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RESUMO
O uso da saúde baseada em evidências (SBE) tem aumentado expressivamente na prática clínica. A necessidade de 
localizar e aplicar a melhor evidência científica disponível tem promovido a aproximação dos conceitos SBE na prática 
clínica. A principal finalidade da SBE é integrar a informação clínica obtida com a experiência dos profissionais da 
área da saúde e os valores dos pacientes e/ou familiares. O presente artigo tem como objetivo apresentar os conceitos 
básicos da SBE e sua utilização na prática clínica.
Descritores: Medicina baseada em evidências, pediatria.

ABSTRACT
The need for clinicians to find and implement the best scientific evidence available has brought closer Evidence Based 
Healthcare (EBH) to clinical practice. In fact, the use of EBH in clinical practice has been progressively increasing. 
The main purpose of EBH is to incorporate the clinical information gathered from healthcare professionals and the 
values of patients and/or their families. The aim of this review is to discuss basic concepts of EBH and how they apply 
to clinical practice.
Keywords: Evidence-based medicine, pediatrics.

Artigo de Revisão

Saúde baseada em evidências (SBE)

O uso da saúde baseada em evidências (SBE) tem 
aumentado expressivamente na prática clínica. A neces-
sidade de localizar e aplicar a melhor evidência científica 
disponível tem promovido a aproximação dos conceitos 
SBE na prática clínica. A saúde baseada em evidências 
é uma abordagem que utiliza ferramentas metodológicas 
e epidemiológicas visando à busca da melhor evidência 
disponível para a tomada de decisões clínicas. A partir das 
dúvidas clínicas que possam surgir durante o atendimento 

dos pacientes e de uma questão clínica estruturada, é possível 
iniciar a revisão das evidências disponíveis na literatura 
científica e a avaliação crítica do grau de recomendação 
para aplicação dessas informações. A aplicação da SBE 
na prática clínica deve levar em consideração o paciente 
individualmente e, na saúde infantil, as circunstâncias e 
preferências familiares, e as decisões devem ser feitas 
com o paciente e/ou os pais1,2.
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A abordagem baseada em evidências aplica uma me-
todologia sistemática e rigorosa ao processo para garantir 
que a evidência aplicada seja relevante e de alta qualidade. 
Uma das vantagens da aplicação da SBE é que ela começa 
com o problema clínico enfrentado pelo paciente e pelo 
profissional da saúde. Apesar de que possam existir falhas na 
evidência disponível, essa evidência será a mais relevante na 
decisão envolvendo a conduta clínica. Ao identificar a falta 
de evidência ao responder à pergunta, se existirem critérios 
éticos, o profissional da saúde deve promover de maneira 
direta ou indireta a realização de pesquisas direcionadas 
para a questão clínica que permanece sem resposta.

O propósito da SBE é informar as evidências clínicas 
mais recentes e relevantes sobre uma determinada questão 
clínica3,4.

Para a aplicação da SBE na prática clínica, as seguintes 
etapas devem ser seguidas:

1) identificar incertezas na prática clínica;

2) elaborar uma pergunta estruturada que preencha essas 
lacunas;

3) conduzir uma procura eficiente na literatura em bases 
de dados consagradas;

4) avaliar criticamente a evidência disponível;

5) avaliar a validade interna e externa da evidência dispo-
nível considerando as circunstâncias particulares e os 
valores do paciente, dos familiares e do profissional da 
saúde, assim como os critérios de custo-efetividade.

Construindo a questão de pesquisa

A questão de pesquisa deve ser estruturada e focada 
para a busca das evidências científicas. A anamnese clínica, 

geralmente, inclui uma série de informações que, para a 
busca das evidências, precisam ser simplificadas5.

Etapas para a construção de uma questão clínica 
para busca de evidências científicas

1) Identificação dos descritores

A primeira etapa para a construção de uma pergunta 
para a busca de evidências envolve a identificação dos 
descritores (palavras-chave ou keywords) adequados para 
o assunto em questão. No Brasil, a BIREME disponibiliza 
um vocabulário estruturado e trilíngue de descritores, 
DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.
bvs.br/homepage.htm), que foi criado para servir como 
uma linguagem única na indexação de artigos de revistas 
científicas, livros, anais de congressos, e outros tipos de 
materiais científicos, assim como para ser usado na pesquisa 
e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes 
de informação disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) como LILACS, MEDLINE e outras. Os conceitos 
que compõem o DeCS são organizados em uma estrutura 
hierárquica permitindo a realização da pesquisa em termos 
mais amplos ou mais específicos ou todos os termos que 
pertençam a uma mesma estrutura hierárquica.

