
PrPráática baseada em tica baseada em 
EvidênciasEvidências

Lucieni Oliveira Lucieni Oliveira ConternoConterno

Infectologia Infectologia -- Epidemiologia Epidemiologia 
ClClíínicanica



Dentro de 10 anos estarDentro de 10 anos estaráá provado que provado que 
metade daquilo que vocês aprenderam na metade daquilo que vocês aprenderam na 
escola de medicina estava errado.escola de medicina estava errado.

O problema O problema éé que nenhum dos seus que nenhum dos seus 
professores sabe qual professores sabe qual éé esta metade.esta metade.
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Você teve alguma dVocê teve alguma dúúvida hoje?vida hoje?

Em geral temos dEm geral temos dúúvidas em 2 de cada 3 vidas em 2 de cada 3 
pacientes que atendemos pacientes que atendemos 
ambulatorialmente e 5 perguntas para ambulatorialmente e 5 perguntas para 
cada paciente internadocada paciente internado



Na prNa práática o que fazemos com as nossas tica o que fazemos com as nossas 
ddúúvidas ?vidas ?

λλ 30 % das vezes buscamos informa30 % das vezes buscamos informaçções ões 
para respondêpara respondê--las e 75% encontramoslas e 75% encontramos

λλ 70% das questões que não se buscou 70% das questões que não se buscou 
resposta são consideradas muito resposta são consideradas muito 
importantesimportantes



O que fazemos para resolver estas O que fazemos para resolver estas 
ddúúvidas?vidas?

λλ Muitos não sabem como e onde buscar informaMuitos não sabem como e onde buscar informaçções ões 

λλ Discutem com colegasDiscutem com colegas

λλ Usam como fonte informaUsam como fonte informaçção o material distribuão o material distribuíído pela  do pela  
Industria farmacêuticaIndustria farmacêutica

λλ Procuram em livro textoProcuram em livro texto

λλ LeemLeem Revisões narrativasRevisões narrativas

λλ Poucos buscam Artigos publicados sobre o assuntoPoucos buscam Artigos publicados sobre o assunto



LembreLembre--sese

λλ AdultosAdultos aprendemaprendem resolvendoresolvendo problemasproblemas

λλ Os Os ProblemasProblemas ClClíínicosnicos sãosão frequentementefrequentemente

questõesquestões clclíínicasnicas

λλ NNóóss aprendemosaprendemos respondendorespondendo as as questõesquestões

clclíínicasnicas no no contextocontexto de de casoscasos reaisreais e no local e no local 

ondeonde atendemosatendemos o o clientecliente



MedicinaMedicina BaseadaBaseada emem EvidênciasEvidências
λλ SobreSobre explicitarexplicitar o o queque nnóóss sabemossabemos e o e o queque nãonão

sabemossabemos

λλ SobreSobre fazerfazer perguntasperguntas responder e responder e tomartomar
decisõesdecisões

λλ SobreSobre compreendercompreender e e comunicarcomunicar informainformaççõesões



O O problemaproblema dos  dos  livroslivros textostextos
λλ LivrosLivros textostextos e e artigosartigos de de revisãorevisão narrativanarrativa

λλ UltrapassadosUltrapassados –– as as vezesvezes porpor muitosmuitos anosanos
λλ NãoNão contcontéémm os dados os dados necessnecessááriasrias que que permitampermitam avaliaravaliar a a 

qualidadequalidade dos dos estudosestudos nos nos quaisquais se se baseiambaseiam as as informainformaççõesões

λλ FrequentementeFrequentemente sãosão tendenciosostendenciosos ((viviééss))
λλ AutoresAutores escolhemescolhem artigosartigos queque eleseles concordamconcordam ouou queque eleseles

mesmosmesmos escreveramescreveram

λλ PodemPodem ser ser úúteisteis parapara se se aprenderaprender sobresobre a a doendoenççaa ( ( fisiologiafisiologia, , 
fisiopatologiafisiopatologia, , propedêuticapropedêutica clclíínicanica), ), nãonão as as questõesquestões especespecííficasficas de de 
diagndiagnóósticostico, , tratamentotratamento, , prevenprevenççãoão. . 

