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Curso para formação profissional 

 

 

GRUPO DE ESTUDOS EM SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 

 

Docente responsável: Ana Luiza Cabrera Martimbianco 

Carga horária: 2 horas/semana 

 

A prática clínica baseada em evidências é o uso consciente das melhores evidências disponíveis 

para auxiliar o profissional de saúde na tomada de decisões sobre o atendimento de pacientes 

individuais ou a prestação de serviços em saúde. As evidências derivam de pesquisas científicas 

relacionadas às diferentes formas de assistência em saúde, como intervenções terapêuticas e 

preventivas, testes diagnósticos, exposição a fatores de risco, prognóstico, tecnologias em 

saúde, entre outras. O profissional da saúde precisa conhecer os conceitos em saúde baseada 

em evidências para que possa avaliar criticamente a qualidade dessas informações e sua 

aplicabilidade, e ter habilidade para fazer escolhas que ofereçam aos pacientes maior 

probabilidade de benefícios e menor de riscos. 

 

Objetivo: Grupo de estudos desenvolvido para discentes e docentes do Programa de Pós-

graduação em Saúde e Meio Ambiente e da graduação dos cursos da área da saúde, com o 

objetivo de é fornecer aos envolvidos os conceitos fundamentais em saúde baseada em 

evidências, e desenvolver habilidades para, a partir de perguntas clínicas específicas, integrar 

as melhores evidências disponíveis, ao conhecimento clínico individual e aos valores dos 

pacientes, a fim de tomar decisões bem informadas em sua área de atuação. 

 

Trata-se de uma atividade de extensão proposta pelo Programa de Pós-graduação em Saúde e 

Meio Ambiente da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) (https://mestrado-saude-

meio-ambiente.unimes.br/). 

 

Atividades propostas:  

1. Avaliação crítica de artigos científicos;  

2. Discussão de tópicos atuais relacionados à metodologia científica dos diversos tipos de 

estudos; 

https://mestrado-saude-meio-ambiente.unimes.br/
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3. Apresentação teórico-prática e discussão sobre as etapas para a elaboração e condução 

de uma revisão sistemática; 

4. Atividades práticas:  

- Elaboração de estratégias de busca; 

- Conhecer e acessar as bases de dados em saúde;  

- Conhecer e acessar o software Review Manager: Elaboração de metanálise e avaliação 

do risco de viés dos estudos 

- Conhecer e acessar a plataforma Rayyan;  

- Conhecer e acessar o software GRADEpro GDT; 

5. Desenvolvimento de trabalhos científicos: envolvimento dos membros do grupo em 

projetos de iniciação científica. 

6. Discussões sobre os projetos de pesquisa em desenvolvimento. 

7. Oficinas de publicação de artigos: Atividades teórico-práticas sobre Guidelines para 

publicação de artigos científicos (Diretrizes para redação de artigos científicos do EQUATOR 

network). 

 

Ao final, os participantes deverão demonstrar habilidade para: 

• Compreender as características específicas e etapas para elaboração dos principais 

desenhos de estudo; 

• Compreender a importância do conhecimento sobre o desenho de estudo mais 

apropriado para responder a uma pergunta clínica; 

• Ter habilidade para planejar e desenvolver uma revisão sistemática e metanálise; 

• Acessar as principais bases de dados em saúde e desenvolver estratégias de busca; 

• Ler e analisar os artigos científicos de diferentes desenhos de estudo (intervenções 

terapêuticas e preventivas, testes diagnósticos, exposição a fatores de risco, prognóstico, 

entre outros), utilizando ferramentas adequadas para avaliação crítica e análise da 

validade interna e externa do estudo; 

• Compreender a importância e desenvolver habilidades relacionadas à publicação 

adequada dos trabalhos científicos. 

 

Avaliação qualitativa do aprendizado será realizada durante as atividades teórico-práticas. 
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ANEXO. Resolução da atividade de extensão – Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES). 

 

 

 


