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INTRODUÇÃO 

A definição de Epidemiologia – como o estudo da distribuição e dos determinantes de estados ou 

acontecimentos relacionados com a saúde em populações específicas, e a aplicação deste estudo ao 

controlo dos problemas de saúde (1) – tem sido consensual. Contudo, a caracterização actual da prática 

epidemiológica não é fácil porque, tal como a própria abordagem dos problemas de saúde se tornou 

mais abrangente, também a Epidemiologia tem evoluído, reunindo práticas e profissionais das áreas de 

saúde e outras disciplinas (como matemática, biologia e ciências sociais). Como resultado, é necessário 

actualizar orientações para uma prática correcta e uma formação adequada, começando pela própria 

identificação das Competências em Epidemiologia. (2) (3) 

CONCEITO DE COMPETÊNCIA ADOPTADO 

As competências têm vindo a ser enquadradas em diferentes perspectivas. As mais tradicionais definem 

competências como atribuições – inerentes ao exercício de funções e independentes das características 

ou desempenhos pessoais – e como qualificações – um conjunto de saberes ou domínios de execução 

técnica que podem ser adquiridas por aprendizagem. As actuais práticas de certificação académica 

baseiam-se nesta última perspectiva: é certificado quem reúna no seu currículo um conjunto de 

qualificações reconhecidas para exercer uma determinada função, papel ou cargo. Em ambas as 

perspectivas as competências são encaradas como atributos exteriores às pessoas e independentes do 

desempenho. Daí resulta que uma pessoa pode ter as competências necessárias sem que o seu 

desempenho reflicta os resultados esperados do exercício das mesmas. (4) (5) 

Por oposição às anteriores, podem-se perspectivar competências como traços ou características 

pessoais – intrínsecas da pessoa e que resultam numa performance superior na realização de uma 

actividade – e, por último, perspectivar competências como comportamentos ou acções – ou seja, 

“modalidades estruturadas de acção, requeridas, exercidas e validadas num determinado contexto”, 

donde resulta que as competências sejam visíveis, observáveis e mensuráveis (por exemplo, através de 

indicadores comportamentais).  

Foi proposto um modelo do iceberg de competências que integra estas duas últimas perspectivas. Neste 

modelo, a parte submersa é associada aos inputs do indivíduo enquanto a parte visível é associada aos 

outputs do indivíduo, com maior potencial de desenvolvimento, nomeadamente: 

 Conhecimentos (knowledge) – noções, procedimentos técnicos e experiências pessoais 

 Aptidões (skills) – aquilo que a pessoa demonstra no seu desempenho  

Assim, a definição adoptada neste estudo tem em conta a perspectiva de competências como acções, 

assumindo-se que competências são conjuntos de conhecimentos, aptidões (skills) e atitudes que, 
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quando integrados e utilizados estrategicamente pela pessoa, permitem-lhe atingir com sucesso os 

resultados que deseja. (2) (4) 

 

OBJECTIVOS 

 Identificar um conjunto de competências-chave em Epidemiologia, entendidos como conjuntos 

de conhecimentos, aptidões (skills) e atitudes que, quando integrados e utilizados 

estrategicamente, permitem atingir com sucesso os resultados desejados. 

 Associar as competências-chave a diferentes níveis de prática e formação 

 Fazer um levantamento das competências praticadas pelos epidemiologistas portugueses e o 

contexto (académico e/ou profissional) em que foram adquiridas 

 

MÉTODOS 

ELABORAÇÃO DA 1ª PROPOSTA 

Para a elaboração de uma primeira lista de competências, foi feita uma revisão de portfolios 

internacionais (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) que resultou numa lista de 87 competências agrupadas em 8 domínios: 

1. Caracterizar a Epidemiologia como Ciência de Saúde;  

2. Recolher e avaliar informação científica em Epidemiologia;  

3. Desenhar um estudo epidemiológico;  

4. Conduzir um estudo epidemiológico;  

5. Analisar dados; 

6. Interpretar resultados;  

7. Comunicar de forma efectiva, 

8. Trabalhar em equipa. 

A par da construção da lista de competências, foi construído um questionário complementar que permitiu 

colher informação sobre (a) caracterização sócio-demográfica, (b) formação académica, (c) formação e 

experiência em Epidemiologia, que incluiu uma classificação quanto ao nível de prática. 

APRESENTAÇÃO A UM PAINEL DE PERITOS DA PRIMEIRA PROPOSTA 

A lista de competências e o questionário complementar foram submetidos a um painel de 19 peritos 

representando os meios académicos e instituições com responsabilidade em estudos e análise 
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epidemiológica, reunidos de forma a contribuir para a diversidade, experiência e complementaridade das 

suas áreas de trabalho. Os peritos foram convidados a rever a lista de competências através de um 

questionário anónimo online.  

ANÁLISE DAS RESPOSTAS E REESTRUTURAÇÃO DO FORMULÁRIO 

O conteúdo das sugestões do painel de peritos foi analisado, com consequente reestruturação do 

formulário, permitindo obter uma lista completa e coerente de competências chave em Epidemiologia. 

