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Preconceitos sobre MBE

Receita de bolo

Ferramenta acadêmica

Ferramenta de auditorias

Invenção da indústria farmacêutica

Instrumento de combate à indústria farmacêutica



O que é de fato, MBE?

Ferramenta para tomada de decisões

• de forma racional

• centrada no paciente

• com base em dados científicos quando possível

• com apoio do raciocínio médico e da experiência prática



Conceitos históricos

Primum non nocere - "first, do no harm"

Tratamento baseado em resultados

Perpetuar intervenções que tragam maior probabilidade de 
boa evolução



História da medicina

Baseada em ensinamento dos mestres

Evolução dos conhecimentos especializados

• empirismo

• fisiologia

• fisiopatologia

• biologia molecular



Dificuldades

Dependência dos formadores de 
opinião

Amor ao raciocínio fisiopatológico



Hoje

Maior importância de resultados publicados

Avaliação crítica das opções

• estudos clínicos

• experiências prévias

• ambiente do paciente

• disponibilidade/viabilidade



Como adquirimos informação atualizada?

Pergunta a um colega mais experiente

Consulta um livro texto

Procura em seleção particular de artigos

Procura em números recentes de revistas 
científicas

Busca no “Up-to-date”

Pesquisa em base de dados informatizada



Aprendizado oral

Primeiro método de transmissão de 
conhecimento

Imprescindível para um primeiro contato com 
o assunto

• Interação com o paciente

• Semiologia

• Discussão de casos clínicos

• Aulas teóricas



Aprendizado oral – cuidados

Medicina Baseada em Eminência

Ninguém questiona

Se o chefe diz, é lei



Aprendizado oral – cuidados

Medicina Baseada em Citações

Falsa MBE

Falta de avaliação crítica

“Ninguém leu o que eu li”



Aprendizado escrito

Livros texto

Revistas médicas impressas

Novos métodos
• Internet

• Medline e outras base de dados



Aprendizado escrito

 Livros texto
• Importantes para um primeiro contato com 

o assunto

• Desatualizados

• Geralmente baseados em opiniões e 
revisões discursivas



Aprendizado escrito

Revistas médicas

Sites especializados

Ferramentas eletrônicas de 
atualização

• UpToDate

• Medscape

Artigos científicos selecionados e 
criticados



Tradição escrita – mitos e falácias

O que é novo é bom

O que é antigo é bom



Surgimento da MBE

Ano de 1990
• Universidade McMaster

• Gordon Guyatt e David Sackett

“Medicina Científica”
• busca de resolução de problemas médicos 

através da análise crítica das informações 
científicas disponíveis



MBE - definição clássica

“MBE é o uso consciencioso, explícito e judicioso das 
melhores evidências correntes na tomada de decisões 
sobre o cuidado de pacientes individuais. A prática de MBE 
significa integrar experiência clínica individual com a 
melhor evidência clínica externa disponível proveniente de 
pesquisa sistemática.”



MBE?

Saber buscar e fazer a integração de:

• melhor evidência de pesquisa 

• experiência clínica

• avaliação individual de pacientes

Método de auto-aprendizado contínuo

Ferramenta para independência dos “formadores de opinião”

Identifica questões para as quais não existem evidências satisfatórias, 
gerando propostas para protocolos de pesquisa



evidências 

externas experiência clínica

desejos do 

paciente

MBE



Melhores evidências - o que são?

Provas científicas (sólidas)

Dados de estudos clínicos (bem 
conduzidos)

Conhecimento em saúde (confiável)



Informação com viés - o problema

Menos que 5% do publicado hoje é trigo



Informação com viés - o problema

Publish or Perish



Motivação das publicações



Evidências com viés

Publicação de resultados positivos
• Impacto e citações

Métodos inadequados ou imprecisos

Interpretação incorreta nas conclusões

Falta de informações sobre os riscos



Artigos ruins: base do problema

Falta de publicações com resultado negativo
• Avaliação de todos estudos de um comitê de ética em 10 

anos na Austrália

• Um estudo com resultado positivo teve 3x mais chance de 
ser publicado

Publicações duplicadas de resultados 
favoráveis

• Estudo avaliou todos os artigos publicados em 1998 nas 
revistas Surgery, The British Journal of Surgery, and 
Archives of Surgery

