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Ementa:
Desenvolvimento de assuntos atuais, controversos e/ou inovadores de interesse para a pesquisa, a
assistência e o ensino em enfermagem e saúde

Objetivos:
- Conhecer os fundamentos da Enfermagem Baseada na Evidência.
- Descrever as etapas da pesquisa clínica e refletir sobre os guidelines  da International Conference
on Harmonisation  (ICH) da Organização  Mundial da Saúde bem como dos padrões da Good
Clinical Practice (GCP).
- Compreender as pesquisas orientadas ao paciente e a tradução clínica dos resultados deste tipo
de estudo na segurança do paciente.
- Entender os elementos fundamentais que envolvem o protocolo da pesquisa clínica e os aspectos
éticos que fundamentam a segurança do paciente na pesquisa humana.
- Conceber a pergunta de pesquisa, a hipótese, os objetivos, as variáveis e a seleção da população
e amostra estudo (processo de especificação, amostragem e recrutamento).
- Planejar as medições e as técnicas de estimativa do tamanho da amostra.
- Adquirir noções básicas de estatística aplicada à pesquisa clínica.
- Identificar os níveis de pesquisa na produção de evidências científicas.
- Identificar os modelos de estudos clínicos tais como: estudos de coorte, ecológico, caso controle,
transversal,  ensaio  clínico,  revisão  sistemática  e  suas  aplicações  na  pesquisa clínica
- Desenvolver um esboço de uma proposta de Pesquisa Clínica em Enfermagem para a segurança
do paciente

Conteúdo:
1. Introdução à Enfermagem Baseada na Evidência e Segurança do Paciente
2. Introdução à Pesquisa Clínica associada aos princípios da investigação em segurança do
paciente: fases da pesquisa, como funciona, terminologia e papéis taxonomia, conceitos e
princípios e responsabilidades de um Grupo de na Pesquisa Clínica, medida de danos.
3. Critérios de Avaliação de estudos clínicos: Consort (Standards of Reporting Trials) 4.
Perspectivas  do  Pesquisador:  Guidelines  da International  Conference  on Harmonisation (ICH)
da Organização Mundial da Saúde; Obrigações do pesquisador de acordo com os padrões da Good
Clinical Practice (GCP)/FDA  Food and Drug Administratin)
a. Proteção dos direitos Humanos e segurança do paciente b. Suporte Financeiro 5. Fundamentos
da Pesquisa Clínica e suas contribuições  para a segurança do paciente a. Passos para o
delineamento de um estudo clínico;
b. Elaboração da questão de pesquisa e hipótese do estudo;
c. Concepção das variáveis do estudo
d. Seleção dos sujeitos do estudo: critérios de seleção, amostragem e recrutamento;
e. Princípios Estatísticos básicos
f. Estimativa do tamanho da amostra
g. Exemplos de estudos clínicos na segurança do paciente
4. Desenho de um protocolo de pesquisa clínica aplicado à segurança do paciente a. Estudo de
coorte;
b. Estudo caso-controle;
c. Estudo transversal; d. Estudo ecológico; e. Ensaio clínico.
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f. Revisão sistemática com e sem metanálise
g. Estudos mistos

Metodologia:
O  estudo   se  desenvolverá   na  modalidade   a  distância   assíncrona   no  ambiente   de
gerenciamento  da  aprendizagem  Moodle®  e  estará  integrado  a  03  (três)  encontros
presenciais. No Moodle® as atividades serão organizadas por semana na qual os alunos terão
oportunidade de ler o conteúdo disponibilizado, pesquisar outros e responder e publicar as
questões   nos   Fóruns   específicos   no   prazo   solicitado   para   o   desenvolvimento   da
aprendizagem colaborativa. Em cada semana no ambiente Moodle® os alunos seguirão um roteiro
para apresentar as atividades no ambiente assim distribuído:
- Atividades semanais para serem postadas no ambiente Moodle® utilizando a ferramenta
Fórum de Atividades.
Atividade 1: Análise de um estudo clínico de acordo com roteiro previamente postado no ambiente -
primeira semana.
Atividade 2: Identificar um problema/situção ou caso em saúde e enfermagem em que o conteúdo
estudado na respectiva semana possa contribuir para a segurança do paciente e avançar nesta
proposta apenas até a parte correspondente ao roteiro especificado a seguir:
- Descrição do problema (Descrever em detalhes o problema que envolve a segurança do paciente
e que requer um estudo clinico para a solução). Neste momento é um esboço inicial da pergunta de
pesquisa. Qual a pergunta que será norteadora do estudo? Utilize a Metodologia PICO para
formular a questão de pesquisa. Qual (is) a(s) hipótese(s) do estudo? (Se o estudo exigir) Fazer
uma revisão de literatura  sobre os textos publicados e inseridos em uma base de dados no ano de
2014 e incluir referências (pelo menos 3 referências) segunda semana.
- Estabelecer  a  significância  do  estudo  ou  seja,  por  que  esta  questão  é importante  na
segurança do paciente. Buscar fundamentos  nos referenciais bibliográficos  específicos - terceira
semana
Selecionar o Desenho do estudo Como o estudo será estruturado?  Quarta e quinta semana
- População  e Amostra  do estudo;  quem  são  os sujeitos  do estudo  e como eles serão
selecionados? Sexta semana
- Variáveis do estudo; Quais as variáveis do estudo, conceituá- las e estabelecer as medidas que
serão efetuadas para o estudo em questão Sétima semana
- Estatísticas do estudo; Qual a amostra do estudo e como ele será analisado? Quais são as
hipóteses? Tamanho da amostra. Oitava semana
Ao final da disciplina, o aluno deverá ter uma proposta de estudo clínico para ser desenvolvida
durante  a  sua  formação  que  contribua  para  a  melhoria  da  segurança  do paciente. O aluno
deverá optar por um único desenho de estudo e, portanto, a seleção do tipo de estudo que
pretende conduzir norteará todas as atividades que serão desenvolvidas no Fórum de Atividades.
Os encontros presenciais, previamente agendados
têm por finalidade discutir as dúvidas sobre os conteúdos estudados e apresentar os seminários.
Serão desenvolvidos 03 (três) seminários presenciais, em duplas, assim organizados:
- Seminário I   sobre a análise crítica de um estudo clínico associado a segurança do paciente de
acordo com roteiro prévio.
- Seminário II   acerca da apresentação  da proposta  de estudo  clínico  com as etapas: descrição
do problema, significância do estudo e tipo de estudo.  Acerca do que ele contribui para a melhoria
da segurança do paciente? A apresentação será Individual.
-   Seminário III  para apresentação  da população e amostra,  as variáveis  e as estatísticas  e
hipóteses do estudo. A apresentação será Individual

