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Praticar a medicina baseada em evidências (MBE), ou simplesmente a prática clínica baseada em evidências 
(PCBE), significa saber utilizar as melhores evidências disponíveis para o processo de tomada de decisão clínica, 
considerando o contexto, sempre respeitando as expectativas e valores do paciente. A PCBE assume uma impor-
tância ainda maior nos dias atuais, quando temos um enorme volume de informações de todo tipo de qualidade, 
ubíquas, disponíveis a todo momento e com crescimento exponencial. A PCBE envolve um processo de aprendizado 
permanente ao longo de toda a vida, onde o conhecimento médico é construído, reformatado e ampliado a cada 
instante, a cada novo encontro com cada o paciente. Mas sendo essa prática tão difundida nas últimas décadas e 
mundialmente reconhecida como uma das mais importantes inovações na medicina, por qual motivo até hoje ela 
ainda não se estabeleceu como o modelo prioritário do ensino e dos cuidados médicos. Talvez a resposta esteja em 
suas próprias origens. O tradicional ensino da PCBE, difundido ubiquamente até os dias de hoje, segue a filosofia 
de aprendizado baseado em problemas (ABP) descrita por Howard Barrows na década de 1970, também originada 
na Universidade McMaster (Canadá). Segundo ela, a aquisição de habilidades fora de contexto e independente de 
conhecimento prévio é suficiente para a geração de conhecimento utilizado na solução de problemas. Assim, foi 
sob essa influência que David Sackett, um dos fundadores da escola médica da McMaster e pioneiro na dissemi-
nação da PCBE, publicou no Canadian Medical Association Journal, em 1981, o primeiro de uma série de artigos 
descrevendo os critérios para a análise crítica de estudos clínicos publicados em periódicos científicos. Foi então, 
dois anos após assumir a direção do programa de residência em medicina interna na Universidade McMaster, que 
Gordon Guyatt, em 1991, publicou no Journal of the American Medical Association (JAMA) o icônico artigo intitula-
do “Evidence-based Medicine: A New Approach to Teaching the Practice of Medicine”. Este deu início a uma série 
que culminou na publicação de uma das principais referências em PCBE, o “Users’ Guide to the Medical Literature: 
Manual for evidence-based clinical practice”. Assim, nas últimas três décadas, mundialmente, tem sido dissemina-
do o ensino da MBE focado no processamento das informações científicas, estruturado em um modelo composto 
de quatro etapas lineares, também conhecidas como “os 4 As”, representados pelas seguintes palavras, em inglês:

1. Ask: perguntar sobre a informação desejada;
2. Acquire: buscar a evidência científica;
3. Appraise: avaliar criticamente a evidência científica encontrada;
4. Apply: aplicar a evidência científica na prática.

Infelizmente esse modelo é reducionista, não abrangendo todas as nuances sistêmicas e emergentes que envolvem 
o processo de aprendizado contínuo da medicina e da tomada de decisão clínica baseada em evidências. Como
qualquer fenômeno complexo, a PCBE envolve interações sob influências de diferentes esferas (social, cultural, afe-
tiva, econômica, científica, tecnológica etc.), que se dão tanto na dimensão individual como na coletiva. A PCBE
requer que o médico possua habilidades e conhecimentos para atuar em dois campos interdependentes, o das
relações sociais e o das informações. No primeiro campo se estabelecem as conexões entre médicos, pacientes, 
seus familiares, demais profissionais de saúde, entidades e organizações da saúde e a própria sociedade, em uma
rede de relações não lineares. Todos estão envolvidos por circunstâncias, relacionamentos, valores, preferências,

EDITORIAL
Autor: 