É realizada a descrição do grau de acordo e dos dados obtidos. 

 

RESULTADOS DA CONSULTA AO PAINEL DE PERITOS PARA TESTE DO QUESTIONÁRIO DE 

IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE COMPETÊNCIAS 

A descrição detalhada dos resultados e comentários ao questionário encontra-se no anexo 2. 

SECÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

De 19 peritos que aceitaram participar, 63,5% (n=12) responderam ao formulário online, sendo a sua 

idade compreendida entre os 29 e 71 anos (média=51 anos), em igual proporção de homens e mulheres 

(6/6). 

Quanto à formação, o painel foi multidisciplinar, com licenciaturas em Medicina (5), Ciências 

Farmacêuticas (2), Matemática (2), Enfermagem (1), Medicina Veterinária (1) e Biologia (1). 7 peritos 

tinham o mestrado em Epidemiologia / Saúde Pública (total de peritos com mestrado = 9), entre os quais 

3 foram concluídos numa instituição académica estrangeira. Ainda, 6 peritos tinham doutoramento em 

Epidemiologia / Saúde Pública (num total de 9 peritos com doutoramento), entre os quais 2 tiveram o 

grau atribuído por uma instituição académica estrangeira.  

Outra formação pós-graduada em Epidemiologia / Saúde Pública mencionada: 

 Formação integrada no European Programme for Intervention Epidemiology Training - “EPIET”, 

“«Public Health Surveillance in Complex Emergency Situations & and Geographical Information 

Systems» (...) 2000, organizado conjuntamente pelo EPIET e pela Fundação Merieux”, 

 Cursos organizados por Faculdades Portuguesas – “Curso de actualização em EC em meio hospitalar, 

FMUL Curso construção e validação de questionário, FMUL Curso de avaliação de estudos 

epidemiológicos, FMUL”, “Curso de Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública”  
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 Outros cursos/seminários internacionais – “Summer Course, Universidade Erasmus”, “12th Ten Day 

International Teaching Seminar on Cardiovascular Epidemiology and Prevention - Council on 

Epidemiology and Prevention - International Society of Cardiology and WHO (Stirling 1979)”, 

“Farmacoepidemiologia I, II, III, IV (Mcgill University); Epidemiology, Case-crossover design, Protocol 

development, Writting Scientfic papers, Multivariate analysis (Tufts University)”, “Formação de 3 

anos em Epidemiologia - Wellcome Trust Research Training Fellowship (University of Warwick)” 

O painel de peritos tinha 17 anos de experiência média em Epidemiologia (min-máx 5-30 anos), com 10 

a 105 artigos publicados em revistas científicas, como autor ou co-autor (média=31 artigos). Quando 

questionados sobre os estudos epidemiológicos ou em metodologia epidemiológica publicados, 8 peritos 

publicaram uma média de 17 artigos (6 a 39 artigos, 4 NS/NR). 8 peritos (em 11 que responderam a esta 

questão) afirmaram ocupar um lugar de supervisão sobre outros que realizam ou colaboram em estudos 

em Epidemiologia. 

Sobre a prática actual de Epidemiologia, a média semanal é de 10h (2-50, n=10) em meio académico e 

30h (20-42, n=5) em entidades públicas. 

São ainda de referir os seguintes comentários gerais à caracterização do participante: 

 [a pergunta sobre os artigos publicados em revistas científicas como autor ou co-autor] deve 

explicitar se foi no último ano ou durante toda a carreira (...) 

 Importante saber se tem experiência de estudos conduzidos em doentes/populações e em bases de 

dados 

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE EXPERIÊNCIA 

Foi pedido a cada perito que caracterizasse a sua experiência em Epidemiologia, indicando o nível de 

experiência mais elevado, de acordo com as seguintes opções: 

Nível 0: sem pós-graduação em Epidemiologia e até 2 anos de prática em Epidemiologia; 

Nível 1: com pós-graduação em Epidemiologia ou 2 a 5 anos de prática em Epidemiologia; 

Nível 2: com Mestrado em Epidemiologia / Saúde Pública ou mais de 5 anos de prática em Epidemiologia; 

Nível 3: com Doutoramento em Epidemiologia / Saúde Pública ou Mestrado em Epidemiologia / Saúde Pública e mais de 5 anos 

de prática em Epidemiologia; 

Nível 4: com experiência na liderança / consultoria de estudos ou grupos de investigação epidemiológica ou orientação de teses 

em Epidemiologia; 

Nível 5: com experiência na organização de unidades / departamentos de Epidemiologia ou na coordenação de programas 

académicos em Epidemiologia. 
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50% dos peritos indicou um nível 4 de experiência e 25% indicou ter nível 5. Contudo, apenas 42% (n=5) 

peritos considerou adequada esta proposta de caracterização da experiência em Epidemiologia, 

assinalando-se os seguintes comentários: 

 [sobre formação académica] seria conveniente, nos casos em que o mestrado e/ou doutoramento 

não é em Epidemiologia/Saúde Pública, perguntar em que área é. Isto cria inconsistências na 

definição dos níveis de experiência. Tal como estão definidos, os níveis não são inclusos. Por exemplo, 

um perito pode satisfazer o nível 4 ou 5 sem que satisfaça os níveis mais baixos. Isto impossibilita-me 

o preenchimento do resto do questionário. 

