Ementa Curso 10 - Uso do GRADE-CERQual nas sínteses de evidências qualitativas
Descrição do Curso
A abordagem GRADE-CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research)
consiste em um método transparente para avaliar o grau de confiança (alto, moderado, baixo ou muito
baixo) nas evidências provenientes da revisão sistemática de pesquisas qualitativas ou Síntese de
Evidências Qualitativas - SEQ. Essa abordagem vem sendo utilizada para facilitar (e mesmo incentivar)
o uso de achados provenientes de SEQs por parte dos tomadores de decisão em políticas públicas, de
forma a lhes oferecer as informações de que precisam para decidir quanta ênfase dar a um determinado
achado de revisão qualitativa.
O GRADE-CERQual utiliza uma abordagem semelhante àquela observada em outras ferramentas
baseadas no sistema GRADE, mostrando-se um instrumento interessante para avaliar a grau de
confiança nos achados de uma síntese de evidências qualitativas e a força das recomendações em
saúde.
Ao final do curso, o que se espera é que o participante seja capaz de compreender os fundamentos e
a lógica interna da abordagem GRADE-CERQual, bem como de utilizá-lo para avaliar achados oriundos
de sínteses de evidências qualitativas. O curso vai ser dividido em duas partes, a parte teórica e a parte
prática. A parte prática incluirá uma avaliação de um achado de revisão usando a nova ferramenta
online GRADE-CERQual iSoQ (interactive Summary of Qualitative findings).
Cada participante receberá uma conta iSoQ no dia do curso.

Objetivos do Curso


Apresentar os objetivos e a base teórico-conceitual da abordagem GRADE-CERQual.



Abordar e discutir os quatro componentes da abordagem CERQual: limitações metodológicas,
coerência, adequação dos dados e relevância.



Expor como é feita uma avaliação geral de confiança com base no sistema GRADE-CERQual
em suas principais etapas: estruturação, resumo e avaliação da confiança dos achados;



Expor como a nova ferramenta GRADE-CERQual iSoQ interage com a aplicação da abordagem
GRADE-CERQual, com a criação do Perfil de Evidências CERQual e da Tabela-Resumo de
Achados Qualitativos (SoQF, do inglês Summary of Qualitative Findings).

Público-alvo
Profissionais com conhecimento em revisão sistemática ou avaliação de tecnologias em saúde,
especialmente metodologistas, acadêmicos, profissionais que trabalham com a temática de ATS e
elaboração de diretrizes, gestores e público científico interessado no uso de sínteses de evidências
qualitativas para informar tomadas de decisão nas áreas acima citadas.