Fábio Tuche
Doutor em Ciências-UERJ/Univ. de Saarland/Alemanha (2006-2010) |  MBA em Gestão 
Empresarial: Ênfase em Saúde - FGV (2014-2016)  |  Tutor do Workshop Brasileiro de 
Prática Clínica Baseada em Evidências desde 2006.
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conhecimentos e informações que potencialmente moldam 
suas perspectivas, escolhas e prioridades. No segundo campo 
estão todos componentes das redes responsáveis pelo pro-
cesso de geração, disponibilização e análise dos produtos da 
pesquisa clínica, ou seja, as evidências científicas propriamente 
ditas. Justamente por ser focado primariamente na aquisição 
de habilidades para lidar com a evidência científica, o mode-
lo vigente de ensino da PCBE é incapaz de representar expli-
citamente “como” realizar a primeira etapa de formulação da 
pergunta clínica estruturada que representa a necessidade de 
informação (Ask), com todas suas relações com as demais eta-
pas (Acquire, Appraise e Apply), sendo, portanto, incompleto. 
Talvez essa seja a principal razão pela qual o ensino da MBE não 
tenha sido capaz de mudar a prática médica, mesmo após 30 
anos de sua criação. Porém, existe uma alternativa, um modelo 
que descreve didaticamente a PCBE em 7 passos, originado a 
partir de uma filosofia de ABP alternativa àquela da McMaster, 
proposta também desde a década de 1970, pelo filósofo Henk 
Schmidt. Tal visão se baseia na premissa de que novos conhe-
cimentos são construídos a partir da ativação de conhecimento 
prévio, somando novas informações das mais diversas fontes, 
em um processo de aprendizado necessariamente vinculado 

ao contexto, baseado em casos reais. A aquisição de novos 
conhecimentos é construtivista, colaborativa, auto-organizada 
(complexidade) e autodirecionada. Nos últimos 10 anos, con-
siderando essa perspectiva de ABP, juntamente com princípios 
da medicina narrativa e do construtivismo social, Peter Wyer e 
Suzana Alves, descreveram como delinear problemas clínicos 
definindo claramente as necessidades de informação para a 
tomada de decisão, viabilizando a união entre o campo das rela-
ções e o das informações, através de um processo representa-
do pelo acrônimo PACT (do inglês Problem delineation, Actions, 
Choices and Targets ou “Delineamento de Problemas”, “Ações”, 
“Escolhas” e “Alvos”). O PACT constitui uma forma real de base 
para se definir, mediante o encontro com um paciente, qual é a 
necessidade primordial de informação, sabendo como identifi-
cá-la e caracterizá-la corretamente. Esse sim é o primeiro passo 
da PCBE a partir do qual se pode dar o segundo passo de for-
mular uma pergunta estruturada que represente a dúvida a ser 
sanada prioritariamente.

O principal mérito dessa edição da Revista PEBMED é jus-
tamente trazer uma renovada e emergente visão da MBE 
e, portanto, da PCBE, a qual possa de fato, uma vez que 
incorporada na prática, fazer a diferença, melhorando o 
aprendizado de cada médico no cuidado dos pacientes. 
Assim, os dois primeiros desses 7 passos (delineamento 
de problemas clínicos e formulação de uma pergunta es-
truturada), ambos essenciais para que o médico encontre 
a resposta que realmente procura, são os temas do artigo 
“Como formular uma pergunta estruturada (PICO)?”. Sa-
ber como formular uma pergunta clínica é necessário para 
inclusive encontrar a evidência e avaliar se esta serve, de 
fato, para ajudar os pacientes sob nosso cuidado. O artigo 
“4As — ACQUIRE— Quais são as fontes de evidências?” 
aborda questões relacionadas ao 3º passo de busca e 
aquisição das evidências, trazendo conceitos de conexão 
entre diferentes tipos de perguntas e de estudos, pirâmide 
das evidências com as diferentes fontes de informações 
científicas e dicas de como buscar e encontrar evidências 
para responder perguntas clínicas. Na sequência os arti-
gos “Avaliando ensaios clínicos randomizados: uma abor-
dagem prática.” e “Como avaliar um Guideline?” trazem 
conceitos relativos aos dois passos seguintes, avaliação 
da aplicabilidade e análise da validade metodológica de 
uma evidência científica. Ambos detalham temas como a 
importância de se identificar e comparar a pergunta res-
pondida pela evidência com a pergunta clínica estrutura-
da que representa o problema da prática diária e pontos a 
serem observados em relação ao risco de viés de estudos 
randomizados e de um Guideline, este último através da 
ferramenta AGREEII. O artigo “APPRAISAL — Como inter-
pretar os resultados de um estudo?”, explora conceitos re-