λλ ExceExceççõesões: : algunsalguns livroslivros eletrônicoeletrônico com com atualizaatualizaççãoão periperióódicadica



Realidade atualRealidade atual
λλ PrPrááticas sem base cientticas sem base cientííficafica

λλ Grande variaGrande variaçção da prão da práática entre os mtica entre os méédicos/ dicos/ 
opiniões diferentesopiniões diferentes

λλ Dificuldade de manusear a informaDificuldade de manusear a informaçção mão méédicadica

λλ Nosso conhecimento declina com o tempoNosso conhecimento declina com o tempo

λλ O conhecimento mO conhecimento méédico evolui rapidamentedico evolui rapidamente

λλ ManterManter--se atualizado se atualizado éé uma questão de uma questão de 
sobrevivência profissionalsobrevivência profissional



EvidênciasEvidências

λλ HouaissHouaiss: : 
λλ ““O que não dO que não dáá margem a dmargem a dúúvidas, estvidas, estáá claro, claro, 

manifesto, vismanifesto, visíível irrefutvel irrefutáável.vel.

λλ JurJuríídico:dico:
λλ ““InformaInformaçções e dados que comprovam ões e dados que comprovam 

achados e suportam opiniões.achados e suportam opiniões.””



PrPráática Baseada em Evidênciastica Baseada em Evidências

λλ PrPráática cltica clíínica que reflete o nica que reflete o 
conhecimento atual conhecimento atual 

ee

λλ Utiliza as melhores informaUtiliza as melhores informaçções ões 
cientcientííficas existentesficas existentes



OrigensOrigens

λλ A Medicina baseada em evidências surge A Medicina baseada em evidências surge 
da integrada integraçção de três disciplinas para ão de três disciplinas para 
gerar suporte gerar suporte àà decisão cldecisão clíínica:nica:
λλ Epidemiologia ClEpidemiologia Clíínicanica

λλ BioestatBioestatíísticastica

λλ InformInformáática Mtica Méédicadica



PrPráática Baseada em Evidênciastica Baseada em Evidências

λλ Aceita a incerteza nas decisões clAceita a incerteza nas decisões clíínicas nicas 

λλ Reconhece que a prReconhece que a práática mtica méédica dica éé muitas muitas 
vezes sem embasamento cientvezes sem embasamento cientííficofico

λλ Reconhece que a experiência clReconhece que a experiência clíínica e os nica e os 
conhecimentos de fisiopatolconhecimentos de fisiopatolóógico,  apesar gico,  apesar 
de necessde necessáários, são insuficientes nas rios, são insuficientes nas 
decisões cldecisões clíínicas.nicas.



PrPráática Baseada em Evidênciastica Baseada em Evidências

λλ Busca evidências de pesquisas clBusca evidências de pesquisas clíínicas ou nicas ou 
epidemiolepidemiolóógicas planejadas para embasar gicas planejadas para embasar 
as decisões clas decisões clíínicas.nicas.

λλ Integra a evidência comIntegra a evidência com
λλ o conhecimento das ciências bo conhecimento das ciências báásicas sicas 

λλ com as experiências clcom as experiências clíínicas pessoais.nicas pessoais.



