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Conteúdo

1. O que realmente é medicina baseada em evidências?

2. Princípios da medicina baseada em evidências: 
- Tem evidência para tudo? 
- Como tolerar o doloroso princípio da hipótese nula? 
- Como identificar situações de plausibilidade extrema? 
- O princípio da complacência.

3. Integridade científica, transparência e reprodutibilidade.

4. Por que a maioria dos estudos é falsa? 
- Vieses cognitivos predisponentes; 
- O universo científico produtor de fake news;
- O conceito bayesiano de valor preditivo de um estudo;
- A importância da probabilidade pré-teste; 
- Tamanho é documento.

5. Análise da veracidade de uma evidência.
- Erros Aleatórios; 
- Estudos pequenos, truncados, análises de subgrupo, desfechos secundários;
- Erros sistemáticos (catálogo de vieses);
- Viés de publicação;
- Profecias autorrealizáveis.

6. Economia Clínica.
- Como calcular o valor das condutas? 
- O valor clínico versus a preferência do paciente;
- O conceito de custo não monetário.

7. Análise do valor de uma conduta terapêutica (impacto).
- A importância (não reconhecida) do risco relativo;
- A importância e a limitação do NNT; 
- Como calcular a imprecisão do NNT;
- O valor do tempo (hazard ratio); 
- Cuidado com desfechos substitutos; 
- Cuidado com desfechos compostos;
- Como ponderar risco/benefício.

8. A diferença entre eficácia e efetividade.

9. Estudos de não-inferioridade (erros e acertos).

10. A arte da decisão compartilhada baseada em evidências.

11. Resolução de dilemas (probabilidade, desempenho, utilidade).

12. Análise da totalidade das evidências.
- Revisões sistemáticas e meta-análises;
- A meta-análise ideal;
- Graus de recomendação e níveis de evidências.

13. Catálogo de Conceitos Fora da Caixa.

Investimento:
Estudante R$ 40

Médico R$ 80