http://www.pebmed.com.br
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lativos ao sexto dos sete passos, ou seja, o entendimento da magnitude e da precisão dos resultados de estudos clínicos. 
Nele são discutidos vários tópicos, incluindo: diferenças de riscos (relativo e absoluto), significância estatística versus 
significância clínica e o intervalo de confiança, sempre com uma perspectiva prática e acessível. O sétimo passo relativo à 
tomada de decisão baseada em evidências, a qual engloba a melhor evidência científica disponível, valores/preferências 
dos pacientes e o contexto, é discutido no artigo “Como aplicar uma evidência na prática? Decisão médica compartilhada”, 
no qual se descreve o processo de tomada de decisão médica compartilhada e o uso de ferramentas auxiliares de decisão. 
Por fim, no artigo “Raciocínio clínico: uma abordagem epistemológica das três teorias dominantes”, uma crítica constru-
tiva à MBE/PCBE é colocada, descrevendo diferentes teorias sobre o raciocínio clínico, juntamente com a questão do erro 
diagnóstico, culminando numa visão otimista e inovadora sobre o tema.

Longe de esgotar o tema PCBE, espero sinceramente que a leitura desta edição da Revista PEBMED seja um “bater de asas de borbo-
letas” que venha futuramente, através de reflexão, colaboração e construção de novos conhecimentos, causar um “furacão” na forma 
como aprendemos, ensinamos e praticamos a medicina no nosso país, melhorando a vida de cada um de nossos pacientes.    

http://www.pebmed.com.br


 
9

www.pebmed.com.br

COMO FORMULAR UMA 
PERGUNTA ESTRUTURADA 
(PICO)?

Autor:
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Professor da disciplina de Saúde da Família 
e gerente do Centro de Saúde Escola Lapa 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
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No cuidado de nossos pacientes é fundamental reconhecer que existem de-
mandas de conhecimento onde são necessárias informações adequadas para 
supri-las. Este processo que envolve algum grau de incerteza, é inerente à práti-
ca clínica, seja ela dita baseada em evidências ou não. Durante um típico dia de 
trabalho de um médico, várias dúvidas surgem em diversas oportunidades: du-
rante a discussão de casos ou em um round; perguntas feitas por colegas; feitas 
pelos próprios pacientes; ou dúvidas que surgem dentro do próprio processo 
de raciocínio clínico individual. Assim, uma das habilidades mais importantes 
para uma boa prática médica é ter a capacidade de fazer as perguntas corretas, 
ou seja, aquelas que representam todas essas necessidades de informações. 
Não adianta ter em mãos uma evidência científica válida metodologicamente, 
com resultados incontestavelmente “positivos” se esses não forem aplicáveis, 
ou seja, se esta evidência não servir para responder a pergunta que realmente 
representa a nossa dúvida da vida real. Esse processo de “reflexão” para defi-
nição da pergunta clínica, a partir das dúvidas que surgem, envolve dois passos 
iniciais que com certeza são os mais importantes e difíceis no aprendizado rela-
cionado ao cuidado de um paciente.

Tipos de perguntas
 
Durante o encontro com um paciente são dois os tipos de perguntas que surgem, perguntas básicas e perguntas estruturadas. 
As primeirassão originadas a partir de uma demanda de conhecimento inespecífico sobre um tema genérico. São mais comuns e 
frequentes quando não se possui um conhecimento sólido, por exemplo quando ainda somos jovens estudantes ou quando, mesmo 
já mais experientes, estamos diante de uma nova ou desconhecida doença. Perguntas básicas em geral se iniciam com um advérbio 
(quando, onde, como e por que) ou um pronome interrogativo (quem, (o) que, qual, quais e quanto(s)). Livros tradicionais de medicina, 
impressos ou online, que descrevem a anatomia, bioquímica, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia e a epidemiologia de uma doença 
e seus tratamentos, são excelentes fontes para responder a essas perguntas básicas.

Exemplos de perguntas básicas:

•“Quando uma pneumonia deve ser tratada com antibióticos?” 
•“Onde se localiza o hipotálamo?”
•“Como se trata a enxaqueca?” 
•“Por que ocorre fibrose após um infarto do miocárdio?” 
•“Quem deve ter prioridade no atendimento numa fila na emergência?” 
•“O que é um coronavírus?” 
•“Quais são os exames que podem ser solicitados na avaliação de dor abdominal aguda?” 
•“Quantos são os ossos do corpo humano?”

http://www.pebmed.com.br
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Por outro lado, as perguntas estruturadas são aquelas que representam a demanda de conhecimento específico para informar 
uma ação ou decisão clínica. Em geral elas possuem os seguintes componentes: a população relevante (paciente); as interven-
ções ou exposições de interesse; e o desfecho. Além disso, muitas vezes, é necessário incluir na pergunta a comparação com a qual 
será avaliada a intervenção ou exposição em questão. Então, uma pergunta estruturada com seus componentes pode ser represen-
tada pelo acrônimo “PICO”, em inglês (Tabela 1).

