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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Identificar e sintetizar evidência relevante na literatura científica é um aspecto fundamental e um dos grandes desafios para a
avaliação das intervenções em saúde. Para tecnologias muito novas, esta informação pode ser escassa e difícil de encontrar;
para outras, ao contrário, pode ser profusa, dispersa e de qualidade variável. Recuperar e sintetizar as evidências disponíveis
constitui-se, pois, em etapa crucial presente em qualquer processo de avaliação.
Revisões sistemáticas e metanálises ocupam posição superior na hierarquia das evidências sobre as intervenções em saúde.
Estas revisões são planejadas para responder a uma pergunta específica e utilizam métodos explícitos e sistemáticos para
identificar, selecionar e avaliar criticamente os estudos, e para coletar e analisar os dados.
São particularmente úteis para integrar as informações de um conjunto de trabalhos realizados separadamente, em locais e
momentos diferentes, por grupos de pesquisa independentes, sobre determinada tecnologia/intervenção, permitindo responder
sobre o benefício ou não de uma intervenção, bem como possibilita que, após a identificação dos erros e acertos realizados, um
novo estudo possa ser planejado de forma mais adequada.
Permitem, além disso, identificar temas que necessitam de evidências mais conclusivas, auxiliando na orientação para
investigações primárias futuras.
Objetivos da disciplina:
Possibilitar ao estudante a oportunidade de conhecer e discutir as diferenças entre Revisão da Literatura Tradicional (ou
Narrativa), Revisão Sistemática e Metanálise, conhecer as etapas de execuções deste tipo de estudo, bem como sua aplicação
no campo da saúde baseada em evidências e na formulação e avaliação de programas e políticas públicas.
Pretende-se que, ao seu termino, o estudante seja capaz de ler, interpretar e utilizar Revisões Sistemáticas e Metanálise de
ensaios controlados com criticidade.
Conteúdo Programático:
Revisão sistemática como um dos métodos de síntese das evidências utilizadas nas ATS. Revisão da literatura: diferenças entre
revisões narrativas, sistemáticas e metanálises. Princípios e racionalidade de uma revisão sistemática. Etapas do planejamento e
execução de uma revisão sistemática: construção do protocolo; definição da pergunta; busca e seleção dos estudos; avaliação
crítica dos trabalhos; extração dos dados; síntese dos dados e apresentação dos resultados. Busca bibliográfica em bases
eletrônicas de acesso remoto. Manuseio de gerenciador de referência, incluindo importação dos resultados de busca
bibliográfica; eliminação de duplicações, seleção de artigos a partir de títulos e abstracts; e, exportação para bancos de dados da
revisão. Construção de banco de banco de dados usando o Epidata.
Estratégia de Ensino Aprendizagem:
O curso se organiza em atividades presenciais semanais, centradas em aulas teóricas breves, apresentação e discussão de
textos previamente distribuídos e apresentação de seminários pelos discentes, bem como em um conjunto de exercícios e tarefas
práticas a serem executadas em momentos de dispersão extra-classe.
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TIPO DE AVALIAÇÃO:

A avaliação do curso tomará por base dois elementos: (1) desenvolvimento em sala de aula de um conjunto de atividades
práticas orientadas, relacionadas a itens específicos do conteúdo programático; (2) avaliação crítica de uma RS/MA sobre
intervenção terapêutica pré-definida, a ser realizada individualmente ou em grupo de dois alunos, por escrito, com prazo de
entrega de três semanas após o término do curso.