Para se ter uma PrPara se ter uma Práática Baseada em tica Baseada em 

evidênciasevidências

λλ Conhecer os recursos;Conhecer os recursos;

λλ Aprender a encontrar informaAprender a encontrar informaççõesões
λλ VVáálidaslidas

λλ RelevantesRelevantes

λλ GeneralizGeneralizááveisveis

λλ Aprender a ser crAprender a ser crííticotico



Questões clQuestões clíínicasnicas

λλ FrequênciaFrequência da doenda doençça/ condia/ condiççãoão
λλ Prevalência, incidênciaPrevalência, incidência

λλ Fatores associados ao desenvolvimento da doenFatores associados ao desenvolvimento da doençça / a / 
condicondiççãoão

λλ Fatores de Risco/ causalidadeFatores de Risco/ causalidade

λλ Fatores relacionados a evoluFatores relacionados a evoluçção da doenão da doençça/ condia/ condiççãoão
λλ PrognPrognóósticostico

λλ Como pode ser evitar a doenComo pode ser evitar a doençça/condia/condiççãoão
λλ PrevenPrevenççãoão

λλ Como pode ser tratada a doenComo pode ser tratada a doençça ou condia ou condiççãoão
λλ TerapêuticaTerapêutica

λλ Impacto da doenImpacto da doençça em termos dea em termos de::
λλ custo/qualidade de vidacusto/qualidade de vida



TipoTipo de de perguntapergunta TipoTipo de de estudoestudo

Doença-desfecho

Prospectivo

Causa -exposição

Retrospectivo
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v

e

r

s

a

l



RelatoRelato de de casoscasos

Importante quando se conhece pouco sobre o assunto

Chama atenção para determinados aspectos não usuais da doença



Estudos de Coorte

Fatores de risco : probabilidade da doença
Prognóstico: evolução da doença 



Estudos casos controle

Fatores de risco : probabilidade da doença
Prognóstico: evolução da doença 



Ensaios Clínicos randomizados

Terapêutica e Prevenção



PrPráática cltica clíínica x Desenhosnica x Desenhos

PrPráática Cltica Clíínicanica DesenhoDesenho

HipHipóótesesteses SSéérie de casosrie de casos

FrequênciaFrequência Transversal/coorteTransversal/coorte

Fatores de risco  Fatores de risco  CasoCaso--controle / Coortecontrole / Coorte

Teste diagnTeste diagnóósticostico Seccional/transversalSeccional/transversal

TratamentoTratamento Ensaio clEnsaio clííniconico

PrognPrognóósticostico CoorteCoorte



RevisõesRevisões
λλ As questões mAs questões méédicas são estudadas mais dicas são estudadas mais 

de uma vez em diferentes locaisde uma vez em diferentes locais

λλ Os resultados de diferentes estudos Os resultados de diferentes estudos 
podem ser contraditpodem ser contraditóóriosrios

λλ Os estudos individuais não conseguem Os estudos individuais não conseguem 
chegar a conclusões definitivaschegar a conclusões definitivas



ExemplorExemplor: TRH : TRH nana menopausamenopausa

Pong!Pong!

WHI e WHI e outrosoutros estudosestudos
com com milhõesmilhões de de 
mulheresmulheres mostroumostrou
aumentoaumento do do riscorisco
cardiovascularcardiovascular

Ping!
HRT reduz incidência
de doença
cardiovascular em
mulheres na
posmenopausa



Revisão NarrativaRevisão Narrativa

λλ O especialista decide quais os artigos ou  O especialista decide quais os artigos ou  
informainformaçções são mais relevantesões são mais relevantes

λλ Sujeita a viSujeita a viéés de seles de seleççãoão

λλ Grande interferência da subjetividade do Grande interferência da subjetividade do 
autorautor

λλ Em geral não são consideradas boa Em geral não são consideradas boa 
evidênciaevidência



Revisão SistemRevisão Sistemááticatica
λλ Utiliza uma metodologia cientUtiliza uma metodologia cientíífica fica 

reprodutreprodutíívelvel

λλ Combina resultados de diferentes estudosCombina resultados de diferentes estudos

λλ Autor deixa claro os critAutor deixa claro os critéérios de pesquisa e rios de pesquisa e 
seleseleççãoão

λλ Faz avaliaFaz avaliaçção crão críítica de cada estudo inclutica de cada estudo incluíídodo

λλ Possibilita a generalizaPossibilita a generalizaçção dos achadosão dos achados