P Patients or population Tipos de pacientes; população relevante (ex: mulheres no primeiro trimestre de gestação;  
homens tabagistas entre 25 e 60 anos).

I Intervention Abordagem; exposição ou estratégia de intervenção que se deseja avaliar (ex: radiografia simples para 
diagnóstico de tuberculose; uso de repaglinida para controle glicêmico).

C Comparison Controle; grupo com o qual a intervenção de interesse será comparada (ex: baciloscopia de escarro para 
diagnóstico de tuberculose; uso de metformina para controle glicêmico).

O Outcomes
Desfechos clinicamente significativos e importantes para o paciente; consequências relacionadas  
à saúde (ex: mortalidade; dor; qualidade de vida; capacidade de realização de tarefas cotidianas 

 sem auxílio).

DELINEAMENTO DO PROBLEMA CLÍNICO              FORMULANDO PERGUNTAS ESTRUTURADAS (PICO)

Pergunta Estruturada
- Demanda conhecimento específico para informar ação/decisão clínica

- Possui 4 componentes:
População Intervenção Comparação Outcome

- Está subordinada aos domínios de ação clínica/ 
categorias de prolemas do modelo PACT

Pergunta Básica
- Demanda conhecimento inespecífico sobre um tema em saúde

- Possui 2 componentes unidos por um verbo:
Raíz ( quem/ o que/ onde/ quando/ como/ pq) + verbo + 
(uma doença/ um teste/ um tratamento)

A - Graduação B - Residência C - Carreira Médica

(-) Experiência Clínica (+)

http://www.pebmed.com.br
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Exemplo 1:

Homem, 68 anos, apresentando diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. Mantém controle glicêmico adequado, em uso de metformina. 
Sua pressão arterial (PA) vem se mantendo, no último ano, em cerca de 140 x 90 mmHg, em uso de losartana duas vezes ao dia. O 
médico fica na dúvida se introduz um novo anti-hipertensivo para reduzir a PA do paciente.

Pergunta clínica: 
Em pacientes idosos, hipertensos e diabéticos, com bom controle glicêmico, o uso de anti-hipertensivos para manter a pressão arterial 
diastólica em 80 mmHg, quando comparado a manutenção de pressão arterial diastólica em 90 mmHg, reduz mortalidade e ocor-
rência de AVE e IAM?

Exemplo 2:
 
Paciente de 70 anos, branco, internado por AVE isquêmico, ocorrido há 1 dia, em uso de AAS. Objetivando a recuperação do paciente, 
o médico está em dúvida se acrescenta heparina à sua prescrição.

Pergunta clínica: 
Em pacientes idosos, com AVE agudo, o uso de heparina e AAS, quando comparado ao 
uso apenas de AAS, aumenta as chances de recuperação da independência funcional 
do paciente para as atividades diárias?

Delineamento do problema clínico (PACT)

O 1º passo da prática clínica baseada em evidências (PCBE) consiste no chamado 
“delineamento do(s) problema(s) clínico(s)” o qual se dá no campo das relações 
sociais, mais especificamente a cada encontro com um paciente. Cada encontro com 
um paciente possui singularidades e não há como formular uma pergunta que repre-
sente uma dúvida sem antes saber como identificá-la e caracterizá-la corretamente. 
Somente a partir da atenta interpretação da narrativa do paciente é que cada problema 
é delineado, determinando prioridades e necessidades de informações, que levam a 
uma ação clínica específica. Cada ação clínica se enquadra em um dos quatro domí-
nios: Diagnóstico, Prognóstico, Terapia e Dano.

P Patients or population Pacientes idosos, hipertensos e diabéticos, com bom controle glicêmico.

I Intervention Introdução de novo anti-hipertensivo visando meta de pressão arterial diastólica de 80 mmHg.

C Comparison Uso de anti-hipertensivos com meta de pressão arterial diastólica de 90 mmHg.

O Outcomes Mortalidade, Acidente Vascular Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

P Patients or population Paciente idoso, com AVE agudo.

I Intervention Introdução de heparina.

C Comparison Uso de AAS sem heparina.