A identificação dos descritores deve ser feita em cada 
uma das bases de dados para as quais a busca será realizada, 
visto que as palavras-chave podem ser específicas em cada 
uma das bibliotecas utilizadas. Exemplo: para a busca na 
MEDLINE, os descritores devem ser identificados a partir 
da lista do “MeSH® – Medical Subject Headings (http://
www.nlm.nih.gov/mesh/); já na base de dados EMBASE, 
a indexação das publicações científicas é realizada a partir 
do sistema Emtree.

2) Estruturação da pergunta

a) Criação do PICO

Uma questão clínica claramente focada que deve definir 
quatro componentes (PICO):

P: Pacientes ou problema ou população ou teste diag-
nóstico.  A evidência relevante deve incluir estudos em que 
o “P” estudado tem atributos similares aos do “P” do qual 
a questão está sendo levantada.

I: Intervenção, exposição, alternativa nova (medicamen-
to, técnica, exame). Esse item da pergunta irá direcionar 
o tipo de estudo mais indicado para busca da evidência. 
Exemplo: uma questão clínica relacionada ao prognóstico 
pode ser filtrada para a inclusão de estudos de coorte. Já 
para uma dúvida em relação ao tratamento, os ensaios 

Figura 1 -  Saúde baseada em evidências
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clínicos randomizados são os mais indicados para esse 
tipo de questão.

C: Controle ou comparação (placebo ou medicamento, 
técnica, exame).

O: “Outcome” (desfecho clínico).

Exemplos: Qualidade de vida relacionada à saúde, ao 
tempo de internação, à presença de sintomas, à acurácia 
diagnóstica, à sobrevida.

b) Uso dos operadores booleanos (AND, OR, NOT)

Os operadores booleanos são palavras que têm o objetivo 
de definir para o sistema de busca como deve ser feita a 
combinação entre os descritores de uma pesquisa.

– AND (e): restringe a pesquisa. A busca deve conter 
apenas dados científicos em que o assunto incluiu os dois 
termos.  Exemplo: “Abdominal Pain” AND “Probiotics”;

queixa de falta de ar e sibilância que iniciou nos últimos 2 
dias. Nascida a termo, peso e desenvolvimento psicomotor 
adequados, aleitamento materno exclusivo até os 3 meses 
de idade, vacinas em dia e sem história familiar de doença 
crônica. No exame clínico: temperatura de 37,7 ºC, bom 
retorno capilar, frequência respiratória de 82 movimentos 
ventilatórios por minuto e saturação periférica de oxigênio 
em ar ambiente de 89%. Apresenta tiragens intercostal e 
subcostal; na ausculta pulmonar, presença de sibilâncias 
de tom agudo e estertores de bolha fina, ambos difusos e 
bilaterais. O diagnóstico inicial é bronquiolite viral aguda 
e o médico plantonista interna na sala de observação. Ele 
prescreve oxigênio continuado por cateter extranasal e 
uma sequência inicial de três nebulizações com Salbuta-
mol. Como no Congresso Gaúcho de Pediatria de 2014 a 
utilização dos broncodilatadores inalados para o tratamento 
da bronquiolite viral aguda foi questionada, surge uma 
dúvida clínica.

– Incerteza clínica: o uso de broncodilatadores reduz o 
tempo de internação em crianças com bronquiolite?

– Descritores: Bronchiolitis, Bronchodilator Agents, 
Placebo, Hospitalization

– Estrutura da questão pesquisa: PICO.

– População: crianças com diagnóstico de bronquiolite.

– Intervenção: broncodilatador.

– Comparação: placebo.

– Outcome: tempo de internação.

– Questão de pesquisa: Bronchiolitis AND “Bronchodilator 
Agents” AND Placebo AND Hospitalization.

Especificidade da busca

A busca de evidência pode ser focada em diversos as-
pectos, como assunto (questão de pesquisa direcionada ao 
assunto), desenho do estudo, faixa etária, etc. A maioria das 
bases de dados na área da saúde disponibiliza um recurso 
denominado “filtro”. Esse recurso permite que o pesqui-
sador especifique a busca por uma série de critérios. No 
exemplo citado anteriormente, a busca poderá ser filtrada 
para o tipo de estudo (“revisões sistemáticas”) e faixa etária 
(0-18 anos). O uso desses filtros irá incluir na busca apenas 
revisões sistemáticas que compararam os broncodilatadores 
com placebo para bronquiolite em crianças. A definição do 
desenho e da faixa etária irá auxiliar na especificidade da 
busca e, consequentemente, diminuir o número de artigos 
identificados.

