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RESPONSÁVEIS  
Prof. Doutor António Vaz Carneiro e equipa do CEMBE da FML 

DATAS  
• 29 de Abril, 11 e 25 de Maio, 7, 17 e 30 de Junho de 2010 

LOCAL  
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 

DESTINATÁRIOS  
Médicos das USF 

OBJECTIVOS PRINCIPAIS  
• Descrever os conceitos básicos da MBE, sua importância e relevância 

• Aplicação prática dos conceitos de MBE: informação para suporte à prática 

clínica 

ESTRUTURA CURRICULAR  
• A MBE como metodologia científica de apoio à decisão clínica: definição, bases 

filosóficas, problemas, limites e questões metodológicas  

• Causalidade em medicina. Provas científicas de benefício e risco: ensaios 

clínicos e estudos observacionais  

• A avaliação crítica da literatura biomédica: estudos de testes diagnósticos, 

ensaios clínicos, estudos de coorte e revisões sistematizadas  

• Qual a importância das fontes bibliográficas primárias (Medline, EMBASE, por 

exemplo) e secundárias (Cochrane Library, UpToDate, por exemplo)? Quais 

utilizar no quotidiano?  

• Como se diagnostica uma determinada patologia? Qual o medicamento de 1ª 

linha? E de 2ª? Como se faz o seguimento? Qual o prognóstico? Que evidência 

para tudo isto? 

• Podemos responder a questões práticas do quotidiano assistencial? Como? 

CANDIDATURAS  
Nº de participantes: 30 (máximo)  



AVALIAÇÃO  
A avaliação do curso será conseguida através de inquéritos estruturados, com 

perguntas abertas e fechadas, que os participantes terão de responder no final.  

 

OBJECTIVOS MÉTODOS DE 
ENSINO 

AVALIAÇÃO 

Descrever os conceitos básicos da MBE, sua 
importância e dificuldades de aplicação 
prática  

Comunicação formal 
(lecture)  

Questionários de perguntas 
fechadas e abertas 

Compreender os diversos tipos de estudos 
clínicos  

Comunicação formal 
(lecture)  

Questionários de perguntas 
fechadas  

Avaliar criticamente estudos diagnósticos, de 
tratamento ou revisões sistemáticas 

Comunicação formal 
(lecture)  

Questionários de perguntas 
fechadas 

Compreender os passos necessários para 
efectuar uma pesquisa bibliográfica eficaz, 
utilizando fontes primárias e/ou secundárias.  

Demonstrações práticas.  
Auto-aprendizagem  

Desempenho individual no 
fim do curso (avaliação 
sumativa)  

Avaliar criticamente um estudo clínico Exercício prático  Análise de artigos 
individuais. Observação 
directa. 

Seleccionar fontes de informação de alta 
qualidade para apoio à decisão clínica: 
softwares de aplicação clínica 

Exercício prático Observação directa. 

Management de uma patologia específica Prática Múltiplas. 

Elaboração individual pós-curso de um TAC Prática Análise científica 

 

ACREDITAÇÃO 
• Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

• Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral 

• Ordem dos Médicos 

 



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DOS MÓDULOS 
 
 

MÓDULOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1º MÓDULO 
(29 Abril 10) 

• Introdução 

• Causalidade em medicina 

• Tipos de estudos clínicos 

• Normas de orientação clínica: desenho, implementação 

• Pesquisa da informação: fontes primárias e secundárias 

2º MÓDULO 
(11 Maio 10) 

• O uso de testes diagnósticos e suas características: 
sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e 
negativo 

• Princípios metodológicos de análise crítica de estudos 
diagnósticos 

• Exercício prático de análise crítica de um estudo diagnóstico 

3º MÓDULO 
(25 Maio 10) 

• Os estudos de tratamento e rastreio: os ensaios clínicos 

• Princípios metodológicos de análise crítica de ensaios clínicos 

• Exercício prático de análise crítica de um ensaio clínico 

4º MÓDULO 
(7 Junho 10) 

• Revisões sistemáticas 

• Princípios metodológicos de análise crítica de RS 

• Exercício prático de análise crítica de uma RS 

5º MÓDULO 
(23 Junho 10) 

• Patologia seleccionada: pesquisa de evidência para construção 
de TACs (tópicos de avaliação crítica) - EXERCÍCIO PRÁTICO  

6º MÓDULO 
(30 Junho 10) 

• Questões variadas a responder com fontes de evidência de boa 
qualidade - EXERCÍCIO PRÁTICO 

 

Nota: os conteúdos dos 5º e 6º módulos serão definidos ulteriormente com os 
formandos do curso. 
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