 Penso que a caracterização pode ser melhor especificada. Por exemplo, uma Tese em Epidemiologia, 

como no meu caso, foi apresentada - discutida no âmbito da Medicina (...) 

 [a caracterização da experiência em Epidemiologia] não contempla mais dois níveis que são: (1) com 

mestrado em Epidemiologia / Saúde Pública e formação pós-graduada em Epidemiologia ou mais de 

5 anos e (2) com doutoramento em Epidemiologia / Saúde Pública e formação pós-graduada em 

Epidemiologia ou mais de 5 anos” 

 Falta o nível “sem pós-graduação em Epidemiologia e mais de 2 anos de prática em Epidemiologia”. 

No meu caso, não sou epidemiologista, mas colaboro em estudos epidemiológicos há mais de 5 

anos... [Na caracterização da experiência em Epidemiologia] falta o "Não aplicável" ou "Outro" 

 Esta caracterização "pressupõe" Epidemiologistas de base médica e não de base matemática como 

acontece em alguns países. Parece associar "experiência em Epidemiologia" tendencialmente a 

formação em Epidemiologia e Saúde Pública. Será que colaboração em Epidemiologia não é vista 

como experiência? (...) 

DOMÍNIOS DAS COMPETÊNCIAS 

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%. O painel sugeriu ainda 15 

novas competências – Tabela 1. No anexo 2 encontra a informação detalhada por domínio. 

 

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

Domínio Competências (n) 
Competências (n) por 
grau de acordo (%) 

Novas competências 
sugeridas (n) 

Caracterizar a Epidemiologia como Ciência de Saúde 11 
2 – 100% 
5 – 90% 
4 – 80% 

6 

Recolher e avaliar informação científica em 
Epidemiologia 

12 
7 – 100% 
3 – 90% 
2 – 80% 

4 

Desenhar um estudo epidemiológico 15 
13 – 100% 
2 – 89% 

2 
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Conduzir um estudo epidemiológico 12 
7 – 100% 
3 – 89% 
2 – 78% 

0 

Analisar dados 14 
10 – 100% 
3 – 78% 
1 – 66% 

2 

Interpretar resultados 8 
3 – 100% 
4 – 89% 
1 – 78% 

1 

Comunicar de forma efectiva 7 7 – 100% 0 

Trabalhar em equipa 8 
5 – 100% 
3 – 89% 

0 

 

Comentários gerais sobre o Questionário 

 O questionário tem um bom desenho adequado à identificação das competências em Epidemiologia. 

 Penso que a coluna das “Competência relevante na sua prática actual” coloca algumas dúvidas 

porque à partida e embora em momentos diferentes, todas as competências acabam por ser 

relevantes para a prática. 

 Ideia interessante, mas a plataforma de trabalho, embora amigável, é de utilização muito demorada. 

Para quem não trabalha em ambiente de medicina humana, algumas competências propostas são 

difíceis de avaliar. 

 Seria desejável a contemplação do "Não aplicável" em algumas questões. A própria criação dos Níveis 

parece-me deixar alguns aspectos de parte. A caracterização inicial parece-me confusa e longa. Por 

outro lado, seria interessante averiguar se a experiência em Epidemiologia é essencialmente via 

Ensino ou Prática efectiva em estudos de dimensões para além dos trabalhos académicos. 

 Apesar de aspectos a corrigir, os autores estão de parabéns por esta iniciativa tão importante para 

conhecer melhor o estado da Epidemiologia em Portugal. Claro que algumas respostas-opções são 

difíceis de fazer no meio de tantas características em análise. Não sei mesmo o grau de consistência 

das respostas que se verificaria ao repetir as respostas, de modo cego. A Epidemiologia é uma ciência 

actualmente tão vasta que faz lembrar a Medicina Interna na Medicina. Cada vez há menos 

internistas e mais especialistas. Vejo, de certo modo, a mesma evolução na Epidemiologia com as 

múltiplas competências, difíceis de concentrar num indivíduo (epidemiologista). 

 Todo o questionário pode não ser adequado à realidade nacional , uma vez que um grande número de 

profissionais foi formado e aplica, ou deverá aplicar, muitas destas competências, por vezes com 

suporte e exigência legal, apesar de se enquadrar no nível 1 da classificação utilizada (por exemplo: 

pós graduação dos médicos especialistas em Saúde Pública). A integração de competências em 

abordagens qualitativas deveria ser considerada no desenvolvimento de hipóteses e desenho e 
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construção de questionários. A identificação das competências demográficas de um epidemiologista 

poderá não ser consensual. 