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA
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03/08
17:00 - 20:00

Presencial: Apresentação  da disciplina e sua
organização; Objetivos e plano de ensino;
Divisão dos grupos para os seminários;
Treinamento aspectos básicos do ambiente
Moodle; Pesquisa de Evidências Clínicas nas
Bases de Dados on line: Cochrane, Scielo,
Medline/PUBMED, Scopus, Science Direct e
Ovid; Portal Periódicos Saúde.

Aula  expositiva  edialogada e
acompanhamento on line no
Moodle com exercícios em sala

1, 2, 3, 23, 24

10/08
17:00 - 20:00

Introdução a Enfermagem Baseada na
Evidência; Perspectivas do Pesquisador:
Guidelines of International Conference on
Harmonisation (ICH) da Organização Mundial
da Saúde; Obrigações do pesquisador de
acordo com os padrões da Good Clinical
Practice (GCP)/FDA Food and Drug
Administration); Proteção dos direitos Humanos
e segurança do paciente; Suporte Financeiro.
Responsabilidades ético-institucionais:
Resolução196/96, 251/08 e Resolução

Ambiente Moodle 4, 5, 6, 23 e 24

17/08
17:00 - 19:00

Fundamentos       da       PesquisaClínica e
suas contribuições para a segurança  do
paciente. Glossário em pesquisa clinica e
segurança do paciente. Conceito de hipóteses
e veriáveis. Verbos nos  objetivos   de  estudos
clínicos. Passos para o delineamento de um
estudo. Elaboração  da  questão  de pesquisa e
sua relação com o delineamento de um estudo.
Exemplos de estudos clínicos na segurança do
paciente

Ambiente Moodle 7, 8, 9, 21, 22, 23
e 24

24/08
17:00 - 20:00

Descrição do Problema e significância do
estudo no contexto da  segurança do paciente

Seminário Presencial

31/08
17:00 - 20:00

Tipos  de  estudos  clínicos: Estudos  de  coorte
e  caso controle, pesquisa ecológica e ensaio
clínico, estudos transversais

Ambiente Moodle 10, 11, 12, 21, 22

14/09
17:00 - 19:00

Tipos     de     estudos     clínicos:Estudos  de
coorte  e  caso controle, pesquisa ecológica e
ensaio clínico, estudos transversais e estudos
mistos

Ambiente Moodle 13, 14, 15, 21 e
22

21/09
17:00 - 20:00

Tipo de desenho do estudo clínico que será
desenvolvido  a partir do apresentado  no
seminário  na  4ª. semana assciado ao contexto
da pesquisa clínica.

Seminário Presencial

28/09
17:00 - 19:00

Sujeitos do estudo (quem são ossujeitos  do
estudo  e como  eles serão  selecionados)  e
variáveis do estudo. Procedimentos éticos

Ambiente Moodle 16, 17, 18, 21 e
22

05/10
17:00 - 20:00

Hipóteses  e  variáveis;  medidasestatísticas na
pesquisa clínica e seu significado de acordo
com o desenho do estudo.

Ambiente Moodle 19, 20, 21 e 22

19/10
17:00 - 20:00

Apresentação  das  propostas  de estudo
completas individualmente.

Seminário Presencial Final

26/10
17:00 - 20:00

Apresentação  das  propostas  deestudo
completas individualmente

Seminário presencial

Avaliação:
A avaliação será processual e formativa e se constituirá nos seguintes itens e respectivos pesos por
atividade:
- Análise de um artigo clínico em saúde conforme roteiro pré-estabelecido- Peso  2
-  Desenvolvimento   das   atividades   no   ambiente   Moodle   no   período   previamente
estabelecido- Peso 4
- Participação e cumprimento das atividades nos seminários - Peso4
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