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A evolução da Medicina Baseada em Evidências

Conhecimento empírico

Conhecimento científico, biológico e fisiopatológico

Transmissão oral do conhecimento

Registro e transmissão escrita do conhecimento



A evolução da Medicina Baseada em Evidências

Sistematização do conhecimento geral

Aplicação de conhecimentos de bioestatística

Valorização das individualidades

Conhecimento do impacto econômico

Busca da sustentabilidade de sistemas de saúde



Medicina Baseada em Evidências

“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.”



Medicina Baseada em Valores

Ferramenta para tomada de decisões

de forma racional

centrada nos valores de cada paciente individual

com base em dados científicos quando possível

com apoio do raciocínio médico e da experiência prática

utilizando os recursos disponíveis do sistema



Quantificar é importante

Não existe simplesmente o MELHOR ou PIOR (certo/errado)

Importante ferramenta para decisão compartilhada
Benefícios
Riscos
Custos



O que são as melhores evidências?

Provas científicas (sólidas)
Dados de estudos clínicos (bem conduzidos)
Conhecimento em saúde (confiável)

Precisamos definir objetivamente sólido / bem conduzido / confiável



Níveis de evidências
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Evidências de baixa qualidade

Maior probabilidade de publicação e divulgação de resultados
positivos
Resultados negativos publicados em revistas locais
Métodos inadequados ou imprecisos
Interpretação com SPIN
Riscos não abordados adequadamente



Evidências de baixa qualidade

Menor preocupação com vieses
Comparação com controles históricos
Comparações indiretas
Supervalorização de resultados



Não são apenas as evidências

evidências externas experiência clínica

valores do paciente



A experiência do médico

Saber interpretar queixas e demandas
Saber avaliar a aplicabilidade da evidência externa
Saber traduzir a informação
Ter conhecimento do ambiente
Ter raciocínio clínico bem desenvolvido
Compartilhar informações e decisões



A importância do paciente

O mais interessado nas decisões individuais

Crença na atualização, na solidez técnica e científica dos
profissionais de saúde

Cada vez mais participativo (empoderamento)



Cuidados

Reconhecer individualidades

Aplicar conhecimentos de grandes coortes em uma única pessoa

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

Cuidado com a decisão delegada ao paciente
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