 

DISCUSSÃO E 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 tabela1), resultou uma lista final com 90 

competências distribuídas por 8 domínios. 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

 CRONOGRAMA 

 

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO 

REFORMULAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

        

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

        

ESTABELECER OS CONTACTOS E ENVIO DE QUESTIONÁRIOS 

        

RELEMBRANÇAS DOS ENVIOS 

        

RECOLHA DOS QUESTIONÁRIOS 

        

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

        

REDACÇÃO DO RELATÓRIO 

        

PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

       

(…) 
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ENVIO AOS PERITOS DO RELATÓRIO DA 1ª CONSULTA 

O relatório da avaliação, incluindo a lista de competências–chave resultante, reestruturada a partir das 

sugestões do painel de peritos em 2008, será submetido a revisão e a avaliação pelo mesmo painel, de 

forma a verificar a validade e adequação das competências identificadas, 3 anos depois.  

O relatório será enviado aos peritos participantes na 1ª fase e será pedido, a cada perito, uma revisão 

das competências e sugestões de actualização das mesmas. Será pedido ao perito que envie a sua 

apreciação por e-mail, no prazo de 10 dias. 

O conteúdo das sugestões sugeridas será analisado, com consequente reestruturação do formulário, de 

forma a obter uma lista completa, coerente e actualizada de competências–chave em Epidemiologia 

AMOSTRAGEM E APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO 

Com vista à proposta de um consenso sobre os conjuntos de competências, por nível de prática, o 

formulário será aplicado a um grupo alargado de participantes. Os participantes serão seleccionados a 

partir de uma amostragem sistemática de grupos de interesse, associada a uma amostragem tipo “bola-

de-neve”, em que será solicitado aos participantes seleccionados inicialmente que identifiquem outros 

que pertençam à população-alvo (“Epidemiologistas ou Profissionais que ensinem ou pratiquem 

competências em Epidemiologia em Portugal”). O formulário será enviado por e-mail ou carta, se assim 

for solicitado. Será pedido ao participante que envie o formulário preenchido por e-mail ou carta. A 

população-alvo será identificada a partir dos: 

 Sócios da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE); 

 Autores portugueses das comunicações apresentadas no V Congresso de Epidemiologia e anteriores; 

 Autores de publicações da Revista Portuguesa de Epidemiologia, Revista Portuguesa de Saúde Pública, 

Revista Portuguesa de Clínica Geral e Acta Médica; 

 Antigos alunos de Cursos de Formação, Mestrado e Doutoramento em Epidemiologia ou Saúde Pública 

e respectivos elementos do júri;   

 Directores de Departamentos Académicos e de Institutos Públicos de Epidemiologia ou Saúde Pública; 

 Consultores em Epidemiologia; 

 Outros que de forma livre preencham o questionário a partir do site da Associação Portuguesa de 

Epidemiologia (APE); 

 Outros indicados pelos acima mencionados (amostragem tipo “bola-de-neve”) 
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ANEXO 1: RESUMO E POSTER APRESENTADO NO V CONGRESSO PORTUGUÊS DE 

EPIDEMIOLOGIA 

INTRODUÇÃO 

A profissionalização da Epidemiologia, com o seu reconhecimento por ordens profissionais e por 

entidades empregadoras, e correspondentes necessidades de formação, exigem cada vez mais uma 

melhor definição do que são as competências em Epidemiologia. Esta definição torna-se mais complexa 

devido ao aprofundamento técnico e científico da Epidemiologia, às crescentes responsabilidades sociais 

dos epidemiologistas, à abrangência de temas alvo de investigação epidemiológica e à evolução da sua 

multidisciplinaridade. 

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 a obter um 

consenso 

MÉTODOS 

Da revisão de portfólios internacionais resultou uma lista de 87 competências, agrupadas em 8 domínios.  

Conduziu-se uma consulta a 19 peritos portugueses identificados por um informador-chave, 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. É realizada a 

descrição do grau de acordo e dos dados obtidos. 

RESULTADOS 

Doze peritos (63,1%) responderam, com uma experiência média em Epidemiologia de 17 anos (min-máx: 

5-30) e actividade actual média semanal de 10h (2-50, n=10) em meio académico e 30h (20-42, n=5) em 

entidades públicas. 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%. O 

painel sugeriu ainda 15 novas competências. 

CONCLUSÃO 

Este grupo de peritos nacionais reuniu um acordo superior a 90% para a maioria das competências. A 

redefinição de algumas competências poderá levar ainda a um maior acordo.  