O Outcomes Recuperação da independência funcional para as atividades diárias.
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Encontro médico-paciente
(relação social)

circunstâncias
relacionamentos

valores
preferências

conhecimentos
narrativa do paciente

delineamento do(s)
problema(s)

(prioridades e
necessidade de

informações)

ação clínica
diagnóstico
prognóstico

terapia
dano

Sequência temporal através da qual problemas clínicos são 
definidos e explorados pelo paciente e seu médico.

Assim, é fundamental esse correto delineamento do problema 
clínico para a formulação dessa pergunta estruturada, descre-
vendo com detalhes os componentes PICO, unindo o campo 
das relações com o das informações científicas. Baseando-se 
nos princípios da medicina narrativa e do construtivismo so-
cial, Peter Wyer e Suzana Alves descreveram uma ferramenta 
conceitual que nos permite reconhecer e delinear problemas 
clínicos e suas relações com as necessidades de informação. 
Tal ferramenta possui o acrônimo PACT (do inglês Problem de-
lineation, Actions, Choices and Targets ou “Delineamento de 
Problemas”, “Ação”, “Escolhas” e “Alvos”). Segundo o PACT, tais 
necessidades são representadas pelas ações a serem execu-
tadas, considerando outras possíveis escolhas e definindo os 
alvos ou desfechos clínicos relevantes almejados com essas 
ações. As fases de abordagem desses problemas correspon-
dem ao que alguns autores em medicina narrativa, tais como 
Rita Charon, chamam de “atenção”, “representação” e “afilia-
ção”. Logo, é possível que os problemas que surgem a partir da 
interação social com os pacientes sejam devidamente definidos 
e categorizados.

Domínios de ação clínica e categorias dos problemas clínicos

Considerando a natureza epistemológica dos problemas clíni-
cos, são quatro os domínios de ação (diagnóstico, prognóstico, 
terapia e dano), que em geral são definidos da seguinte forma:

• Diagnóstico: avaliações e estratégias que têm por obje-
tivo reduzir a incerteza quanto a presença ou ausência de 
uma ou mais condições clínicas subjacentes.
• Prognóstico: avaliações e estratégias que têm por obje-
tivo reduzir a incerteza quanto ao destino do paciente uma 
vez que possui determinada condição clínica.

• Terapia: intervenções que têm por objetivo melhorar 
desfechos clínicos relevantes associados à condição clí-
nica do paciente (qualidade de vida, dor, mortalidade etc.).
• Dano: eventos adversos provocados por exposições a 
intervenções (diagnósticas, prognósticas, terapeuticas, 
ambientais/comportamentais) e que de outra forma não 
aconteceriam se a exposição não tivesse acontecido.

Na prática, vários problemas surgem simultaneamente, em di-
ferentes domínios de ação, durante o processo de tomada de 
decisão do dia a dia de um médico. Por exemplo, sempre que se 
institui uma terapia deve-se considerar o dano que esta pode 
causar. Também é possível enquadrar cada problema em uma 
das três categorias: probabilidade, performance e utilidade.

• Probabilidade: refere-se à frequência (risco) de ocor-
rência de determinadas condições ou desfechos clínicos.
• Performance: refere-se à acurácia em prever ou iden-
tificar a ocorrência de determinadas condições ou desfe-
chos clínicos.
• Utilidade: refere-se à comparação das frequências (ris-
cos) de ocorrência de determinados desfechos clínicos.

Assim, segundo o PACT, com 4 domínios de ação clínica, cada 
um podendo se enquadrar em 3 categorias, são possíveis 12 
diferentes classificações de problemas clínicos, aos quais as 
habilidades cognitivas relacionadas ao campo da informação 
científica (“perguntar”, “adquirir”, “analisar” e “aplicar”) estão 
subordinadas. 

