Edital do Curso de Medicina Baseada em Evidências
O Curso de Medicina Baseada em Evidências (MBE) tem como intuito
estimular a formação do pensamento crítico e expandir o conhecimento da
metodologia científica, de forma que seja salientada a integração da melhor
evidência científica com a preferência do paciente e a prática profissional. É
necessário fornecer subídios para que o profissional tenha um raciocínio clínico
baseado em evidências que o acompanhará em toda a sua trajetória profissional.
É inquestionável que o conhecimento em MBE agrega valor a formação e
atuação dos profissionais de saúde. Dentre os motivos para essa afirmação
estão:
 melhoria da qualidade do atendimento individualizado;
 otimização dos resultados com o melhor desfecho para o paciente;
 ampliação da transparência, responsabilidade e valor;
 utilização de dados quase em tempo real para tomada de decisões dos
cuidados em saúde;
 factibilidade dos profissionais se manterem atualizados com os protocolos
padronizados e baseados em evidências de pesquisas atuais.
Como um curso de extensão, nosso certificado é válido para determinados
processos seletivos de residência, como aqueles cujos editais contemplam
pontuação para cursos na aréa médica com carga horária entre 10 a 20 horas
ou ≥ a 20 horas. Em específico, no estado de Minas Gerais, há inserção dentre
os critérios de pontuação curricular, o Curso de Medicina Baseada em
Evidências com carga horária mínima de 8 horas, não constante no histórico
escolar, como também a aprovação em curso na área de práticas de saúde
baseadas em evidências.

PÚBLICO-ALVO
Estudantes e profissionais de saúde
FORMATO DO CURSO
100% online
DURAÇÃO DO CURSO
20 horas
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO
R$ 120,00
Cartão de crédito (à vista ou parcelado). Ver condições de pagamento!
Cartão de débito
Boleto bancário
INSCRIÇÕES
Exclusivamente

pelo

site

da

Fundação

IMEPEN

(https://imepen.com/cursos/mbe/) no período entre 15 de fevereiro de 2021 a 05
de março de 2021.
Há limitação de 1 inscrição por CPF.
INÍCIO DO CURSO
8 de março de 2021
CERTIFICAÇÃO
O certificado com autenticidade via QR code estará disponível 12 dias
após a data de início do curso (dia 19/03/21). Utilizamos uma plataforma online,
na qual o próprio aluno realiza o download do certificado a partir da data indicada.
O certificado poderá ser baixado por até duas ocasiões ao longo de um ano.
PROFESSORES

 Ms. Renato Ferreira
Doutorando em Saúde (UFJF)
Pesquisador convidado do Núcleo de Cirurgia Experimental da Faculdade
de Medicina da UFJF
 Dra. Roberta Teixeira
Ministério da Saúde
Instituto Nacional de Cardiologia
 Dr. Fernando Colugnati (professor convidado)
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde da UFJF
Professor Adjunto da UFJF
 Dr. Marcus Bastos (professor convidado)
Diretor da Fundação IMEPEN
Professor da FCMS/JF e da FAGOC
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atividades

Tema

Duração

Vídeo-aula

Contextualização da Medicina
Baseada em Evidências

2 horas 10 minutos

Vídeo-aula

Delineamento e vieses de
estudos

1 hora 10 minutos

Vídeo-aula

Medidas de ocorrência e
associação

1 hora 10 minutos

Vídeo-aula

Qualidade dos teste
diagnósticos (Bônus)*

50 minutos

Questionário online

Atividade Simulada I

55 minutos

Vídeo-aula

Estratégia de busca de
informação

1 hora 30 minutos

Vídeo-aula

Revisão Sistemática e
Metanálise

1 hora 25 minutos

Vídeo-aula

Sistema GRADE: qualidade da

1 hora 25 minutos

evidência e força da
recomendação
Vídeo-aula

Como ler e redigir artigos

1 hora 10 minutos

científicos
Vídeo-aula

1 hora

Avaliação de Tecnologias em
Saúde

Questionário online

Atividade simulada II

55 minutos

Vídeo-aula

Ultrassonografia Point-of-Care

30 minutos

(Bônus)*
Leitura

Material suplementar

5 horas

Questionário online

Avaliação final

50 minutos

*Módulo bônus ofertado aos alunos pelos professores convidados
ESTRUTURA E CONDUÇÃO DO CURSO
 As aulas são gravadas na plataforma digital ZOOM e ficam disponíveis
por 90 dias para os alunos;
 Não é necessário proceder o download de nenhum programa. Os links
com chaves de acesso serão disponibilizados no dia do início do curso
(08/03/2021) a partir das 12 horas no horário de Brasília;
 O aluno pode assistir as aulas em qualquer horário e revê-las quantas
vezes quiser durante o período de disponibilidade;
 Grupo exclusivo de Whatsapp é criado para que os alunos possam fazer
perguntas aos professores durante toda duração do curso;
 Material suplementar e outras ferramentas didáticas são disponibilizadas
aos alunos;
 Há avaliações simuladas para nivelamento e fixação de conteúdo por
parte dos alunos. As questões são comentadas instantemente após a
conclusão das avaliações;
 Há uma avaliação final na qual o aluno terá até quatro oportunidades para
atingir a pontuação desejada de no mínimo 60% de acertos.
 Os alunos poderão avaliar o conteúdo e sugerir formas de aprimoramento

do curso.
DÚVIDAS
Fale conosco! Estamos prontos para te atender.
Telefone: (32) 3216-2515 ou Whatsapp: (32) 9 9165-0013