Esta lista de competências é um instrumento que permitirá fazer o levantamento da prática da 

Epidemiologia e identificar necessidades de formação em Epidemiologia a nível nacional. 
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Tabela 1 – Distribuição de competências por domínio e grau de acordo 

Domínio 
Competências 

(n) 

Competências (n) por 

grau de acordo (%) 

Novas competências 

sugeridas (n) 

1. Caracterizar a Epidemiologia como Ciência de Saúde 11 

2 – 100% 

5 – 90% 

4 – 80% 

6 

2. Recolher e avaliar informação científica em 

Epidemiologia 
12 

7 – 100% 

3 – 90% 

2 – 80% 

4 

3. Desenhar um estudo epidemiológico 15 
13 – 100% 

2 – 89% 
2 

4. Conduzir um estudo epidemiológico 12 

7 – 100% 

3 – 89% 

2 – 78% 

0 

5. Analisar dados 14 

10 – 100% 

3 – 78% 

1 – 66% 

2 

6. Interpretar resultados 8 

3 – 100% 

4 – 89% 

1 – 78% 

1 

7. Comunicar de forma efectiva 7 7 – 100% 0 

8. Trabalhar em equipa 8 
5 – 100% 

3 – 89% 
0 
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POSTER APRESENTADO NO V CONGRESSO PORTUGUÊS DE EPIDEMIOLOGIA 

 PORTO 2008 
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ANEXO 2: RESULTADOS DA PRIMEIRA CONSULTA AO PAINEL DE PERITOS 

COMPETÊNCIAS e DOMÍNIOS 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 1 – Caracterizar a Epidemiologia como 

Ciência de Saúde 

descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências 0 1 2 3 4 5  

1. Identificar o objecto de estudo da Epidemiologia 90 90 10 - - - - 80 

2. Conhecer o desenvolvimento histórico no 

pensamento e método epidemiológicos 
100 20 50 20 10 - - 100 

3. Conhecer as realizações mais importantes da 

Epidemiologia no avanço dos cuidados de saúde e 

de saúde pública 

100 30 30 40 - - - 100 

4. Conhecer o papel da Epidemiologia na prevenção, 

investigação, prática clínica e definição de políticas 

de saúde 

80 33 11 44 11 - - 100 

5. Conhecer padrões de doença, nacionais e 

internacionais 
90 30 30 20 10 10 - 100 

6. Identificar o papel de factores – demográficos, 

genéticos, ambientais e outros – na distribuição de 

doenças nas populações 

90 30 20 30 20 - - 100 

7. Identificar as necessidades de prática 

epidemiológica associadas aos principais problemas 

de saúde pública 

90 10 30 10 40 - 10 100 

8. Identificar a estrutura e a dinâmica das populações 

humanas 
80 30 30 30 10 - - 100 

9. Conhecer os critérios para um programa de rastreio 90 30 20 20 30 - - 78 

10. Saber treinar e supervisionar epidemiologistas em 

formação 
80 - - 20 40 30 10 100 

11. Saber organizar um programa de ensino de 

Epidemiologia a nível pré- ou pós-graduado 
80 - - 20 20 30 30 100 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 55 

Competências em falta no domínio (sim) 70 
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Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou?  

 10 e 11 porque me parecem competências mais avançadas (por comparação com as restantes). As primeiras 9 estão a um 

nível mais conceptual (que é traduzido, por exemplo, por uma necessidade de aquisição de conhecimentos) e outras duas 

referem-se a níveis mais operativos (saber fazer - ou seja, têm necessariamente de ter já um conhecimento prévio) 

 4. Subdivir em várias "Competências ligadas à sua prática?" Respondi muitas vezes que "Sim" por estar ligada ao Ensino em 

Saúde Pública/Epidemiologia e as considerar importantes neste contexto, mas talvez a intenção seja prática epidemiológica 

no terreno. 

 A questão 8 parece-me muito vaga, embora no âmbito da demografia, essencial para actividades específicas. 

 Competência 1: explicitar. Competência 4: desdobrar o papel da Epidemiologia nos diversos campos de intervenção. 

Quais as competências em falta neste domínio? 

 Saber que a Epidemiologia é uma ciência; reconhecer claramente que o método epidemiológico é uma aplicação do método 

científico (geral) a um objecto de estudo especial (uma ciência em particular). 

 Definição de caso - ser capaz de adoptar uma definição de caso apropriada. População exposta. 

 Penso que ser capaz de identificar e caracterizar os principais tipos de estudos epidemiológicos, conhecer o método 

epidemiológico 

 Integrar e promover a integração em equipas pluridisciplinares encarregadas de prevenir ou dar solução a problemas de 

Saúde Pública (ex. zoonoses) 

 Eventualmente, focar a multidisciplinaridade presente na Epidemiologia focando também as Ciências Sociais e Humanas 

(por exemplo). Dar ênfase também à Epidemiologia Clínica, Molecular e do Ambiente... 

 Diferenciar as aplicações principais da Epidemiologia (Epidemiologia clínica, de saúde pública, em serviços de saúde, 

ambiental,...) 

Outros comentários sobre as competências relativas à caracterização da Epidemiologia como ciência da saúde?  