–  OR (ou): amplia a pesquisa. Os resultados recuperados 
devem conter um termo ou o outro. Exemplo: “Headache” 
OR “Cephalalgia”;

– NOT (não): exclui um dos termos da pesquisa. Os 
resultados recuperados devem conter um termo e não de-
vem incluir o outro. Exemplo: “Pneumonia” NOT “Lipoid 
Pneumonia”.

Exemplo clínico

Lactente do sexo feminino, 5 meses de idade e pre-
viamente hígida é levada no final do outono à sala de 
Emergência de um hospital da Grande Porto Alegre por 
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Bases de dados

A MEDLINE (via Pubmed) é uma importante fonte de 
literatura primária em Medicina. No entanto, o processo 
de pesquisa, síntese e avaliação dos relatórios de pesquisa 
original pode incluir um número expressivo de artigos que 
invibializam a aplicação da busca de evidências na prática 
clínica. Atualmente, existem vários bancos de dados que 
oferecem as respostas para as dúvidas clínicas de maneira 
resumida e qualificada quanto à qualidade metodológica 
sob a forma de revisões sistemáticas, metanálises e dire-
trizes. Esse tipo de fonte de dados é denominado literatura 
secundária ou filtrada.

Nesse contexto, a Associação Médica Brasileira com o 
objetivo de auxiliar na decisão médica e, consequentemente, 
aperfeiçoar o cuidado aos pacientes, desencadeou um proces-
so, desde 1999, junto às Sociedades de Especialidade, para 
a elaboração de Diretrizes Médicas baseadas em evidências 
(http://www.projetodiretrizes.org.br/amb.php).

No Brasil, desde 2013, todos os profissionais e alu-
nos da área da Saúde também disponibilizam um portal 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/
principal/periodicos) construído pelo Ministério da Saúde 
em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) para a busca de 
evidências científicas. Os conteúdos estão disponíveis sem 
custo para os profissionais da Saúde vinculados ao respec-
tivo Conselho Profissional ou Universidade. Nesse portal, 
estão disponíveis 12 bases de dados (Access - Emergency 
Medicine; Access - Medicine; Access Physiotherapy; 
Atheneu; BestPractice; BMJ Learning; Biblioteca Virtual 
em Saúde; DynaMed; Micromedex 2.0; PROQUEST- 
Hospital Collection; Revealed - Anatomy Physiology e 
Rebrats) direcionadas para a busca de evidências científicas 
secundárias. Essas fontes de dados disponibilizam artigos, 
livros, materiais para o paciente e recursos de multimídia 
para uso na prática clínica.

Nível de evidência

Atualmente, existe uma série de sistemas para a avaliação 
da qualidade da evidência e para a graduação da força da 
recomendação, com o objetivo de informar respectivamente 
o grau de confiança na evidência apresentada e a ênfase para 
que seja adotada ou rejeitada uma determinada conduta. 
O sistema GRADE (http://www.gradeworkinggroup.org/
FAQ/index.htm) é o método de avaliação da qualidade de 
evidência, e, para a graduação da força da recomendação, 
mais utilizado na prática clínica.

No exemplo anterior, utilizando apenas o desenho do 
estudo como o critério de qualidade de evidência, a hierar-
quia dos desenhos seguiria a seguinte ordem:

Revisões sistemáticas com ou sem metanálises (maior 
nível de evidência) →

Grandes ensaios clínicos, denominados mega trials 
(com mais de 1.000 pacientes) →

Ensaios clínicos com menos de 1.000 pacientes →

Estudos de coorte →

Estudos caso-controle →

Séries de casos →

Relatos de caso →

Opiniões de especialistas → pesquisas com animais → 
pesquisas in vitro (menor nível de evidência).

Conclusão

A SBE tenta integrar a informação clínica obtida do 
próprio paciente com a melhor evidência clínica dispo-
nível obtida com a experiência dos profissionais da área 
da saúde e os valores dos pacientes e/ou familiares. Os 
princípios da SBE, como delineados neste artigo, podem 
ser incorporados em casos clínicos da prática diária 
para proporcionar uma gestão aprimorada da prática 
pediátrica.
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