λλ Estimativas mais precisasEstimativas mais precisas



RevisõesRevisões SistemSistemááticasticas MetaMeta--ananááliselise

Reunir  evidências



O O queque éé a a melhormelhor evidênciaevidência??
λλ ClinicalmenteClinicalmente relevanterelevante –– nãonão simplesmentesimplesmente a a pesquisapesquisa bembem

feitafeita””
λλ IdealmenteIdealmente a a pesquisapesquisa clclíínicanica centradacentrada no no pacientepaciente

λλ O O queque de de fatofato importaimporta parapara o o pacientepaciente??
λλ MorbidadeMorbidade, , mortalidademortalidade, , qualidadequalidade de de vidavida

λλ As As vezesvezes pesquisapesquisa orientadaorientada parapara a a doendoenççaa
λλ Taxa de colonizaTaxa de colonizaççãoão

λλ POEMPOEM
λλ Patient Oriented Evidence that MattersPatient Oriented Evidence that Matters
λλ ImportanteImportante parapara a a minhaminha prprááticatica e e parapara meumeu pacientepaciente

λλ DOEDOE
λλ DiseaseDisease--oriented evidence (DOE)oriented evidence (DOE)

λλ PodePode ser ser enganosaenganosa: : nnííveisveis de de triglicertrigliceríídeosdeos

λλ OcasionalmenteOcasionalmente pesquisaspesquisas bbáásicassicas
λλ PapelPapel do  LDH do  LDH nana placaplaca vascularvascular

λλ PodePode ser ser muitomuito enganosaenganosa



Os resultados do estudo são relacionados ao Os resultados do estudo são relacionados ao 
doendoençça ou ao doente?a ou ao doente?

λλ POEMPOEM
λλ Eventos Eventos 

cardiovasculares, cardiovasculares, 
mortalidademortalidade

λλ NNúúmero de fraturasmero de fraturas
λλ Qualidade de vidaQualidade de vida

λλ DOEM:DOEM:
λλ NNííveis de veis de 

colesterol, colesterol, 
densidade densidade óóssea, ssea, 
nnííveis veis presspressóóricosricos

Efeito da atorvastatina nos níveis de HDL

Efeito da atorvastatina na ocorrência de IAM, AVC morte



POEMS: POEMS: patientspatients orientedoriented evidenceevidence thatthat
mattersmatters

λλ Estudos que tentam responder a Estudos que tentam responder a 
perguntas clperguntas clíínicasnicas

λλ Os resultados são avaliados em termos de Os resultados são avaliados em termos de 
sintomas, qualidade de vida, mortalidadesintomas, qualidade de vida, mortalidade

λλ Tem potencial de mudar a prTem potencial de mudar a prááticatica



DOEsDOEs xPOEMsxPOEMs

DOEDOE POEMPOEM

Resinas diminuem colesterol Resinas diminuem o 
risco de IAM e morte

Tratamento intensivo com Insulina
Mantém Glicemia de jejum <140mg/dl

Tratamento
intensivo com 
Insulina diminui
mortalidade e 
melhora qualidade
de vida



OndeOnde encontrarencontrar a a evidênciaevidência

λλ NãoNão emem livroslivros textostextos
λλ exceexceççõesões: : atualizaatualizaççãoão online, online, baseadobaseado emem evidênciaevidência

λλ Bases de dados Bases de dados baseadasbaseadas emem evidênciaevidência
λλ ex., MEDLINE (clinical Queries), Cochrane, Best ex., MEDLINE (clinical Queries), Cochrane, Best 

EvidenceEvidence

λλ RevistasRevistas baseadasbaseadas emem EvidênciasEvidências
λλ ACP Journal Club, EB Medicine, JFP POEMSACP Journal Club, EB Medicine, JFP POEMS

λλ ServiServiççosos online online baseadosbaseados emem EvidênciaEvidência
λλ ScHARRScHARR, Cochrane, ACP Journal Club, Bandolier, , Cochrane, ACP Journal Club, Bandolier, 

