
Introdução 

Resultados

Espera-se com a conclusão das análise estatísticas, que o

instrumento apresente boa responsividade, possibilitando sua

utilização em uma população em estudantes de fisioterapia, para

além de profissionais fisioterapeutas.

Conclusão

Trata- se de um estudo quase experimental, antes e

depois, em dois grupos de estudantes (N=30), do último ano

do curso de bacharelado em Fisioterapia do Centro

Universitário do Vale do Ribeira (UNIVR/UNISEPE). Foi

provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade

Cidade de São Paulo – UNICID, (nº 13696713/2012).

A intervenção educativa foi realizada em 15 encontros

semanais, de 2 horas cada, totalizando uma carga horária de

30 horas. Os conteúdos foram organizados em dois módulos

e abordou o conhecimento teórico e conceitual da PBE e o

desenvolvimento das habilidades necessárias para

condução de suas etapas, incluindo: formulação da questão

clínica pela estratégia PICO; identificação dos termos de

busca e condução das buscas nas bases de dados, análise

da qualidade metodológica dos estudos e dos resultados

encontrados e; transposição das evidências para as

decisões terapêuticas.

Para as atividades de aprendizagem, utilizou-se

metodologias ativas com suporte da plataforma moodle. Os

participantes foram convidados e orientados quanto aos

objetivos e procedimentos do estudo. Responderam o teste

de acordo com as instruções descritas no instrumento antes

(pré-curso) e após o termino da intervenção educativa (pós-

curso). Foi utilizado o Teste Modificado de Fresno versão

curta, composto por 9 itens 5.

Método

Referências

Os resultados parciais evidenciam que os estudantes

conseguiram cumprir todas as etapas da PBE de modo prático e

sistematizado. A maior parte dos participantes considerou que a

capacitação incorporou habilidades para identificação, seleção e

busca das evidências, mas não para a análise e interpretação

crítica dos estudos.

Contudo, após a finalização das análise estatísticas do estudo,

será possível fazer uma amplitude do uso desse instrumento em

fisioterapeutas ainda em formação, bem como, medir a

responsividade do instrumento. Ainda, possibilitará medir o

próprio processo de formação.

1 Tilson JK. Validation of the modified Fresno Test: assessing physical therapists' evidence

based practice knowledge and skills. BMC Med Educ. 2010;10(38):0-9.
2 Kathleen DR., Sean S., MT. S. Validation of the Fresno test of competence in evidence

based medicine. BMJ. 2003;326:319-21.
3 Silva AM, Costa LC, Comper ML, Padula RS. Cross-cultural adaptation and reproducibility of

the Brazilian-Portuguese version of the modified FRESNO Test to evaluate the competence in

evidence based practice by physical therapists. Braz J Phys Ther. 2016;20(1):26-47. Epub

2016/01/21.
4 Shaneyfelt T, Baum KD, Bell D, Feldstein D, Houston TK, Kaatz S, et al. Instruments for

Evaluating Education in Evidence-Based Practice: A Systematic Review. JAMA. 2006;296(9).
5 da Silva, A.M., Padula, R.S. Factor structure and short version of the modified Fresno test to

assess the use of the evidence-based practice in physiotherapists. BMC Med Educ 21, 135

(2021). https://doi.org/10.1186/s12909-021-02535-9

Avaliar os efeitos de uma intervenção educativa na

formação de estudantes de fisioterapia sobre os

conhecimentos, competências e atitudes em relação ao uso

da Prática Baseada em Evidências.

Objetivo 

O Teste Modificado de Fresno 1 para fisioterapeutas é uma

versão adaptada do Fresno Test 2 e foi desenvolvido para

avaliar competências e habilidades para a PBE em

profissionais e estudantes de Fisioterapia.

É um instrumento autoexplicativo que avalia todas as

etapas do processo de adoção da PBE e apresenta uma

versão adaptada para o português-brasileiro 3-4.

O estudo propõe analisar o efeito de uma intervenção

educativa, bem como, a responsividade do instrumento em

uma população de acadêmicos de Fisioterapia.
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O estudo encontra-se na fase da análise e interpretação dos

dados. Para avaliação da responsividade, foi utilizado a soma

total e parcial das respostas. Para avaliar mudanças dos

participantes em relação ao conhecimento da PBE ao longo do

tempo, foram utilizadas medidas do tamanho do efeito, da

correlação de Pearson e da curva ROC.

Os participantes também responderam, antes e depois da

intervenção, uma questão com respostas em escala Likert de

10 pontos, que avaliou o conhecimento sobre PBE e foi

utilizado como pergunta âncora para avaliação da

responsividade.


