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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

PLANO DE ENSINO PARA AULAS PRESENCIAIS 
2º semestre de 2022 

 
Linha de pesquisa: Avaliação de Tecnologias em Saúde 
Disciplina: FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDOS EM 
AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

Código: CFAR7049: TECFII 

Nível: ( x ) Mestrado   ( x ) Doutorado Nº de discentes de acordo com a proposta: 15 

Pré-requisitos: Ter cursado a disciplina Síntese de Evidências: Revisões de Escopo e Revisões 
sistemáticas da literatura (CFAR-7110) “e” estar desenvolvendo atividades de ATS em seu 
projeto de pós-graduação “ou” ser membro do NATS. 
Carga horária: 30 horas Créditos: 2 
Professor/a/es: Astrid Wiens Souza 
Ementa: 
Tipos de estudos. Ferramentas de avaliação de estudos em ATS. Avalição do risco de viés de 
estudos primários. Avaliação de qualidade metodológica. Avaliação da qualidade da 
evidência 
 
Conteúdos: 
Tipos de estudos 
Ferramentas de avaliação 
Uso da ferramenta A revised Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials - RoB 2.0 para 
avaliação do risco de viés em ensaios clínicos randomizados 
Uso da ferramenta ROBINS-I para avaliação do risco de viés de estudos não randomizados 
Uso da ferramenta Newcastle-Otawa para avaliação da qualidade de estudos não 
randomizados 
Uso das ferramentas Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2 (QUADAS-2) e  
Quality Assessment of Prognostic Accuracy Studies  (QUAPAS) para avaliação da qualidade 
de revisões sistemáticas 
Uso do checklist AMSTAR-2 para revisões sistemáticas 
Avaliação do risco de viés de revisões sistemáticas utilizado a ferramenta ROBIS 
Avaliação da qualidade da evidência com a ferramenta GRADE 
 
Descrição das atividades e recursos a serem empregados 
As aulas serão ministradas às terças-feiras, das 13:30h às 17h, no Prédio de Farmácia, 
Campus Jardim Botânico. Para as aulas serão utilizados laptops pessoais dos alunos e 
Datashow.  
Obs: não será possível acompanhar as aulas sem o laptop. 
 
Cronograma (Período (dia/horário) em que serão realizadas as atividades presenciais/ total 
de carga horária): 
 

Data 
 

Tópicos Horário- Atividades 
 

CargaHorária 
 

18/10 Apresentação da disciplina 
Tipos de estudos 

13:30 – 17:00 3,5 horas 
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Tipos de ferramenta de avaliação  
Apresentação introdutória da ferramenta RoB 
2.0 (grupo) 
Disponibilização do artigo a ser analisado e 
artigo para estudo da ferramenta. 

25/10 Entrega da avaliação do estudo proposto, pela 
ferramenta RoB 2.0 
Discussão da análise do ECR pela ferramenta 
RoB 2.0 
Apresentação introdutória da ferramenta 
ROBINS-I (grupo) 
Disponibilização do artigo a ser analisado e 
artigo para estudo da ferramenta 

13:30 – 17:00 3,5 horas 

01/11 Entrega da avaliação do estudo proposto, pela 
ferramenta ROBINS-I 
Discussão da análise do ECNR pela ferramenta 
ROBINS-I 
Apresentação introdutória da ferramenta 
Newcastle-Otawa (grupo) 
Disponibilização do artigo a ser analisado e 
artigo para estudo da ferramenta 

13:30 – 17:00 3,5 horas 

08/11 Entrega da avaliação do estudo proposto, pela 
ferramenta NOS 
Discussão da análise do estudo observacional 
pela ferramenta NOS 
Apresentação introdutória da ferramenta 
QUADAS-2/QUAPAS (grupo) 
Disponibilização do artigo a ser analisado e 
artigo para estudo da ferramenta. 

13:30 – 17:00 3,5 horas 

22/11 Entrega da avaliação do estudo proposto, pela 
ferramenta QUADAS-2 
Discussão da análise do estudo de acurácia 
diagnóstica pela ferramenta QUADAS-2 
Apresentação introdutória da ferramenta 
AMSTAR-2 (grupo) 
Disponibilização do artigo a ser analisado e 
artigo para estudo da ferramenta. 

13:30 – 17:00 3,5 horas 

29/11 Entrega da avaliação da RS proposta, pela 
ferramenta AMSTAR-2 
Discussão da análise da RS pela ferramenta 
AMSTAR-2  
Apresentação introdutória da ferramenta 
ROBIS (grupo) 
Disponibilização do artigo a ser analisado e 
artigo para estudo da ferramenta. 

13:30 – 17:00 3,5 horas 

06/12 Entrega da avaliação da RS proposta, pela 
ferramenta ROBIS 
Discussão da análise da RS pela ferramenta 
ROBIS 
Apresentação introdutória da ferramenta 
GRADE (grupo) 

13:30 – 17:00 3,5 horas 
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Disponibilização do artigo a ser analisado e 
artigo para estudo da ferramenta. 

13/12 Entrega da avaliação da RS proposta, pela 
ferramenta GRADE 
Discussão da análise da RS pela ferramenta 
GRADE 

13:30 – 17:00 3,5 horas 

 Realização da atividade final Assíncrona – 
entrega até 20/12 

2 horas 

Total   30 horas 
 

Avaliação: 
A avaliação será feita mediante a execução e entrega das atividades semanais (7 atividades, 
valendo 1,0 ponto cada) + entrega da avaliação final (3,0 pontos) 
 
Bibliografia: 
RoB 2.0 
Artigo para estudo da ferramenta: https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4898 
Capítulo 8 (Handbook Cochrane): https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-
08 
Ferramenta para avaliação: https://sites.google.com/site/riskofbiastool/welcome/rob-2-0-
tool?authuser=0 
 
ROBINS-I 
Artigo para estudo da ferramenta: https://www.bmj.com/content/355/bmj.i4919 
Capítulo 25 (Handbook Cochrane): 
https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-25 
Ferramenta para avaliação: 
https://sites.google.com/site/riskofbiastool/welcome/home?authuser=0 
 
Newcastle Otawa 
.ppt para estudo da ferramenta: 
https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp 
Manual para estudo da ferramenta: 
https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/nos_manual.pdf 
Ferramenta para avaliação: 
https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/nosgen.pdf 
 
QUADAS-2 
Documento para estudo da ferramenta: https://www.bristol.ac.uk/media-
library/sites/quadas/migrated/documents/quadas2reportv4.pdf 
Ferramenta para avaliação: https://www.bristol.ac.uk/media-
library/sites/quadas/migrated/documents/quadas2.pdf 
Website para mais informações: https://www.bristol.ac.uk/population-health-
sciences/projects/quadas/quadas-2/ 
 
AMSTAR-2 
Artigo para estudo da ferramenta: https://www.bmj.com/content/358/bmj.j4008 
Ferramenta para avaliação: https://amstar.ca/Amstar_Checklist.php 
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ROBIS 
Artigo para estudo da ferramenta: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089543561500308X 
Ferramenta para avaliação: http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/social-community-
medicine/robis/ROBIS%201.2%20Clean.pdf 
Website para mais informações: http://www.bristol.ac.uk/population-health-
sciences/projects/robis/ 
 
GRADE 
GRADE Handbook: https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html 
Recomendações para estudo da ferramenta: https://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-
Series 
Diretrizes metodológicas: Sistema GRADE: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_metodologicas_sistema_grade.pdf 
Ferramenta para avaliação: https://gdt.gradepro.org/app/#projects 
Website para mais informações: https://www.gradepro.org/ 

 