DARE, etc, etcDARE, etc, etc



Avaliar criticamente a EvidênciaAvaliar criticamente a Evidência
ValidadeValidade dada EvidênciaEvidência

λλ AvaliaAvalia a a qualidadequalidade metodolmetodolóógicagica do do estudoestudo, , emem
relarelaççãoão a a ausênciaausência de de erroserros sistemsistemááticosticos ((vvíícioscios) ) nana
populapopulaççãoão efetivamenteefetivamente estudadaestudada

RelevânciaRelevância dada EvidênciaEvidência
λλ RefereRefere--se se aoao impactoimpacto queque osos resultadosresultados podempodem

produzirproduzir quandoquando adicionadoadicionado aoao corpocorpo de de 
conhecimentosconhecimentos queque embasamembasam a a condutaconduta mméédicadica

ImportânciaImportância dada EvidênciaEvidência
λλ ÉÉ a a capacidadecapacidade de de generalizageneralizaççãoão dos dos resultadosresultados

alaléémm dada populapopulaççãoão de de pesquisapesquisa..



Avaliar criticamente a EvidênciaAvaliar criticamente a Evidência
λλ Por que Por que éé necessnecessáário?rio?

λλ a quantidade de informaa quantidade de informaçção ão éé muito muito 
grandegrande

λλ >2.000.000 publica>2.000.000 publicaçções mões méédicas por dicas por 
anoano

λλ Por que a qualidade das informaPor que a qualidade das informaçções ões éé
muito varimuito variáávelvel

λλ Nem tudo que estNem tudo que estáá publicado tem publicado tem 
embasamento cientembasamento cientíífico explfico explíícitocito



Avaliar criticamente a EvidênciaAvaliar criticamente a Evidência

λλ NemNem todatoda informainformaççãoão queque se se dizdiz baseadabaseada emem
evidênciaevidência, , realmenterealmente éé. . 

λλ ConsensosConsensos/ Guidelines:/ Guidelines: podempodem nãonão representarrepresentar boas boas 
evidênciasevidências: : grupogrupo de de especialistasespecialistas, , cujacuja opiniõesopiniões podempodem
prevalecerprevalecer dependendodependendo dada quantidadequantidade e e eloquênciaeloquência

λλ PrecisamPrecisam explicitarexplicitar osos mméétodostodos utilizadosutilizados parapara buscarbuscar, , 
encontrarencontrar, , avaliaravaliar as as evidênciasevidências e e dizerdizer o o nníívelvel de de 
evidênciaevidência queque representamrepresentam, a , a forforççaa dada recomendarecomendaççãoão



AvaliarAvaliar criticamentecriticamente a a evidênciaevidência
ValidadeValidade dada evidênciaevidência

λλ ConhecerConhecer osos tipostipos de de estudosestudos
λλ desenho estudo x pergunta cldesenho estudo x pergunta clíínicanica

λλ CompreenderCompreender conceitosconceitos
λλ SensibiidadeSensibiidade, , EspecificidadeEspecificidade, Prevalência, , Prevalência, RiscoRisco RelativoRelativo, , 

ReduReduççãoão de de riscorisco, , NNúúmeromero necessnecessááriorio parapara tratartratar, Odds Ratio, Odds Ratio

λλ Saber se Saber se osos estudosestudos foramforam bembem feitosfeitos

λλ ConhecerConhecer HierarquiaHierarquia dasdas evidênciasevidências



PrincipioPrincipio Fundamental Fundamental dada MBEMBE

A A hierarquiahierarquia dada evidênciaevidência
a.  a.  ExisteExiste umauma hierarquiahierarquia dasdas informainformaççõesões

dispondisponííveisveis
b.  Procure b.  Procure pelopelo nníívelvel maismais alto de alto de evidênciaevidência

EstejaEsteja pronto pronto parapara mudarmudar suasua abordagemabordagem ouou condutaconduta
quandoquando a a melhormelhor evidênciaevidência contradissercontradisser suasua
experiênciaexperiência

““MedicinaMedicina BaseadaBaseada nana ExperiênciaExperiência”” –– FazerFazer erradoerrado de de 
forma forma muitomuito segurasegura porpor tempo tempo cadacada vezvez maiormaior””..



