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WorkShop
Prática clínica baseada em evidências
Prática baseada em evidências é um protocolo recomendado pelas entidades
internacionais para elevar a eficiência das intervenções clínicas. Trata-se da aplicação
da ciência à prática clínica, oferecendo mais segurança e qualidade ao tratamento
de saúde.

Agregue valor ao programa de pós-graduação
Um módulo sobre a técnica da prática clínica baseada em evidências para ser
inserido em programas de pós-graduação, ministrado pelos autores da obra referência
na área, abordando ciência, tecnologias e computação de dados.

Sobre o curso
O módulo pode ser adaptado para o conteúdo e profundidade do conhecimento
desejado, conforme o nível da pós-graduação (especialização, mestrado ou
doutorado). Agregue valor na formação dos seus alunos incluindo laboratório prática
sobre tecnologias para fazer ciência.

Programa teórico
1. Problema
Mais importante que
encontrar a resposta é
formular a questão
clínica. Apresentação
da técnica e das
estratégias para
desenvolvimento do
raciocínio clínico.

4. Estatística
Introdução clara e objetiva
das técnicas estatísticas e
sua utilidade na
mensuração dos resultados
clínicos. Uma abordagem
prática para o profissional
da saúde.

2. Métodos
Os problemas clínicos
podem ser investigados
por diferentes métodos
e técnicas. A seleção
adequada destes está
relacionada com os
níveis de evidência
empregados na clínica.

5. Publicação
Aprenda a técnica de
redação recomendada
pelo Grupo de
Vancouver, e como
organizar um texto
científico para
publicação.

3. Ciência
Amostra, população,
hipóteses, estatísticas,
valor de p e outros
conceitos científicos
são explorados de
modo fácil e
relacionados com a
prática clínica.

6. Fraude
Estima-se que apenas
5% da literatura
publicada apresenta
relevância científica.
Aprenda a identificar
fraudes e má literatura
clínica.

Laboratório
4. PubMed
Um laboratório prático
sobre as técnicas para
localização e obtenção
gratuita dos melhores
artigos científicos para
basear a prática clínica.

3. Big data
Conheça a tecnologia e
trabalhe com
ferramentas de banco
de dados em tempo real
para relacionar dados
em grandes volumes .

2. Inteligência
Experimente ferramentas
computacionais de
inteligência, sistemas de
auxílio à decisão e
monitoramento (IoT) para
elevar a eficiência clínica
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