
ESCRITA CIENTÍFICA 
E COMUNICAÇÃO DE 
RESULTADOS PARA 
PNEUMOLOGISTAS

CURSO

JUL 202123 24



MÓDULO 1 – ESTRUTURA DE UM ARTIGO CIENTÍFICO

• Quais as secções & como escrever as diferentes secções de um artigo científico?

• Checklists adequadas à construção de um artigo científico

MÓDULO 2 – TABELAS E FIGURAS QUE GANHAM PRÉMIOS

•  Como construir uma figura ou tabela que ganha prémios?

» Problem based-learning – Discutir tabelas e figuras previamente fornecidas

» Problem based-learning – Construir figuras e tabelas utilizando bases de dados 
    previamente disponibilizadas

MÓDULO 3 – ESCRITA DE ABSTRACTS

•  Estrutura e técnicas de construção de um abstract

» Problem based-learning – Discussão de abstracts previamente publicados: 
    o que poderíamos escrever de forma diferente?

» Problem based-learning – Discussão dos abstracts previamente escritos 
    pelos formandos

MÓDULO 4 – RESPOSTA AOS REVISORES

•  Como escrever uma resposta aos revisores?

» Problem based-learning – Análise e discussão de respostas a revisores, 
    com base em situações reais.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

• 20 participantes máximo 
• Formação presencial 
• Data: 23 e 24 Julho 2021
• Local: Porto 
• Valor inscrição: € 250,00 
• Incluído na inscrição: Curso, material de apoio, 
    certificado de presença e refeições

PROGAMA



FIRMINO MACHADO
Firmino Machado é Médico especialista em 
Saúde Pública e desempenha funções como 
consultor do Conselho Diretivo da ARS Norte e 
Professor de epidemiologia na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto. Adicional-
mente, trabalha como investigador na área de 
prevenção e controlo de doenças oncológicas, 
no Instituto de Saúde Pública da Universidade 
do Porto. 
Desempenha a função de Consultor da Organ-
ização Mundial de Saúde, na área das Desigual-

dades em Saúde, bem como do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 
Gaia/ Espinho na área da investigação clínica.
É formador principal e coordenador da empresa de formação em investigação Clínica 
Speedstatistics. 

ANDREIA VILAS BOAS
Andreia Vilas Boas é Médica especialista em 
Medicina Interna e trabalha no Hospital da Luz 
Arrábida, onde desempenha funções como 
Coordenadora da Comissão de Investigação 
Científica local e como membro da Comissão 
de Investigação central do Grupo Luz Saúde. 
Dinamiza a participação do seu centro em 
ensaios clínicos e é também investigadora em 
alguns desses ensaios. 
É membro da direção do Núcleo de Formação 
da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, 

onde desenvolve iniciativas formativas dirigidas à comunidade médica e à população 
geral. É revisora da Revista da SPMI e pontualmente de outras revistas científicas. 
Colabora com a Federação Europeia de Medicina Interna no grupo de trabalho de 
Medicina de Género. 
Integra o painel de formadores da Reanima, contexto no qual teve oportunidade de 
participar no Harvard Macy Program for Reanima Instructors.
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