquisas em fontes estatísticas, 
demográficas e de saúde, para uso na prática epidemiológica ou 
clínica 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3- Aplica critérios de apreciação da evidência encontrada na 
literatura para fundamentar a sua prática epidemiológica ou 
clínica 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4- Avalia a qualidade da informação recolhida, estimando o seu 
impacto nas conclusões epidemiológicas ou clínicas 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 2 - Recolha e avaliação de 
informação científica em Epidemiologia 
(continuação) 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

5- Aplica medidas de distribuição da doença, de associação e de 
impacto, para caracterizar um evento em saúde e seus 
determinantes 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

6- Colabora na construção de indicadores relevantes para 
programas de saúde pública, numa perspetiva epidemiológica 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

7- Utiliza as principais classificações de doenças e outras 
classificações em saúde na condução de estudos 
epidemiológicos 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

 

 

Domínio 3 – Desenho de um estudo 
epidemiológico 
 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

1- Formula questões de investigação epidemiológica que sejam 
exequíveis, relevantes, novas, éticas e interessantes (critérios 
FINER) 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

2- Desenvolve um modelo conceptual de suporte à questão de 
investigação integrando, se necessário, conhecimentos de 
ciências da saúde, ambientais e sociais e informação de estudos 
qualitativos  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3- Define objetivos e enquadramento de propostas de 
investigação epidemiológica, na elaboração de protocolos de 
estudo 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4- Seleciona desenhos de estudos exequíveis que permitam 
responder às questões de investigação e objetivos propostos 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 3 – Desenho de um estudo 
epidemiológico (continuação) 
 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

5- Define a população-alvo para testar as hipóteses em estudo, em 
função de critérios de inclusão e exclusão 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

6- Determina qual a definição de caso, controlo, exposição, 
outcomes e outras variáveis necessárias para responder à 
questão de investigação, aplicando se necessário as principais 
classificações de doenças  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

7- Seleciona o processo de amostragem e de recrutamento dos 
participantes, reconhecendo aspetos sociológicos e culturais 
específicos da população-alvo 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

8- Identifica potenciais vieses, confundimentos e fontes de erro e 
analisa criticamente métodos alternativos 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

9- Identifica, monitoriza e desenvolve estratégias para a resolução 
dos erros de medição, vieses e outros. 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

10- Identifica os recursos necessários à implementação do estudo 
(recursos humanos, materiais e financeiros) 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

11- Desenvolve instrumentos adequados para a recolha de dados, 
integrando informação de estudos qualitativos (se aplicável) e 
aspetos culturais específicos da população-alvo 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

12- Define o plano de análise estatística adequado para responder à 
questão de investigação, em colaboração com outros 
investigadores (incluindo bioestatistas) 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

13- Avalia possíveis problemas éticos ou legais decorrentes do 
estudo e submete à apreciação de Comissões de Ética e 
Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

14- Submete estudos epidemiológicos a concursos competitivos de 
financiamento 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 4 – Condução de um estudo 
epidemiológico 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

1. Gere os recursos implicados no estudo, com base em princípios 
e boas práticas de gestão financeira e de recursos humanos  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

2. Define estratégias para promover a participação dos indivíduos 
da população-alvo 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3. Desenvolve sistemas adequados para recolha de dados e gestão 
de informação, com a implementação de procedimentos para 
controlo de qualidade e monitorização de erros de medição, 
vieses e outras fontes de erro 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4. Utiliza registos (administrativos, clínicos ou outros) no contexto 
dos estudos epidemiológicos 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

5. Interpreta a informação obtida a partir de sistemas de vigilância 
epidemiológica, avaliando a sua qualidade  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

6. Assegura o cumprimento de princípios éticos ao longo do 
estudo 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

7. Identifica e minimiza conflitos de interesse ao nível de 
financiamento e partilha ou tratamento de informação 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

 

Domínio 5 – Análise de dados 
A competência é relevante para a sua prática atual? 

 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

 
1. Utiliza pelo menos um software de análise estatística 

 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 5 – Análise de dados (continuação) 
A competência é relevante para a sua prática atual? 