 As competências indicadas não permitem uma discriminação adequada. As iniciais são muito genéricas e as últimas muito 

específicas. 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 2 – Recolher e avaliar informação científica 

em Epidemiologia 

descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências 0 1 2 3 4 5  

1. Consultar fontes de informação bibliográfica em 

Epidemiologia 
100 82 - 18 - - - 100 

2. Fazer revisão sistemática num determinado tema em 

Epidemiologia 
90 40 30 20 10 - - 89 

3. Rever a literatura e obter uma compreensão do modelo 

conceptual da questão em investigação 
100 27 45 9 18 - - 100 

4. Conhecer medidas de distribuição da doença, de 

associação e de impacto 
100 45 27 27 - - - 100 

5. Conhecer as fontes de estatísticas demográficas e de 

saúde 
100 55 18 27 - - - 100 
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6. Emitir uma perspectiva epidemiológica para o 

desenvolvimento de indicadores relevantes e objectivos 

de programas de saúde pública 

100 - 10  50 40 - - 89 

7. Aplicar os conhecimentos e princípios da biologia, 

ciências ambientais e ciências comportamentais na 

determinação dos potenciais mecanismos de doença 

80 - 33 33 22 11 - 6/8 

8. Conhecer os princípios da dinâmica de transmissão e 

disseminação espacial das doenças infecciosas 
80 22 44 11 22 - - 71 

9. Conhecer os princípios da genética e da genómica nos 

mecanismos de doença, na clínica e na saúde pública 
90 - 50 10 20 20 - 86 

10. Para uma determinada questão, avaliar o papel e a 

influência de factores socio-comportamentais (incluindo 

factores comunitários, políticos, sociais, familiares e 

individuais) no risco e no estado de saúde  

100 - 36 27 27 9 - 100 

11. Aplicar os princípios do modelo de agente / hospedeiro 

/ ambiente para a causa, prevenção e controlo de 

doença  

90 20 30 20 30 - - 88 

12. Conhecer critérios de apreciação da evidência científica 100 9 36 9 45 - - 89 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 70 

Competências em falta no domínio (sim) 40 

Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou? 

 As Revisões Sistemáticas são matéria para estatísticos; A abordagem espacial e a genética/genómica são aspectos tão 

específicos de competências, tal como, por exemplo a Epidemiologia clínica 

 Competência 11 é demasiado restritiva e incompleta. Competência 8 depende da área de trabalho. 

Quais as competências em falta neste domínio? 

 Reconhecer as limitações da qualidade da informação recolhida, estimar o seu impacto e saber aplicar técnicas que 

minimizem o impacto negativo das deficiências da informação nas conclusões dos estudos. 

 Estudos cronológicos. Estudos comparativos. 

 Áreas da Epidemiologia Clínica 

 Utilização de programas informáticos específicos, nomeadamente bases bibliográficas e as regras da sua utilização 

(descritores, pesquisa booleana). 

Outros comentários sobre as competências relativas à recolha e avaliação da informação científica em Epidemiologia?  

--- 
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 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 3 – Desenhar um estudo epidemiológico 
descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências 0 1 2 3 4 5  

1. Formular a questão de investigação 100 60  30 - 10 - - 100 

2. Identificar a população alvo para testar a hipótese 100 30 50 10 10 - - 100 

3. Seleccionar o desenho de estudo adequado à questão 

de investigação 
100 10 50 30 10 - - 100 

4. Detalhar o processo de amostragem 100 10 30 50 10 - - 100 

5. Usar aspectos sociológicos e culturais específicos na 

população para conduzir estudos 
89 10 20 70 - - - 86 

6. Calcular o tamanho amostral e a potência estatística 100 10 30 60 - - - 100 

7. Identificar potenciais viéses, confundimentos e fontes 

de erro 
100 10 50 10 30 - - 100 

8. Escrever uma proposta que inclua objectivos 

específicos, contexto e metodologia 
100 20 10 40 30 - - 100 

9. Identificar os recursos necessários à implementação do 

estudo (recursos humanos, materiais e orçamentação) 
100 20 10 30 20 20 - 100 

10. Desenvolver instrumentos adequados para a colheita 

de dados 
100 10 30 50 10 - - 100 

11. Conhecer as principais classificações de doenças 100 33 33 11 22 - - 71 

12. Saber usar o desenho de estudos observacionais para 

avaliar a eficácia e efectividade de uma intervenção, ou 

de programas de prevenção ou promoção da saúde 

100 - 30 10 50 10 - 7/8 

13. Avaliar possíveis problemas éticos decorrentes do 

estudo 
100 30 20 10 40 - - 100 

14. Preparar uma submissão à Comissão de Ética 100 20 10 40 30 - - 100 

15. Elaborar e submeter um protocolo de estudo detalhado 89 10 20 30 30 10 - 100 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 89 

Competências em falta no domínio (sim) 22 

Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou?  

 As competências deveriam depender do ambiente em que o trabalho é efectuado: estudos planeados vs investigação de 

surtos e avaliações epidemiológicas rápidas. 

Quais as competências em falta neste domínio?  

 Antever as metodologias estatísticas possíveis para responder as questões de investigação 
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 Competências relacionadas com o estudo das exposições e com a abordagem da população competências relacionadas com 

situações de emergência competência relacionadas com o exercicio de Autoridade de Saúde. 