Imagine uma paciente de 34 anos, obesa, sem outras doenças, 
com queixa de insônia que chega ao consultório com resulta-
dos de um check-up, incluindo um teste ergométrico sugerindo 

http://www.pebmed.com.br


 
13

isquemia miocárdica a partir de um discreto infradesnível de ST (1 mm) em D2, D3 e aVf, no pico do esforço. Ela refere que foi enca-
minhada pela ginecologista para uma avaliação cardiológica, antes de começar um tratamento para emagrecer. Sua preocupação é 
saber se possui uma doença cardíaca, visto que tem total confiança na sua médica que também ficou preocupada com o resultado 
do exame. O cardiologista procura estabelecer a probabilidade dessa paciente ser portadora de uma coronariopatia obstrutiva, além 
de outros diagnósticos diferenciais, mesmo sabendo que em mulheres jovens a prevalência da doença é baixa e o teste ergométrico 
possui limitada acurácia diagnóstica. Para tal, solicita um ecocardiograma de estresse com dobutamina. Ela questiona a segurança de 
realizar o exame. Conta que seu marido já se negou a realizar o mesmo durante um pré-operatório, quando leu no termo de consenti-
mento que o exame podia causar parada cardíaca. Além disso, ela pergunta se pode tomar um calmante pois não está conseguindo 
dormir desde que teve o resultado do teste ergométrico. O cardiologista então informa a paciente que o risco dela ser portadora de algo 
grave é baixo, mas que necessita do ecocardiograma de estresse com dobutamina para uma certeza maior. Além disso informa sobre 
a segurança desse outro exame. Por fim, prescreve o ansiolítico para a paciente. A paciente informada, fica mais calma e concorda em 
realizar o exame.

Nesse caso, inúmeros problemas, com variadas necessidades de informações, levaram a ações clínicas específicas, considerando 
diferentes perspectivas. Se considerarmos a preocupação da paciente em relação ao risco de ser portadora de coronariopatia, esse 
seria um problema do domínio de ação do diagnóstico e da categoria da probabilidade. Na perspectiva do cardiologista, saber qual a 
acurácia do teste ergométrico e do ecocardiograma de estresse no diagnóstico de coronariopatia, para essa jovem paciente, seria um 
problema do domínio de ação do diagnóstico e da categoria de performance (acurácia dos testes). A questão do risco de morte ao ser 
submetida ao ecocardiograma de estresse se enquadra no domínio de ação do dano e na categoria da probabilidade, uma vez que a 
paciente está ansiosa com a situação de incerteza. Ao prescrever o calmante, pois este trata adequadamente a ansiedade e a insônia 
comparado a não prescrever nada, representa uma informação que o cardiologista já possuía sobre um problema no domínio de ação 
da terapia e na categoria da utilidade. Esses são quatro exemplos de necessidades de informação (problemas) que surgiram durante 
essa consulta.

Assim, a incorporação dos conceitos do PACT, na prática assistencial diária, explicita as tarefas e habilidades necessárias para que 
as interações médico-paciente possam se beneficiar da pesquisa clínica e do conhecimento científico. O delineamento do problema 
clínico e é o 1º passo da PCBE é a base para o 2º passo de formulação da pergunta clínica estruturada PICO, partindo assim do campo 
das relações para o campo das informações. 
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1. EVIDENCE-BASED MEDICINE WORKING GROUP. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medi-
cine. JAMA, v. 268, n. 17, p. 2420-5, 1992.
2. GUYATT, G.; RENNIE, D. (Editors). User’s guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice. 
3rd edition. Chicago: AMA Press, 2015.
3. SILVA, S.; CHARON, R.; WYER, P. The marriage of evidence and narrative: scientific nurturance within clinical practice. J Eval Clin 
Pract, v. 17, n. 4, p. 585-93, Aug 2011.
4. SILVA, S.; WYER, P. The Roadmap: a blueprint for evidence literacy within a Scientifically Informed Medical Practice and Learning 
Model. European Journal for Person Centered Healthcare, v. 1, n 1, p. 53-68, 2013.



 
14 www.pebmed.com.br

whitebook.pebmed.com.br

DecioioioTercko:ooooioiooo

fluooerarooiiteertiiooo oo

Whitebook

A nova categoria traz orientações diretas e indicação 

de conteúdos complementares para você tomar as 

melhores decisões.

http://www.pebmed.com.br
https://lp.pebmed.com.br/conheca-whitebook/?utm_source=anuncio-wb-revista-pebmed-jane[…]022&utm_medium=cpc&utm_campaign=revista-pebmed+%28editado%29


 
15

www.pebmed.com.br

Como não afundar no oceano de informações?

Durante a rotina diária nos plantões, o médico se depara com uma média de 5 perguntas clíni-
cas a cada 8 horas.1 Responder essas perguntas é um desafio que faz parte da abordagem ao 
paciente. Antigamente, era difícil ter acesso a determinados conteúdos. Hoje, com as facilida-
des da internet, temos um oceano de informações a poucos cliques, em tempo real. É necessá-
rio olhar crítico na hora de buscar respostas baseadas em evidências para nossas perguntas 
clínicas estruturadas, já que nem sempre estaremos diante de informações de boa qualidade 
e sem vieses. 