 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

2. Operacionaliza variáveis implicadas no estudo, do ponto de 
vista da análise de dados 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3. Constrói bases de dados e de consulta de dados      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4. Constrói relatórios de monitorização do estudo a partir da base 
de dados 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

5. Prepara dados (por ex. recodificar e construir variáveis) para 
análise posterior 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

6. Inspecionar os dados tendo em conta observações invulgares 
(“outliers”) ou erros de introdução dos dados 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

7. Realiza análise descritiva dos dados do estudo      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

8. Testa hipóteses através de análise univariada      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

9. Aplica técnicas estatísticas adequadas para o controlo de erros 
e confundimento  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

10. Calcula medidas de distribuição da doença ou eventos em saúde      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

11. Calcula medidas de associação e impacto      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

12. Calcula medidas quantitativas para a análise de decisão      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

13. Elabora relatórios da análise de dados e apresenta os resultados 
da análise estatística em tabelas ou gráficos, respondendo de 
forma simples, completa e clara às questões de investigação 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

14. Identifica situações em que são necessárias análises de dados 
mais complexas 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

15. Constrói relatórios de análise dos dados      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 6 – Interpretação de resultados 
A competência é relevante para a sua prática atual? 

 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

1. Infere a partir da análise de dados e interpreta resultados no 
contexto do modelo causal 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

2. Discute forças e limitações dos estudos e o impacto de 
eventuais vieses e confundimentos. 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3. Identifica implicações na prática clínica ou de saúde pública dos 
resultados de estudos epidemiológicos  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4. Interpreta resultados à luz de programas e regulamentação em 
saúde ou outros aspetos sociais, culturais, ambientais 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

5. Identifica novas hipóteses a estudar ou novas questões de 
investigação 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

 

Domínio 7 – Comunicação de resultados 
A competência é relevante para a sua prática atual? 

 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

1. Apresenta resultados em reuniões científicas e congressos na 
área da saúde, oralmente e/ou com recurso a material de 
apresentação (slides, posters) 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

2. Escreve artigos para publicações em revistas com revisão por 
pares (per review)  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3. Escreve artigos ou outros documentos, incluindo relatórios para 
decisores de política e programas de saúde ou outros 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4. Comunica adequadamente sobre risco e gestão do risco ao 
público e à comunicação social 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 7 – Comunicação de resultados 
(continuação) 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

5. Sabe comunicar princípios epidemiológicos a profissionais de 
saúde não-epidemiologistas 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

6. Apresenta estudos epidemiológicos a estudantes, profissionais 
de outros setores, comunicação social ou público em geral 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

7. Usa corretamente a língua inglesa para comunicar em 
epidemiologia, sempre que necessário  

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

 

Domínio 8 – Trabalho em equipa 
A competência é relevante para a sua prática atual? 

 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

1. É um elemento pro-activo na equipa de investigação      NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

2. Trabalha de forma efetiva num ambiente multidisciplinar e 
multissetorial 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

3. Organiza equipas com o perfil adequado à realização de estudos 
epidemiológicos de qualidade, promovendo parcerias e 
colaborações sempre que relevantes para a consecução dos 
objetivos 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

4. Dinamiza a equipa para a consecução dos objetivos do projeto, 
recorrendo a estratégias motivacionais, técnicas de liderança e 
de gestão de conflitos quando necessário 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

5. Presta consultoria em Epidemiologia a outros profissionais de 
saúde e investigadores 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 
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Domínio 8 – Trabalho em equipa 
(continuação) 

A competência é relevante para a sua prática atual? 
 

Como avalia a sua experiência no uso 
da competência na sua prática atual? 

 
1 – Sem experiência 
2 – Com experiência, sob orientação 
3 – Com experiência, sem necessidade de 

orientação 
4 – Com experiência, com capacidade para 

orientar outros nesta competência 

Identifica necessidade 

pessoal de formação 

nesta competência? 

COMPETÊNCIAS 
NADA 

RELEVANTE 

POUCO 

RELEVANTE 
RELEVANTE 

MUITO 

RELEVANTE 

 1 2 3 4   

6. Integra grupos de peer review de publicações e/ou de projetos a 
concurso 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

7. Promove parcerias e colaborações institucionais no âmbito de 
estudos epidemiológicos ou ensino 

     NS/NR      NS/NR  Sim  Não  NS/NR 

 

 

O questionário termina aqui.  

Se desejar receber o relatório deste estudo, por favor assinale aqui  e indique o seu endereço de email:        

Agradecemos um comentário geral sobre o mesmo e sobre o âmbito deste trabalho. 

      

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 


