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FORMULARIO 2 – PROGRAMA DE DISCIPLINA * 

DISCIPLINA GERONTOLOGIA  BASEADA EM EVIDÊNCIAS
PROFESSOR(A) VANESSA RAMOS KIRSTEN
SIAPE 1898541 CARGA HORÁRIA 15h CRÉDITOS 1

EMENTA História e Conceito da Medicina Baseada em Evidências. Prática da Medicina 
Baseada em Evidências. Níveis de evidências científicas. Busca de informações 
em gerontologia e avaliação crítica.

OBJETIVOS Ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a analisar informações em 
saúde, sob o ponto de vista da medicina baseada em evidência, 
estabelecendo a presença de causalidade em achados científicos. Ter 
conhecimento do histórico da construção da Medicina Baseada em 
evidências. Conhecer estratégias de busca de artigos científicos e avaliar seu 
grau de evidência científica. 

TÓPICOS 
PRINCIPAIS

 A prática Baseada em Evidências na Saúde individual e coletiva: história e 
conceito.

 Evidências científicas em Saúde, com foco em assuntos sobre 
gerontologia.

 Os passos da Prática Baseada em Evidências.
 Tipos e níveis de evidência científica.
 Recursos de seleção de informações.
 Métodos de avaliação crítica da qualidade das publicações científicas.
 Especificidades do campo da gerontologia para uma prática baseada em 

evidências.
RECURSOS Aulas expositivas e dialogadas. 

Quadro-branco, caneta. 
Laboratório de Informática.

AVALIAÇÃO Trabalhos individuais e em grupo.
Seminários.
Busca de evidência para responder perguntas clínicas.
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* Aumente ou diminua os campos de cada item conforme a necessidade, mas atenção, este 
formulário não pode ultrapassar três páginas. Não modifique a formatação original deste 
formulário.