Outros comentários sobre as competências relativas ao desenho de um estudo epidemiológico? 

--- 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 4 – Conduzir um estudo epidemiológico 
descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências 0 1 2 3 4 5  

1. Gerir recursos (finaceiros e humanos) implicados no 

estudo 
100 - 20 30 30 20 - 100 

2. Obter a participação dos indivíduos da população alvo 78 22 44 22 - 11 - 100 

3. Desenvolver colaborações na comunidade necessárias 

para apoiar o estudo epidemiológico 
100 - 50 10 20 20 - 100 

4. Conhecer princípios de gestão de informação aplicados 

aos diferentes desenhos de estudo 
89 - 50 10 30 10 - 100 

5. Saber usar registos (administrativos, clinicos ou outros) 

para estudos epidemiológicos 
100 20 40 30 10 - - 100 

6. Desenvolver um sistema adequado para colheita e 

gestão de informação 
89 - 40 30 30 - - 100 

7. Saber desenhar, conduzir, analisar, interpretar e 

reportar um estudo de um surto 
89 - 40 20 20 10 10 6/8 

8. Assegurar o cumprimento de princípios éticos ao longo 

do estudo 
100 30 20 30 10 10 - 100 

9. Implementar procedimentos para controlo de 

qualidade na colheita e gestão de informação 
100 10 10 40 20 10 10 100 

10. Saber usar, interpretar e avaliar sistemas de vigilância 

epidemiológica 
100  30 30 20 10 10 100 

11. Saber identificar e lidar com conflitos de interesse 78 20 20 30 20 10 - 86 

12. Monitorizar erros de medição, viéses e outras fontes de 

erro 
100 10 30 30 30 - - 100 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 56 

Competências em falta no domínio (sim) 0 

Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou?  

 Relativamente à competência 2 não percebo o que querem dizer "obter a participação" 

 7. Saber ... um estudo. (Não apenas um surto) 11. "Saber identificar e lidar" devia ser substituído por "Identificar e evitar 
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 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 5 – Analisar dados 
descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências 0 1 2 3 4 5  

1. Classificar variáveis implicadas no estudo 100 50 20 30 - - - 100 

2. Realizar análise descritiva e testar hipóteses através de 

análise univariada 
100 10 40 50 - - - 100 

3. Aplicar técnicas estatísticas adequadas para o controlo 

de erros 
78 - 30 40 30 - - 7/8 

4. Avaliar quantitativamente a validade de testes 

diagnósticos e de rastreio 
100 - 30 70 - - - 5/6 

5. Calcular medidas quantitativas de associação e impacto  100 10 30 40 20 - - 100 

6. Calcular medidas quantitativas para a análise de 

decisão 
100 - 22 33 33 11 - 80 

7. Usar métodos estatísticos avançados como regressão 

logística, análise de sobrevivência, análise de dados 

longitudinais, etc 

78 - 10 30 60 - - 100 

8. Compreender a análise económica, nomeadamente de 

custo-benefício, custo-efectividade e custo-utilidade 
78  - 11 22 44 22 - 80 

9. Apresentar os resultados da análise estatística (gráficos, 

tabelas) 
100 20 40 40 - - - 100 

10. Identificar as situações em que é necessário consultar 

um bioestatista 
100 50 40 10 - - - 100 

11. Usar software de análise estatística 67 33 33 22 11 - - 100 

12. Usar técnicas de gestão de dados, como a  

a. inspecção, estruturação, limpeza de dados e 

verificação de observações invulgares (“outliers”) 
100 30 20 10 40 - - 100 

conflitos de interesse". "Lidar" parece-me ser contra o rigor científico. 

 São temas vagos, tais como gestão de informação, conflito de interesses, pouco contextualizados. 

 As competências deveriam depender do enquadramento laboral. O desenvolvimento de sistemas de informação adequados 

tem um leque vasto de variação e exigência (sistemas nacionais vs sistemas adhoc). O trabalho como Autoridade de saúde 

ou em serviços de saúde pública deveria poder ser diferenciado. 

Quais as competências em falta neste domínio?  

--- 

Outros comentários sobre as competências relativas à condução de um estudo epidemiológico?  

--- 
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b. construção de bases de dados e de consulta de 

dados 
100 20 20 40 20 - - 100 

c. construção de formulários e de relatórios a partir 

de bases de dados 
100 10 40 20 30 - - 100 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 56 

Competências em falta no domínio (sim) 22 

Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou? 

 Ser mais explícito 

 Ponto 7. Separar cada um dos métodos: enquanto que a regressão logística será básica ao nível de Mestrado em 

Epidemiologia os outros métodos pode ser mais específicos de determinadas áreas de aplicação. Ponto 8. Eventualmente, 

pode-se associar a Economia da Saúde e não na Análise de dados de projectos de investigação. Ponto 11. Utilizar 

criteriosamente software de análise estatística 

 As questões colocadas no domínio da estatística podem ser ambíguas: controlo dos erros, análise avançada, usar software 

de análise estatística (que tipos de pacotes?). Aqui trata-se duma competência que é mais própria dos estatísticos. 