HierarquiaHierarquia dasdas estudosestudos



I.I. revisão sistemrevisão sistemáática; tica; metanmetanááliselise; ECR; ECR

II.II. ECR com menor correECR com menor correçção metodolão metodolóógicagica

III.III. estudo quaseestudo quase--experimental com controles experimental com controles 
contemporâneoscontemporâneos

IV.IV. estudo quaseestudo quase--experimental com controles histexperimental com controles históóricos; estudo de ricos; estudo de 
coortecoorte

V.V. estudo de casos e controlesestudo de casos e controles

VI.VI. sséérie de casosrie de casos

VII.VII. Opinião especialistaOpinião especialista

NNÍÍVEIS DOS ESTUDOS QUE VEIS DOS ESTUDOS QUE 
FUNDAMENTAM RECOMENDAFUNDAMENTAM RECOMENDAÇÇÕES ÕES 

DE CONDUTADE CONDUTA



A.A. pelo menos um estudo de npelo menos um estudo de níível Ivel I

B.B. pelo menos um estudo de npelo menos um estudo de níível IIvel II

C.C. pelo menos um estudo de npelo menos um estudo de níível III vel III 

ou dois de nou dois de nííveis IV ou Vveis IV ou V

D.D. recomendarecomendaçções de especialistasões de especialistas

HIERARQUIZAHIERARQUIZAÇÇÃO DE GRAUS DE ÃO DE GRAUS DE 
RECOMENDARECOMENDAÇÇÃOÃO



λλ Grau AGrau A de recomendade recomendaççãoão

A adoA adoçção da conduta preconizada ão da conduta preconizada éé obrigatobrigatóória; ria; éé nãonão--éético tico 
desconhecêdesconhecê--la ou não a adotar.la ou não a adotar.

λλ Grau DGrau D de recomendade recomendaççãoão
(especialistas, consensos, diretrizes, simp(especialistas, consensos, diretrizes, simpóósiossios--satsatéélites em congressos)lites em congressos)

Apenas sugere conduta, não hApenas sugere conduta, não háá comparacomparaçção, nem capacidade ão, nem capacidade 
de generalizade generalizaçção. Geralmente hão. Geralmente háá nníítida influência da indtida influência da indúústria stria 
farmacêutica.farmacêutica.

““Conhecer não Conhecer não éé suficiente; suficiente; éé preciso aplicar."preciso aplicar."
Goethe Goethe 

INCORPORAINCORPORAÇÇÃO DA EVIDÊNCIA ÃO DA EVIDÊNCIA 
ÀÀ PRPRÁÁTICATICA



Antes de Antes de usarusar as as evidênciasevidências advindasadvindas dada pesquisapesquisa

clclíínicanica vocêvocê precisaprecisa sabersaber

λλ O O queque estestáá erradoerrado??

λλ QualQual a a gravidadegravidade do do problemaproblema

λλ ExistemExistem outrasoutras coco--morbidadesmorbidades??



Antes de Antes de procurarprocurar pelapela evidênciaevidência vocêvocê
precisaprecisa saber saber qualqual éé a a perguntapergunta

λλ QualQual o o melhormelhor exameexame parapara se se fazerfazer o o 
diagndiagnóósticostico??

λλ QualQual o o prognprognóósticostico??

λλ QualQual o o melhormelhor tratamentotratamento??

λλ QualQual a a melhormelhor forma de forma de prevenprevenççãoão??



