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Ficha de unidade curricular
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Mestrado de Direção e Chefia dos Serviços de Enfermagem
Prática Baseada na Evidência
2019/2020
Enfermagem
Maria do Céu Barbieri de Figueiredo; 10T/12TP/3OT

- Analisar criticamente a investigação produzida em enfermagem, e em outras disciplinas do
conhecimento, de forma a utilizá-la na sua prática clínica;
- Desenvolver a capacidade de tomar decisões na prática clínica, fundamentadas em
evidência empírica,respeitando os valores dos clientes, e considerando os recursos
disponíveis.
- Desenvolver a capacidade de tomar decisões na prática de gestão e governação,
fundamentadas em evidência empírica.
- Desenvolver a capacidade de usar criticamente indicadores e medidas estatísticas nos
processos de decisão

ECTS

TOTAL

Horas de contacto semestral

• Prática Baseada na Evidência: do conceito à sua implementação
• Etapas da prática baseada na evidência
o Definir a pergunta (Modelo PICO para formular questões clínicas)
o Planear e realizar a revisão da literatura:
o Avaliar criticamente a literatura
o Integrar a evidência na prestação de cuidados , na gestão e governação clinica
o Medidas de estatística descritiva e analítica
o Avaliar os resultados e procedimentos estatísticos usados nas revisões de literatura com
os diferentes os níveis de evidência
o Avaliar o processo
• As Revisões Sistemáticas da Literatura como o "golden standard" da PBE
• Guias de Boas Práticas: desenvolvimento e implementação
• Centros e recursos de PBE
\
As aulas teóricas serão predominantemente expositivas e visam dotar os estudantes de
saberes teóricos que terão oportunidade de mobilizar em contexto de estágio e/ou laboral.
As aulas teórico-práticas e de orientação tutorial acompanharão o processo ensino
aprendizagem ao longo do semestre, em que os estudantes serão desafiados a identificar um
problema da sua prática e aplicar esta metodologia para encontrar a melhor evidência.
Português
A avaliação da unidade curricular será realizada através de um trabalho de grupo, até 5000
palavras, que integre as seguintes etapas:
1) Formular uma pergunta que seja pertinente na prática clínica
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