• 1 em cada 6 artigos representava alguma forma de 
duplicação

Stern, JM; BMJ 1997;315:640-645 

Surgery (2001;129:655-61)



Selecionar a melhor evidência

Avaliação crítica
• Certezas vs Incertezas

• Informação vs Propaganda

Classificar em níveis de confiabilidade

Níveis de Evidência



Níveis de evidência
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O 
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A 
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I 

D 

A 
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E 



A importância do paciente

O principal interessado no desfecho

Crença na atualização e solidez 
científica dos profissionais de saúde

O que ele pensaria se soubesse a 
verdade sobre os médicos?



Do médico para o paciente

Saber interpretar as queixas e 
demandas

Saber traduzir a informação

Compartilhar informações e decisões



Vivência do médico

Opinião do especialista sobre uma questão

Experiência na aplicação das evidências

versus



Importância da experiência

Aplicação das evidências externas

Avaliação do paciente
• Exame físico

• Avaliação da aderência ao tratamento

Raciocínio clínico

Conhecimento do ambiente



Benefício clínico

Aumento do tempo de vida

Melhora da qualidade de vida



evidências 

externas experiência clínica

desejos do 

paciente

MBE



Cuidados e limitações

Reconhecer individualidades
• Aplicar conhecimentos de grandes estudos randomizados em uma pessoa

Grande parte da prática médica atual é baseada em evidências 
de baixa qualidade

Entender que a vivência do médico pode ser mais confiável 
que um estudo cheio de viés



“O fim da MBE”

Críticas à aplicabilidade de estudos

Críticas à falta de resultados relevantes

Críticas ao desenho de estudos pela indústria farmacêutica



“A compreensão da MBE”

Críticas à aplicabilidade de estudos

Críticas à falta de resultados relevantes

Críticas ao desenho de estudos pela indústria farmacêutica



A evolução?

Compreensão e aplicação da MBE

Medicina Baseada em Valores

• qualidade de vida

• importância prática dos benefícios potenciais

• riscos envolvidos

• custos para o paciente e para a sociedade



Hoje: a prática da MBE

Fazer a pergunta corretamente

Fazer a busca da informação adequada

Analisar criticamente a informação encontrada

• Confiança no resultados

• Importância das diferenças encontradas

Questionar a aplicabilidade



Programas de aplicação prática: 
exemplo

Interação com ATS

• Avaliação de Tecnologias em Saúde

Programa SBOC / CONITEC

Diretrizes SBOC

Sasse AD, et al. Development and implementation of evidenced-based medicine programs for a 

health insurance company in Brazil. In: XII Cochrane Colloquium, 2004, Ottawa. XII Cochrane 

Colloquium - Bridging the Gaps, 2004. p. O-045.



Auxílio para decisão sobre adotar novos 
procedimentos

Basear em evidências

Fornecer melhores evidências aos pacientes

Evitar adoção de tratamentos experimentais

Trazer segurança ao médico e ao plano de saúde

Facilitar a realização de auditoria de qualidade

Possibilitar avaliação econômica

Sasse AD, et al. Development and implementation of evidenced-based medicine programs for a 

health insurance company in Brazil. In: XII Cochrane Colloquium, 2004, Ottawa. XII Cochrane 

Colloquium - Bridging the Gaps, 2004. p. O-045.



Smith GC, Pell JP. BMJ. 2003 Dec 20;327(7429):1459-61.



Na prática, o importante é:

Saber fazer uma boa pergunta clínica

Saber utilizar o PubMed

Saber avaliar criticamente um artigo

Saber transpor o conhecimento a um paciente individual

Entender benefícios, custos e valores

Ter bases de dados adicionais

www.crd.york.ac.uk

cochrane.bireme.br

ebm.bmj.com

acpjc.acponline.org/