ExperiênciaExperiência clclíínicanica X X EvidênciaEvidência ClClíínicanica

λλ A A evidênciaevidência advindaadvinda dada pesquisapesquisa clclíínicanica
devedeve somarsomar a a experiênciaexperiência e e nãonão substituisubstitui--
lala

λλ A A experienciaexperiencia clclíínicanica éé fundamental fundamental parapara
se se fazerfazer usouso adequadoadequado dada evidênciaevidência



Como Como praticarpraticar a MBEa MBE
λλ FazerFazer tudotudo porpor sisi mesmomesmo

λλ BuscarBuscar, , avaliaravaliar, , extrairextrair osos dados e dados e tirartirar as as conclusõesconclusões

λλ PedirPedir ajudaajuda parapara outrosoutros
λλ UsarUsar material material elaboradoelaborado porpor outrosoutros parapara buscarbuscar, , 

avaliaravaliar, , extrairextrair osos dados e dados e tirartirar as as conclusõesconclusões

λλ NãoNão fazerfazer nada nada porpor sisi mesmomesmo
λλ SeguirSeguir MBE MBE desenvolvidadesenvolvida porpor outrosoutros
λλ FormulandoFormulando questõesquestões parapara se se aplicaraplicar as as respostasrespostas
λλ EconomizaEconomiza tempotempo



Onde encontrar boas Onde encontrar boas 
evidênciasevidências

λλ ColaboraColaboraçção ão CochraneCochrane
http://www.cochrane.orghttp://www.cochrane.org

λλ Centro de Revisão  e DisseminaCentro de Revisão  e Disseminaççãoão
http://www.york.ac.uk/http://www.york.ac.uk/

λλ NationalNational guidelineguideline clearinghouseclearinghouse
http://www.guidelines.gov/index.asphttp://www.guidelines.gov/index.asp
λλ BritshBritsh Medical Medical JournalJournal

http://bmj.comhttp://bmj.com
λλ BritishBritish NationalNational FormularyFormulary

http://www.bnf.org/http://www.bnf.org/



A melhor fonte de evidências de boa A melhor fonte de evidências de boa 
qualidade sobre intervenqualidade sobre intervençções em saões em saúúdede



BibliotecaBiblioteca Cochrane Cochrane 

λλ FonteFonte atualatual com com osos maismais altos altos padrõespadrões
metodolmetodolóógicosgicos

λλ Para Para cadacada questãoquestão clclíínicanica, , todatoda literaturaliteratura éé
meticulosamentemeticulosamente pesquisadapesquisada parapara a a 
existênciaexistência de RCTde RCT

λλ MuitasMuitas RevisõesRevisões sistemsistemááticasticas com com mméétodotodo
vváálidolido e com e com esforesforççosos colaborativoscolaborativos

λλ ConclusõesConclusões sãosão baseadasbaseadas emem evidênciaevidência
advindasadvindas de RCTde RCT



OrganizaOrganizaçção ão 
CochraneCochrane





http:// www.cdr.york.ac.uk



http:// www.sign.ac.uh



http://www.medicine.ox.ac.uk



Clinical EvidenceClinical Evidence
λλ BMJ BMJ 
λλ ResumoResumo de de EvidênciasEvidências
λλ QuestõesQuestões clclíínicasnicas especespecííficasficas: : tratamentotratamento
λλ FazFaz recomendarecomendaççõesões especespecííficasficas
λλ DeixaDeixa claroclaro quandoquando hháá faltafalta de de evidênciaevidência



ACP Journal ClubACP Journal Club
λλ CercaCerca de 100 de 100 revistasrevistas sãosão sistematicamentesistematicamente

pesquisadaspesquisadas

λλ ResumosResumos extremamenteextremamente vváálidoslidos

λλ ResumosResumos estruturadosestruturados queque facilitamfacilitam a a avaliaavaliaççãoão
crcrííticatica

λλ ComentComentááriosrios clclíínicosnicos





Palavras 1

2 MeSH

3 Clinical Queries



Busca atravBusca atravéés do s do MeSHMeSH --22 Clinical Queries

Categoria de pergunta/ desenho estudos





http://www.guideline.gov/http://www.guideline.gov/



Procurando evidênciaProcurando evidência
11-- HHáá Evidência sobre determinado tema?Evidência sobre determinado tema?