A abordagem tradicional feita por muitos profissionais para busca de evidências tem sido 
usar grandes bancos de dados, como PubMed ou EMBASE. Estes contêm milhões de arti-
gos relevantes, mas também há muito conteúdo de pouca qualidade. A sobrecarga de infor-
mações dificultou seguir este caminho. Outra abordagem popular é buscar no tão aclamado 
Google. Infelizmente, apesar da facilidade de manuseio, pela falta de transparência nos algo-
ritmos, o Google não é considerado uma ferramenta confiável.2

Neste artigo, vamos mapear os caminhos confiáveis para desenvolvermos a busca por respos-
tas, sem afundarmos em evidências duvidosas. 

4AS — ACQUIRE — 
QUAIS SÃO AS FONTES 
DE EVIDÊNCIAS?

Autora: 

Dayanna de Oliveira 
Quintanilha Palmer
Especialista em Clínica 
Médica pela Universidade 
Federal Fluminense. 

Ligando perguntas clínicas aos diferentes tipos de estudos

Para cada tipo de questionamento, há uma correspondência de tipos primários de pesquisa para minimizar o risco de viés. Por exem-
plo, caso estejamos diante de um caso clínico que nos levou a formulação de uma pergunta (PICO) que esteja em qualquer um dos 
domínios de ação clínica (diagnóstico, prognóstico, terapia ou dano acidental), mais especificamente na categoria de problema da 
utilidade, os ensaios clínicos randomizados bem conduzidos são superiores aos estudos observacionais.
 
Caso a questão seja referente à acurácia diagnóstica de um novo teste ou de um achado da anamnese ou do exame físico, um estudo 
seccional (transversal) será o mais adequado. Por outro lado, se a pergunta estiver no domínio de ação do prognóstico e categoria de 
problema da probabilidade, ou seja, se desejo saber o que pode acontecer ao longo do tempo caso se adquira uma doença, podemos 
lançar mão de um estudo observacional de coorte ou até mesmo de um estudo randomizado, avaliando apenas o que aconteceu no 
grupo controle (pacientes com a doença não submetidos ao tratamento).

Quando a pergunta for sobre dano incidental, ou seja, desejo saber qual a relação entre a exposição prévia a um agente externo (p.ex. 
poluição, tabaco ou álcool) e o risco de uma doença, a realização de um estudo caso-controle é mais apropriada. Assim, vemos que 
aquela noção de que a melhor evidência é sempre um estudo clínico randomizado não é verdadeira.3,4

Pirâmide de evidências: a bússola da Medicina Baseada em Evidências (MBE).

Um passo inicial na busca por respostas é entender a hierarquia das evidências. A seguir, traremos a Pirâmide 6S da Medicina Base-
ada em Evidências, que tem como propósito nos guiar no momento da pesquisa. Nela, a capacidade de uma evidência para guiar a 
ação clínica aumenta em direção ao topo. Os tópicos se tornam mais específicos nos níveis mais baixos da pirâmide.5-7

http://www.pebmed.com.br
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1)Sistemas

A proposta dos Sistemas é integrar informações dos níveis infe-
riores da pesquisa com registros de pacientes individuais, usan-
do prontuário eletrônico. Esses sistemas existem, por exemplo, 
para gerenciar a anticoagulação oral em clínicas de atenção 
primária conduzidas por enfermeiras no Reino Unido e para au-
mentar a vacinação contra influenza em pacientes internados. 
Embora esses sistemas tenham demonstrado bons resultados 
em estudos, ainda estão pouco disponíveis.7

No futuro, irão representar a fonte ideal de evidências para a to-
mada de decisões clínicas. Caso não haja a ferramenta disponí-
vel, devemos iniciar as pesquisas pelo Sumário.6,7

2)Sumários

Os Sumários integram as melhores evidências disponíveis para 
fornecer uma gama completa de evidências sobre as opções de 
manejo para um determinado problema de saúde. Este processo 
requer a análise de todo o corpo de evidências, além de conside-
rar recursos disponíveis, valores e preferências dos pacientes.4,6,7

