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Instruções para Consultoria em Métodos de Pesquisa Epidemiológica e Análise de 

Dados Biométricos 

 

O professor Mário B. Wagner (MD PhD DLSHTM, Epidemiologista pela Universidade de 

Londres), dentro de suas atividades como Professor Colaborador junto ao Programa de Pós-

Graduação em Medicina e Ciências da Saúde (PPGMCS) da Escola de Medicina da PUCRS, 

presta consultorias em métodos de pesquisa epidemiológica e análise de dados de pesquisas 

epidemiológicas. 

 

Os dias e horários especificados para esta atividade são: 

 
1º semestre:  

 Terças e Quartas-feiras 

 Horários: das 10hs às 11hs e das 11hs às 12hs  

 Local: na Sala do NUCLEM 

 

2º semestre:  

 Terças e Quartas-feiras 

 Horários: das 10hs às 11hs e das 11hs às 12hs  

 Local: na Sala do NUCLEM 

 

Agendamentos: na Secretaria do PPGMCS no telefone: (51) 3320.3318 

 

 

NORMAS PARA AGENDAMENTO 

 

 Abertura da agenda: Ligar a partir do dia 20 de cada mês para agendar horário 

para o mês seguinte; 

 O agendamento de consultoria epidemiológica/estatística com o professor Mário 

Bernardes Wagner é para uso exclusivo de alunos regularmente matriculados no 

Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde; 

 Somente é permitido agendamento de horário duplo para alunos que já estão com a 

sua defesa marcada; 

 Solicita-se que seja feita a leitura das instruções para consultoria antes do 

agendamento da mesma. 

 

 

1. O atendimento é ao vivo e presencial: Durante a realização da consultoria o interessado 

deve estar presente, participando e acompanhando a mesma, seja respondendo às 

perguntas relacionadas ao seu trabalho, seja dando sugestões ou solicitando 

procedimentos específicos de seu interesse. 

 

2. Para qualquer atividade de consultoria deve-se marcar hora: Os horários alocados para 

a atividade de consultoria no PPG da Escola de Medicina/PUCRS estão especificados 

acima. Não são realizadas consultorias por e-mail, por telefone ou via internet 

(consultoria virtual). Assim, não será possível atender e-mails com pedidos de execução 

de tarefas. 

 

3. Honre seus compromissos: Se você marcou hora, compareça. Caso não possa 

comparecer, ligue com antecedência avisando sobre sua ausência. Deste modo, os 

demais poderão manter ou adequar suas programações. 
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4. Programe-se: Para comparecer à consultoria em métodos de pesquisa epidemiológica e 

análise de dados é aconselhável uma certa programação por parte de quem procura o 

serviço. 1) Caso queira discutir seu projeto, recomenda-se que traga uma cópia 

impressa; 2) Para o cálculo do tamanho da amostra, informe-se antes como funciona 

esta ferramenta estatística [1] e traga uma estimativa sua sobre qual a diferença 

mínima relevante que se pretende encontrar entre grupos de estudo; 3) Para análise de 

dados, traga-os digitados em SPSS, Excel ou outro programa de armazenamento de 

dados (p.e. Access). Caso utilize outro programa não citado, ligue previamente e 

informe-se sobre a possibilidade de leitura de dados no formato utilizado. 

 

5. Atividades previstas: As consultorias envolvem essencialmente os seguintes aspectos 

do trabalho específico: 

 

 Discussão metodológica sobre o projeto de pesquisa; 

 Cálculo do tamanho de amostra; 

 Apoio na execução da análise estatística dos dados; 

 Interpretação/explicação dos resultados obtidos na análise supracitada. 

 

Não estão previstas atividades que envolvam: a) montagem de tabelas de 

apresentação final dos resultados para dissertação, tese ou artigo; b) execução de 

gráficos; c) revisão de textos; d) auxílio na resposta de cartas de revisores e revistas. 

Estas atividades, no momento, encontram-se fora do esforço de apoio à produção 

científica promovido pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Medicina/PUCRS. 

 

6. Salve seus dados: Os dados são propriedade do interessado e é sua responsabilidade 

manter cópia atualizada de seus dados. 

 

É importante salientar que “cópia atualizada” significa uma nova cópia dos dados realizada 

após cada sessão de análise de dados. O processo de análise de dados com pacotes 

estatísticos gera novas variáveis (que representam categorias ou subdivisões dos dados) 

que vão sendo adicionadas ao banco de dados original. Para que a análise prossiga em 

outro dia ou local são necessários os arquivos gerados no processo anterior. Sem estes não 

é possível continuar a análise do ponto em que se parou. Assim, lembre-se que ao final de 

sua sessão você deve solicitar uma cópia de seus dados com as modificações e as rotinas 

atualizadas. Para armazenar seus dados evite disquete ou CD, dando preferência a 

dispositivo tipo “pen drive”. 
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