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Introdução

A profissionalização da epidemiologia, com o seu reconhecimento por ordens profissionais

e por entidades empregadoras, e correspondente necessidades de formação, exige cada

vez mais uma melhor definição de quais são as competências em epidemiologia.

Esta definição torna-se mais complexa devido ao aprofundamento técnico e científico da

epidemiologia, à crescente responsabilidade social dos epidemiologistas, à abrangência de

áreas-alvo de investigação epidemiológica e à evolução da sua multidisciplinaridade.1, 3

O presente estudo adopta a definição de competências como o conjunto de

conhecimentos, aptidões (skills) e atitudes que, integrados e utilizados pela pessoa,

permitem atingir os resultados desejados.2

Objectivos

Examinar o grau de acordo relativo a uma lista de competências-chave

transversais às diferentes áreas de aplicação da Epidemiologia, por parte

de um grupo de peritos nacional, com vista à obtenção de um consenso.
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Conclusão

O painel de peritos, multidisciplinar, nacional e com experiência significativa em Epidemiologia, reuniu um acordo

superior a 90% para a maioria das competências apresentadas. As sugestões de reformulação e de novas

competências foram tidas em conta de acordo com os seguintes critérios:

1- na exclusão de competências, considerou-se o grau de acordo e a existência de sugestões para reformulação

2- na inclusão de novas competências, garantiu-se a não repetição intra e inter-domínios, a coerência de cada

domínio e o facto de serem competências transversais e chave em Epidemiologia.

Com a exclusão de 8 competências, a reformulação de 11 e a inclusão de 14 novas competências (baseadas nas

sugestões dos peritos e indicadas na tabela 1), resultou uma lista final com 90 competências distribuídas por 8

domínios.

Aplicando esta lista a um grupo alargado de epidemiologistas (Figura 1 – passo 3) e sublinhando-se a informação

sobre a relevância na prática e o nível de experiência/formação a que deve corresponder, a lista de competências

revista é um instrumento que permitirá fazer o levantamento das diversas práticas da epidemiologia (em Saúde

Pública, nos Serviços de Saúde, Académica, etc) e identificar necessidades de formação em epidemiologia para

cada nível de prática a nível nacional.
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Resultados

•painel de peritos

De 21 peritos convidados, 19 (90,5%) aceitaram participar, entre os quais 63,1% (n=12)

responderam ao formulário online, com idade compreendida entre os 29 e 71 anos

(média=51 anos), em igual proporção de homens e mulheres. O painel incluiu licenciaturas

em Medicina (5), Ciências Farmacêuticas (2), Matemática (2), Enfermagem (1), Medicina

Veterinária (1) e Biologia (1). 7 peritos tinham mestrado e 6 peritos doutoramento em

Epidemiologia ou Saúde Pública. A experiência média em Epidemiologia foi 17 anos (min-

máx: 5-30) e actividade actual média semanal de trabalho em epidemiologia foi de 10h (2-

50, n=10) em meio académico e 30h (20-42, n=5) em entidades públicas.

•competências por domínio

Das 87 competências avaliadas, 62% (n=54) foram totalmente consensuais, 23% (n=20)

tiveram um grau de acordo de entre 80 e 90%, 14% (n=12) entre 70 e 80% e 1% (n=1) de

66%. Esta distribuição do grau de acordo por cada competência teve impacto na adequação

das competências ao domínio, que oscilou entre 55% (domínio 1) e 100% (domínio 7). O

painel sugeriu ainda 15 novas competências e a exclusão de 8 competências.

Métodos

Foram revistos 7 portfólios internacionais de competências em epidemiologia, no âmbito

académico, de saúde pública e da epidemiologia de intervenção. Desta revisão, resultou

uma lista de 87 competências, agrupadas em 8 domínios (ver tabela 1). Foi ainda

construído um questionário para caracterização sócio-demográfica, da formação

académica, formação e experiência em Epidemiologia, incluindo uma classificação quanto

ao nível de prática.

Conduziu-se uma consulta a 19 peritos portugueses identificados por um informador-chave

(autor PF), reunidos de forma a contribuir para a diversidade, experiência e

complementaridade das suas áreas de trabalho, convidados a rever a lista de

competências através de um questionário anónimo online. Foi realizada a descrição do

grau de acordo e dos dados obtidos, definindo-se:

• Grau de acordo - % de respostas afirmativas à pergunta “Reformular a competência?”,

feita para cada competência

• Adequação das competências no domínio – % de respostas afirmativas à pergunta

“As competências neste domínio estão adequadas?”

• Novas competências sugeridas – n.º de competências que os peritos indicaram em

resposta à pergunta “Há competências em falta neste domínio? Quais?“

Tabela 1 – Distribuição de competências por domínio e por grau de acordo

Domínio 

[n.º inicial de competências]

Competências 

(n) por grau de 

acordo (%)

Adequação 

das 

competências 

ao domínio 

(%)

Descrição das novas competências incluídas

< 100% 

acordo

100 % 

acordo

1 – Caracterizar a epidemiologia 

como ciência de saúde [11]

5 (90%)

4 (80%)
2 55

1. Reconhecer a Epidemiologia como ciência

2. Reconhecer o método epidemiológico como aplicação do método científico ao 

objecto de estudo da Epidemiologia

3. Caracterizar os principais tipos de estudos epidemiológicos

4. Integrar e promover a integração em equipas pluridisciplinares encarregadas 

de prevenir ou dar solução a problemas de Saúde Pública

5. Focar a multidisciplinaridade na Epidemiologia incluindo as Ciências Sociais e 

Humanas (por exemplo)

6. Diferenciar as aplicações principais da epidemiologia (epidemiologia clínica, de 

saúde pública, em serviços de saúde, ambiental,...)

2 – Recolher e avaliar informação 

científica em epidemiologia [12]

3 (90%)

2 (80%)
7 70

1. Identificar limitações na qualidade da informação recolhida e estimar o seu 

impacto nas conclusões dos estudos

2. Aplicar técnicas que minimizem o impacto negativo das limitações da 

informação nas conclusões dos estudos

3. Utilizar programas informáticos específicos para consultar fontes de 

informação, nomeadamente bases bibliográficas

4. Conhecer regras para consulta de fontes de informação (uso de descritores, 

critérios de pesquisa booleana)

3 – Desenhar um estudo 

epidemiológico [15]
2 (89%) 13 89

1. Adoptar a definição de caso apropriada à questão de investigação (sugestão 

feita para o domínio 1)

2. Antever quais as metodologias estatísticas possíveis para responder à questão 

de investigação

4 – Conduzir um estudo 

epidemiológico [12]

3 (89%)

2 (78%)
7 56

5 – Analisar dados [14]
3 (78%)

1 (66%)
10 56

1. Colaborar com estatistas em metodologias mais sofisticadas

2. Preparar dados (por ex. recodificar e construir variáveis) para análise posterior

6 – Interpretar resultados [8]
4 (89%)

1 (78%)
3 67

7 – Comunicar de forma efectiva [7] -- 7 100

8 – Trabalhar em equipa [8] 3 (89%) 5 78

Figura 1 – Etapas do projecto “Identificação de Competências-chave em Epidemiologia”

1.
Revisão de portfolios internacionais

Elaboração de uma Lista de competências prévia

2.
Convite e aplicação de questionário online a um painel de peritos

Análise de resultados

Revisão da Lista inicial

3. Convite e aplicação de questionário online a um grupo alargado de epidemiologistas

Análise de resultados
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