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Elaboração da Pergunta

Conversão da necessidade de informação numa pergunta 
respondível 



MBE

“ O uso consciente, explícito e judicioso da 
melhor evidência científica corrente na 
tomada de decisões sobre o cuidado de 

pacientes individuais1”

1Sackett et al. BMJ, 1996; 312:71-2 



Boa Prática da MBE

Identificação de um problema clínico

Formulação de uma questão clínica relevante e 

específica

Busca da melhor evidência científica

Avaliação crítica das evidências

Integração da avaliação crítica à experiência 

clínica para aplicação prática no cuidado com 

os pacientes



Foco no Paciente – Caso Clínico

Paciente com 52 anos, portador de neoplasia de 
próstata, com múltiplas metástases ósseas ao 
diagnóstico, sem sintomas prostáticos, mas com leve dor 
em coluna lombar, controlada com AINHs

PSA 94 ng/mL

Demais exames hematológicos normais

Colega urologista propôs tratamento hormonal com 
“ciproterona” por via oral

Vem para segunda opinião



Pergunta(s)

3 questões sobre o caso/paciente.

Quais fragmentos do conhecimento 
médico são importantes para dar melhor 
cuidado ao paciente?



Pergunta – Grupo de Alunos

Qual o mecanismo celular envolvido na 
produção/elevação do PSA?

O valor de PSA elevado representa pior 
prognóstico ao paciente?

Qual a fisiopatologia da dor, nas metástases 
ósseas?



Pergunta – Grupo de Clínicos

Em pacientes com neoplasia de próstata metastática, o uso de 
antiandrogênicos periféricos, em comparação à deprivação
androgênica central, proporciona igual eficácia e segurança?

Em pacientes com metástases ósseas e dor em coluna lombar, 
a realização de exames de imagem para avaliação da coluna 
diminui o risco de futura compressão medular?

Em pacientes com neoplasia de próstata com metástases 
ósseas recém diagnosticado, o uso de inibidores de osteólise
diminui a ocorrência de eventos relacionados ao esqueleto 
(fratura patológica, hipercalcemia, necessidade de opiácios)?



Tipos de perguntas
Conhecimento básico

Conhecimento “avançado” – aplicação clínica

As perguntas dependem do conhecimento e experiência prévios sobre o tema

experiência com a situação clínica



Perguntas clínicas bem formuladas
Perguntas de aplicação clínica

Organizar a dúvida do dia-a-dia em uma pergunta estruturada

Quatro componentes essenciais (PICO):

• Paciente e/ou problema

• Intervenção

• Comparação de intervenção (se relevante)

• Desfechos clínicos (Outcome)

Essencial para a prática corrente da medicina



PICO

Santos CMC et al. www.eerp.usp.br/rlae



Risco de recorrência 

50 – 85%

• Tamanho tumor e 
comprometimento linfonodal

Câncer de Rim
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SEER cancer statistics review 1993
American Cancer Society. Cancer Facts and Figures, 2005 
Motzer RJ, et al. J Clin Oncol 1999;17:2530–40

Câncer de Rim - Prognóstico



Perguntas clínicas bem formuladas
Perguntas de aplicação clínica

Quatro componentes essenciais (PICO):

• Paciente e/ou problema

• Intervenção

• Comparação de intervenção (se relevante)

• Desfechos clínicos (Outcome)

Exemplo

• Em um paciente com  carcinoma renal alto risco após 
tratamento cirúrgico padrão o uso de alguma intervenção 
adjuvante em comparação ao padrão atual (observação) 
proporciona melhora nos parâmetros de sobrevida?
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Perguntas de aplicação clínica



Quatro componentes essenciais (PICO):

• Paciente e/ou problema

• Intervenção

• Comparação de intervenção (se relevante)

• Desfechos clínicos (Outcome)

Exemplo

• Em um paciente com  carcinoma renal alto risco após 
tratamento cirúrgico padrão o uso de alguma 
intervenção adjuvante em comparação ao padrão atual 
(observação) proporciona melhora nos parâmetros de 
sobrevida?

Perguntas clínicas bem formuladas
Perguntas de aplicação clínica



Questão Clínica 

P I C O

Paciente ou problema Intervenção Comparação Outcomes
(desfechos)

Comece com o seu paciente, 
pergunte: “Como eu 

descreveria um grupo de 
pacientes similar ao meu?”. 

Balanceie precisão com 
brevidade.

Pergunte “Qual a principal 
intervenção eu estou 
considerando?”. Seja 

específico

Pergunte: “Qual é a principal 
alternativa para 
comparar com a 
intervenção?”. 

Novamente, seja 
específico.

Pergunte: “O que eu gostaria de 
verificar?” ou “O que esta 
exposição pode realmente 
causar?”. Novamente, seja 

específico.

Em  pacientes com carcinoma 
renal alto risco após 
tratamento cirúrgico 

padrão...

... o uso de alguma 
intervenção adjuvante...

... em comparação ao padrão 
atual (observação)...

... proporciona melhora nos 
parâmetros de sobrevida?



