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PATROCÍNIOS CIENTÍFICOS:

Objetivos
- Levar sugestões sobre forma de escolha de tema para investigação
- Perceber os passos a tomar quando se quer iniciar um trabalho de
investigação
- Conhecer os tópicos da metodologia de desenho de um protocolo de
investigação
- Perceber como apresentar resultados de um estudo e os discutir
- Levar algumas dicas para submissão e apresentação em congressos e
publicação de trabalhos de investigação
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Pubmed
Google

Uma boa pergunta: FINER
Factível (feasible)
• nº de sujeitos;
• expertise na área;
• tempo e dinheiro;
• abrangência;

Interessante
• A resposta intriga o investigador e equipa

Novidade
• Resultados são novos
• Confirma, refuta, alarga achados prévios
• Pode levar a inovação em saúde

Ética
• Estudo será aceitável por comissão de ética

Relevante
• Possibilidade de ter um impacto significativo no conhecimento médico, prática ou política de saúde
• Pode influenciar investigação clínica
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üAutorizações
üComissão de ética?
üCoordenadores

Protocolo

üACES
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Introdução
So
what?

Definição do
problema:
o que se sabe
o que não se
sabe

Introdução

Who
cares?

Pertinência e
importância
do problema
Justificação do
estudo / qual a
utilidade

“Investigação feita por internos de
MGF na região Centro”

Qual destas será uma boa frase para a introdução?
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Introdução

Concreta, baseada em estudos
Não fazer
revisão
extensa
do tema

Objetivo
Claro e conciso
• Pergunta de investigação, problema, hipóteses

Fenómeno a
observar /
intervenção a
testar

População
estudada

Não deixar muita ambiguidade

Não ter
demasiados
objectivos

Final da introdução
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Métodos

Como fazer o estudo
• Tipo de estudo / desenho
Passado

Presente

-

Saber quantos trabalhos foram feitos por internos de MGF
na região centro entre 2010-2017

-

Saber se internos de MGF com formação em investigação
durante o internato fazem mais estudos?
Futuro

Qualitativo
transversal

Quantitativo

Coorte prospetiva
Coorte retrospetiva
Estudo caso-controlo

Descritivo
Analítico

Observacional

(causa-efeito)
População
Exposição
Comparador
Outcome/resultado

Ensaio clínico (aleatorizado controlado)

Experimental
População
Intervenção
Comparador
Outcome/resultado

www.apmgf.pt/websites/a
pmgf/Investigação%20Pass
o%20a%20Passo.pdf

Métodos
• Local / contexto / datas (setting)
• Participantes
• População -> Critérios inclusão / exclusão -> amostragem
• Cálculo da dimensão da amostra*

• Definição de variáveis e end-points
• Fontes / ferramentas de colheita de dados
• Análise estatística
• Testes e outros métodos estatísticos usados
• Níveis de significância
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Tamanho amostral
• Representatividade + suficiente para ver um efeito clinicamente significativo
• Estudos transversais:
•

http://www.raosoft.com/samplesize.html

• Estudos de coorte:
•

http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=cohortSS

• Estudos caso-controlo:
•

http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=case-controlSS

Passado

Presente
Transversal

• Ensaios clínicos/intervenção:
•

https://clincalc.com/stats/samplesize.aspx

Futuro

Coorte prospetiva
Coorte retrospetiva
Estudo caso-controlo
Ensaio clínico

Obse
rvaci
onal

Expe
rime
ntal
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Resultados
Informação objectiva e rigorosa
• Participantes em cada fase
• elegíveis, taxa de resposta, drop outs, perdas de seguimento, etc.

• Caracterização da amostra (estatística descritiva)
• Resultados observados
• Análises principais
• Outras análises

Ilustrações: quadros (texto), figuras (comunicação/poster)
Inteligíveis sem ler o texto e não repetir no texto
Simples
Evitar informação desnecessária
Título e legenda

Resultados
Evitar:
Discutir / opinar
Evitar:
Já agoras (informação irrelevante)
Apresentar testes estatísticos sem dizer valores
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Discussão
Resposta ao objectivo
• Significado dos resultados principais (interpretação, análise crítica)
• Comparação com a literatura
• Validade interna (pontos fortes, limitações, vieses)
• Validade externa (inferir população)

Evitar:
Voltar a rever o tema/nova
introdução
Expressar convicções
Inferências inapropriadas

Conclusões
Resposta ao objectivo:
• Principal resultado
• Significado dos resultados
• Sugestões de novos estudos
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Checklists
• Normas para escrita de artigos de investigação
• STROBE – estudos observacionais
• CONSORT – ensaios clínicos
• STARD – estudos de acuidade diagnóstica
• COREQ – estudos qualitativos
• SQUIRE – estudos de garantia e melhoria da qualidade

Checklists
Submeter a
congresso?

Título
Originalidade e relevância
Justificação da pertinência do estudo
Definição dos objectivos
Classificação do tipo de estudo
Definição da população e da amostra
Definição de variáveis e descrição dos métodos de recolha de
informação
Descrição dos métodos de análise da informação
Apresentação lógica dos resultados respondendo aos
objectivos
Apresentação de estatística descritiva e inferencial
Discussão de limitações metodológicas
Interpretação e implicações dos resultados
Conclusões pertinentes e adequadas ao estudo
(Clareza da linguagem)
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Comunicação
Comunicação oral

Poder de Comunicação (oralidade e postura)
Audiovisuais
(Uso adequado do tempo)
(Resposta às questões)
(Bibliografia)
...

Comunicação oral: poder de comunicação
• Captar audiência:
• Objetivos no início, fio condutor e resumo no final
• Escolher poucas ideias chave (1 ou 2)
• Olhar para audiência
• Preparar antes:
• Treinar até ser fácil e cumprir tempo
• Escolher texto confortável
• Palavras simples, claras e rigorosas
• Diminuir ansiedade:
• Conhecer local, ir mais cedo
• Respirar...
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Comunicação oral: audiovisuais
• Regras:
• 1 slide por minuto
• 6 linhas por slide, 7 palavras por linha
• Imagens e animações simples, poucas
cores
• Gráficos 2 dimensões, tabelas simples
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Resposta às questões
• Perguntas: positivo!
• Preparar algumas perguntas
• Perguntar de novo se não
perceber
• Focar no essencial
• Se não souber, admitir, se
necessário pedir ajuda, nem
sempre há resposta...

E depois?
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E depois?

• + revistas referenciadas na bibliografia

Publicação
• Rever as normas da revista
• Autoria do artigo
• Critérios ICMJE (cumprir os 4!):
• Ter uma contribuição intelectual substancial, directa, no desenho e
elaboração do artigo
• Participar na análise e interpretação dos dados
• Participar na redação do manuscrito (revendo os rascunhos) ou na revisão
crítica do conteúdo ou na aprovação da versão final
• Autores concordam que são responsáveis pela exactidão e integridade de
todo o trabalho
se não -> Agradecimentos

Ser director do serviço/unidade/orientador/co-orientador/ não é critério de autoria
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Resumo
-

Escolha de tema para investigação
Iniciar um trabalho de investigação
Metodologia de desenho de um protocolo
Apresentação de resultados e discussão de um estudo
Submissão e apresentação em congressos
Publicação de trabalhos de investigação
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