 Competência 3 carace de especificação 

Quais competências em falta neste domínio?  

 Colaborar com estatísticos em metodologias mais sofisticadas 

 Competências na preparação dos dados para a fase de análise 

Outros comentários sobre as competências relativas à análise de dados? 

--- 

 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 6 – Interpretar resultados 
descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências  0 1 2 3 4 5  

1. Fazer inferência a partir da análise de dados 89 10 30 50 10 - - 100 

2. Interpretar os resultados no contexto do modelo causal 100 10 50 20 20 - - 86 

3. Identificar novas hipóteses a estudar 100 10 20 50 20 - - 100 

4. Usar observações epidemiológicas para planear 

programas de saúde pública 
89 - 10 40 30 10 10 100 

5. Rever e aprovar relatórios epidemiológicos 89 - - 20 70 10 - 86 

6. Avaliar as observações epidemiológicas à luz das 

políticas, legislação e regulamento existentes 
89 - - 20 40 40 - 71 

7. Interpretar os resultados em perspectiva de aspectos 

sociais, culturais, ambientais ou outros potencialmente 

importantes 

100 - 30 40 20 10 - 86 
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8. Aplicar métodos e instrumentos económicos para 

apoiar e avaliar a tomada de decisão em saúde 
78 - 11 11 44 22 11 100 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 67 

Competências em falta no domínio (sim) 11 

Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou?  

 Retirar 8. 

 Ponto 1. Averiguar se é possível fazer inferência a partir da análise de dados 

 As competências neste domínio dependem fortemente da posição de cada profissional na estrutura organizacional em 

questão e da disponibilidade de outros profissionais. 

Quais competências em falta neste domínio? 

 Interpretação e aplicação de resultados à luz de legislação internacional. 

Outros comentários sobre as competências relativas à interpretação dos resultados? 

 De novo, não me agrada a confusão entre Epidemiologia e Economia da Saúde.... 

 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 7 – Comunicar de forma efectiva 
descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências  0 1 2 3 4 5  

1. Apresentar oralmente resultados em comunicações 

breves ou com maior duração, em reuniões científicas e 

congressos na área de saúde 

100 20 70 10 - - - 100 

2. Preparar material de apresentação (slides, posters,...) 100 40 50 10 - - - 100 

3. Escrever artigos ou outros documentos 100 - 40 50 10 - - 100 

4. Escrever um relatório sobre uma investigação 

epidemiológica para decisores de política de saúde 
100 - 40 20 30 10 - 100 

5. Saber comunicar sobre risco e gestão do risco para o 

público e para a comunicação social 
100 - 20 10 60 10 - 86 

6. Saber comunicar princípios epidemiológicos a não-

epidemiologistas 
100 - 20 40 40 - - 71 

7. Apresentar estudos epidemiológicos a outros públicos 

(alunos, público, outros profissionais, meios de 

comunicação social) 

100 - 20 40 40 - - 100 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 100 

Competências em falta no domínio (sim) 0 
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Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou?  

--- 

Quais as competências em falta neste domínio?  

--- 

Outros comentários sobre as competências relativas à comunicação de uma forma efectiva?  

--- 

 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Domínio 8 – Trabalhar em equipa 
descrição da 

competência 

nível correspondente de 

experiência em epidemiologia 

relevância 

prática 

Competências  0 1 2 3 4 5  

1. Ser pro-activo na equipa de investigação 89 67 11 - 11 - 11 100 

2. Usar estratégias de motivação para alcance de 

objectivos 
89 22 33 - 11 22 11 100 

3. Saber trabalhar efectivamente num ambiente 

multidisciplinar e multisectorial 
89 56 33 - - - 11 100 

4. Promover colaborações, parcerias e a construção de 

uma equipa para alcançar os objectivos de um estudo 

epidemiológico 

100 10 30 20 30 - 10 100 

5. Usar técnicas de liderança de equipas e gestão de 

conflitos 
100 - 10 30 30 30 - 100 

6. Prestar consultoria em Epidemiologia a outros 

profissionais de saúde 
100 - 20 30 40 10 - 100 

7. Integrar grupos de peer review 100 - - 20 60 20 - 71 

8. Organizar uma equipa com competências necessárias 

para a realização de estudos epidemiológicos de 

qualidade 

100 - - 40 20 20 20 86 

 Grau de acordo (%) sobre: 

Adequação das competências ao domínio (sim) 78 

Competências em falta no domínio (sim) 0 

Quais as sugestões para reformular as competências que assinalou?  

 2. que estratégias? que objectivos  (individuais? da equipa? do projecto?) 3. o que é trabalhar efectivamente (é fazer as 

tarefas que lhe são atribuídas exclusivamente? é envolver-se indirectamente noutras tarefas?) 

 Competência 1 depende da posição e responsabilidades numa equipa 

Quais as competências em falta neste domínio? 

--- 

Outros comentários sobre as competências relativas ao trabalho em equipa? 

--- 

 