Para cada tipo de pergunta,
um tipo de estudo ideal

Seleção do estudo 
primário com maior 
possibilidade de 
responder esta 
pergunta

Questão Tipo de Estudo

Etiologia Coorte prospectiva

Diagnóstico Padrão ouro

Prognóstico Coorte prospectiva

Tratamento Prospectivo controlado 

randomizado



Perguntas clínicas bem formuladas
Busca da Informação

Busca no maior número possível de 
bases de dados:

• Bases eletrônicas

• Especialistas

• Indústria farmacêutica

• Anais de congressos

• Referências de artigos



Estratégias de Busca de Informações

Otimizando as Buscas Científicas 



Fontes de Informações 
Científicas

Bases de dados informatizadas

Periódicos impressos

Anais de congressos

Livros

Teses

“Enciclopédia virtual” - UpToDate



Por que usar bases de dados informatizadas?

Facilidade

Atualidade

Possibilidade de obter artigos válidos

Gratuidade
• MEDLINE

• LILACS

• SciELO



SciELO

Scientific Eletronic Library Online

Brasileira

FAPESP e BIREME

CNPq

Argentina, África do Sul, Chile, 
Colômbia, Cuba, Espanha, México entre 
outros 



SciELO



SciELO



LILACS

Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde

Dados a partir de 1982

Mais de 900 periódicos

SciELO

Teses, monografias, capítulos de livros, 

publicações governamentais, anais de 

congressos, etc



LILACS



LILACS



MEDLINE

National Library of Medicine – EUA

Indexação de literatura médica e biomédica 

desde 1879

Index Medicus: índice impresso para artigos

MEDLINE

Mais de 5000 periódicos

Mais de 70 países



MEDLINE = PubMed ?

MEDLINE

• Base de dados

• Pode ser acessado de várias formas 
(Bireme e PubMed são as mais 
comuns)



PubMed

Sistema de pesquisa bibliográfica

National Center for Biotechnology

Information (NCBI)

Sistema de busca: Entrez

• Contém outras bases de dados e revistas 
não indexadas no MEDLINE

1996 : acesso livre ao MEDLINE

www.pubmed.gov



Problemas com busca de artigos

PubMed ≠ Google

Sensibilidade da busca

Especificidade da busca



www.pubmed.go
v



Cenário clínico

Paciente do sexo masculino, médico, com 55 anos, 
previamente hígido, apresentou subitamente, há 4 
horas, quadro de dispnéia, taquicardia e dor torácica 
de forte intensidade além de outros sintomas pouco 
específicos.

Ao exame, apresenta leve edema indolor de MMII até 
joelhos, sem sinais inflamatórios típicos.

Vem para sua avaliação, com autodiagnóstico de TEP



O paciente pergunta:

Algum exame como D-Dimer deve ser feito para 
confirmar o diagnóstico?

Desenvolvi fenômeno tromboembólico porque estou 
com algum tipo de neoplasia?

Há algum tipo de tratamento que me beneficie: 
trombólise, anticoagulação ?

O que vai acontecer comigo?

Diagnóstico

Etiologia

Tratamento

Prognóstico







Estratégias de busca

Ligar a questão ao método

Otimiza a busca

Usar operadores booleanos
• AND, OR, NOT

Combinar palavras e descritores





Indexação
Transcreve as informações já constantes no 

texto

Adiciona informações específicas da base de 
dados

Vocabulário controlado

versus

Vocabulário não controlado



Vocabulário não 
controlado

exemplo: “canser”



Vocabulário 
controlado

exemplo: 18424324



MeSH

Medical Subject Headings



MeSH

• Base de dados sistema ENTREZ –
Auxilia localização de descritores 
adequados para pesquisas PubMed

• Definições

• Sinônimos para conceitos

• Termos relacionados

• Posição na hierarquia



www.pubmed.go
v









MeSH







MeSH – quando usar?

Sempre que possível

Grafia duvidosa
• Embolism

• Emboly

• Tromboembolism

• Thromboembolism

Vocabulário diverso
• Tumour

• Neoplasm

• Cancer

Para ampliar a busca por termos menos específicos



Mas e agora?

Já usamos as palavras-chave

Ainda encontramos um número 
exagerado de referências

Como filtrar melhor?



Usando limites

Filtros

Otimizar a busca

• Não filtrar exageradamente

• Não perder o artigo desejado







O paciente pergunta:

Algum exame como D-Dimer deve ser feito para 
confirmar o diagnóstico?

Desenvolvi fenômeno tromboembólico porque estou 
com algum tipo de neoplasia?

Há algum tipo de tratamento que me beneficie: 
trombólise, anticoagulação ?

O que vai acontecer comigo?

Diagnóstico

Etiologia

Tratamento

Prognóstico



Para cada tipo de pergunta,
um tipo de estudo ideal

Seleção do estudo primário com maior possibilidade de responder esta pergunta

Questão Tipo de Estudo

Etiologia Coorte prospectiva

Diagnóstico Padrão ouro

Prognóstico Coorte prospectiva

Tratamento Prospectivo controlado randomizado



www.pubmed.gov



Clinical Queries



Há algum tipo de tratamento que 
me beneficie: trombólise, 

anticoagulação?

Em pacientes com TEP o uso de agentes 

trombolíticos, em comparação a cuidados 

usuais diminui a mortalidade?

Tratamento

Estudo = prospectivo randomizado







Mensagem Final:

Não exagere nos filtros

Faça vários tipos de buscas diferentes

• Teste diferentes estratégias

• Compare os resultados

• Avalie a sensibilidade e a 
especificidade de sua estratégia




