
PROJETO Pró Saúde II  

Projeto: Oficinas de aprofundamento na técnica de revisão sistemática da 

literatura 

Juliana Gândara 

Justificativa: O trabalho de integração ensino-serviço promovido pelo Pró-Saúde   tem 

exigido o enfretamento da mudança na formação, objetivando que ela venha a atender 

aos princípios de integralidade e equidade. A demanda pela qualidade máxima do 

cuidado em saúde, combinada com a necessidade de uso racional de recursos tanto 

público quanto privado, tem exigido dos futuros profissionais da área da saúde e  dos já 

formados,  a implementação de práticas baseadas em evidências científicas. Por sua 

vez a análise de evidências de pesquisa exige dos profissionais novos conhecimentos 

e habilidades para capacitá-los a ter autonomia na avaliação crítica das informações 

científicas que serão utilizadas para diminuir as incertezas das decisões tomadas na 

clínica. 

Manter-se atualizado diante da crescente disponibilidade de informações na área da 

saúde; conhecer as melhores fontes de informação; saber avaliar criticamente a 

informação encontrada; integrar as evidências selecionadas e a experiência clínica 

diante das necessidades apresentadas pelos pacientes, são competências e 

habilidades necessárias à formação para   ao trabalho no Sistema único de Saúde.   

Estudantes, professores e trabalhadores precisam conhecer mecanismos da pesquisa 

bibliográfica que os emponderem para a tomada de decisão frente aos casos clínicos 

sobre os quais são chamados a intervir. A revisão sistemática para os participantes do  

projeto do Pró-Saúde contempla um tema importante da formação dos profissionais de 

saúde,  considerando que seu método,  cada vez mais usado,  evita  viés e possibilita 

análises mais qualitativas e objetivas dos resultados de estudos e pesquisas na área da 

saúde.   Este tipo de pesquisa promove   sínteses   mais conclusivas sobre determinadas 

intervenções facilitando as tomadas de decisão, e a melhoria dos cuidados oferecidos 

pelos profissionais da saúde. 

Objetivo: desenvolvimento de oficinas de formação nas técnicas de revisão sistemática 

da literatura na área da saúde. 

Metodologia: 6 oficinas de 2hs semanais para até 15 pessoas, desenvolvidas no 

laboratório de informática da PUC-SP. 

Público Alvo – professores, estudantes dos cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Psicologia e Serviço Social e trabalhadores da rede pública de saúde da STS da Fó 

Brasilândia. 

Competências e Habilidades pessoais para a função: pesquisador com experiência 

no desenvolvimento de pesquisas utilizando a técnica de revisão sistemática na área da 

saúde; ter conhecimento da metodologia Cochrane; 

Sínteses das atividades a serem desenvolvidas: oficinas de formação para revisão 

sistemática da literatura na área da saúde. 



Principais temáticas: Conceito de revisão sistemática, estudos de revisão: implicações 

conceituais e metodológicas; descrição e elaboração das etapas da revisão sistemática 

(buscar a pergunta, estratégias de busca, avaliar a evidência, a qualidade dos estudos, 

estabelecer critérios para a busca etc).  

Duração da contratação: seis oficinas  

Datas : 14/05/2017  das 10 à s 12 h e 13 à 15 h / 15/05/2017 das 10 à s 12 h e 13 à 

15 h/ 16/05/2017 das 10 à s 12 h e 13 à 15 h 

 

 

 