λλ Qual a forQual a forçça desta evidência?a desta evidência?

λλ A evidência deve ser incorporada a minha prA evidência deve ser incorporada a minha práática?tica?

22-- Não existe evidênciaNão existe evidência
λλ Novos estudos bem realizados são necessNovos estudos bem realizados são necessááriosrios

λλ Não significa que a intervenNão significa que a intervençção Não ão Não éé importante importante 
adequada ou Não deva ser adotadaadequada ou Não deva ser adotada



Paradigmas atuais....Paradigmas atuais....

λλ SaibaSaiba o o queque vocêvocê nãonão sabesabe e e nãonão se se sintasinta mal mal porpor
istoisto !!

λλ SaibaSaiba comocomo aprenderaprender!!
λλ AprendaAprenda questionandoquestionando: a : a incertezaincerteza éé legitimalegitima! ! 
λλ TransformeTransforme osos problemasproblemas emem questõesquestões
λλ Procure, Procure, encontreencontre, , avalieavalie informainformaççõesões
λλ ComplementeComplemente a a experienciaexperiencia com o com o conhecimentoconhecimento

oriundooriundo dasdas pesquisaspesquisas
λλ AprendaAprenda com o com o problemaproblema e com o e com o processoprocesso
λλ OpiniãoOpinião do do especialistaespecialista ……emem úúltimoltimo lugarlugar



Avaliando conflitos de interesseAvaliando conflitos de interesse

λλ Contato com Industria farmacêuticaContato com Industria farmacêutica
λλ Como você aprendeu a usar os medicamentos que Como você aprendeu a usar os medicamentos que 

prescreve?prescreve?
λλ Você prescreve mais frequentemente o medicamento Você prescreve mais frequentemente o medicamento 

que ganha de amostra grque ganha de amostra gráátis?tis?
λλ Você acredita que haja conflitos de interesse nos Você acredita que haja conflitos de interesse nos 

estudos/ ou propagandas patrocinados pela industria estudos/ ou propagandas patrocinados pela industria 
farmacêutica? Cientfarmacêutica? Cientíífico  x $$$$$ ?fico  x $$$$$ ?

λλ O jantar não O jantar não éé de grade graçça !a !



Tomada de decisõesTomada de decisões

λλ EvidênciaEvidência nãonão tomatoma decisõesdecisões

λλ QuemQuem decide decide sãosão pessoaspessoas

λλ As As decisõesdecisões baseiambaseiam--sese
λλ ExperiênciaExperiência

λλ ConheciementoConheciemento bbáásicosico

λλ ConhecimentoConhecimento clclííniconico de de 
diagndiagnóósticostico, , prognprognóósticostico e e 
terapêuticaterapêutica

λλ ValoresValores e e preferenciaspreferencias ((TradiTradiççãoão, , 
religiãoreligião, leis, , leis, eticaetica, , culturacultura, , custoscustos



AlternativasAlternativas a a MedicinaMedicina BaseadaBaseada emem
EvidênciasEvidências

λλ MedicinaMedicina BaseadaBaseada nana EminênciaEminência
λλ ((marcadamarcada pelapela reluzênciareluzência dos dos cabeloscabelos brancosbrancos))

λλ MedicinaMedicina BaseadaBaseada nana VeemênciaVeemência

λλ MedicinaMedicina BaseadaBaseada nana EloquênciaEloquência

λλ MedicinaMedicina BaseadaBaseada nana PrevidênciaPrevidência

λλ MedicinaMedicina BaseqdaBaseqda nana DeficênciaDeficência

λλ MedicinaMedicina BaseadaBaseada no no NervosismoNervosismo

λλ MedicinaMedicina BaseadaBaseada nana OnipotênciaOnipotência
λλ (Isaacs and Fitzgerald, BMJ 1999;319:1618)(Isaacs and Fitzgerald, BMJ 1999;319:1618)