2.1) Textos baseados em evidências
Os textos baseados em evidências costumam fornecer reco-
mendações adequadas para a prática. Exemplos atuais ampla-
mente utilizados incluem:4,6,7

• Best Practice (http://bestpractice.bmj.com)

Sistemas

Sumários

Sinopses de sínteses

Sínteses

Sinopses de estudos clínicos individuais

 Estudos clínicos individuais

Adaptado de: DiCenso, Bayley and 
Haynes (2009). ACP Journal Club. 
Editorial: Accessing pre-appraised 
evidence: Fine-tuning the 5S model 
into a 6S model. Annals of Internal 
Medicine, 151(6):JC3-2, JC3-3.

2.2) Diretrizes (Guidelines)

Também no topo, temos as Diretrizes, que seguem uma aborda-
gem geralmente focada em um tópico ou doença específica. Pes-
quisar as diretrizes disponíveis acaba sendo bastante desafiador 
porque estão espalhados por periódicos especializados e sites 
distintos. Recursos úteis para pesquisar diretrizes são:7

• US National Guideline Clearinghouse  
(http://www.guideline.gov).
•  NICE Clinical Guidelines
• Best Practice Guidelines

3) Sinopses de Sínteses

As sinopses das sínteses trabalham as informações previamen-
te vistas nas revisões sistemáticas. Como muitos profissionais 
ocupados acabam não tendo tempo para estudar as revisões 
sistemáticas detalhadas, uma sinopse que resume os achados 
de uma revisão sistemática de alta qualidade, pode ajudar a le-
vantar informações suficientes para apoiar decisões.7

A seguir, temos fontes de sinopses de sínteses:

•NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD)  
•Cochrane Evidence Summaries 
•Cochrane Podcasts 
•ACP Journal Club

http://www.pebmed.com.br
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4) Sínteses

Caso haja necessidade de aprofundar ou não houver sinopse, 
os bancos de dados de sínteses (revisões sistemáticas) estarão 
disponíveis.

As revisões sistemáticas processam as informações dos estu-
dos clínicos individuais. Os autores de revisões sistemáticas es-
tabelecem critérios de elegibilidade e fazem uma pesquisa entre 
os estudos primários, com avaliação crítica de qualidade. Após 
esta análise, uma estimativa resumida dos efeitos é produzida 
entre os estudos que foram previamente selecionados.4,5,7

A seguir, temos fontes de revisões sistemáticas:

• National Institute of Child & Human Development
• Cochrane Library 
• EPC Evidence Reports
• Evidence-Based Practice Centers
• The Canadian Cochrane Centre /  
Centre de Cochrane Canadien
•The Cochrane Collaboration

5) Sinopses de estudos clínicos individuais

Se não houver sistemas, sumários, sinopses de sínteses, ou sín-
teses relacionadas ao questionamento, a próxima parada são 
as sinopses de estudos individuais, cujo propósito é resumir as 
evidências de estudos de alta qualidade.

Quais seriam as vantagens de uma sinopse de um único estudo 
sobre um único estudo? Podemos citar 3:7

1) A garantia de que o estudo é de qualidade e re-
levância clínica suficientemente altas para merecer 
abstração; 
2) A brevidade do resumo; 
3) O valor agregado do comentário.

Alguns exemplos de periódicos que fazem esta abordagem são:

• Evidence-Based Medicine
• ACP Journal Club
• Evidence-Based Healthcare and Public Health

6) Estudos clínicos individuais

Como último ponto de parada, na base da pirâmide temos os 
estudos clínicos primários, sendo as quatro principais metodo-
logias: estudo clínico randomizado; coorte; estudos transversais 
ou seccionais; caso-controle. 

Estes são encontrados em várias bases, como as seguintes:7

• CINAHL 
• Ovid Databases  
• PubMed 

Metabuscadores podem ser úteis?

 Ainda temos como possibilidade de usar os metabuscadores, 
que são mecanismos de buscas que buscam informações si-
multâneas de vários níveis da pirâmide. Estas procuram evidên-
cias em vários recursos, sendo ferramentas que retornam infor-
mações de todos os níveis da pirâmide:4,7

• Trip
• Accessss
• Epistemonikos

Existe algum espaço para o Google?

Fica difícil falar de fonte de informações sem citar o grande pai 
das pesquisas, o Google. Seu poderoso algoritmo responde a 
qualquer tipo de pergunta. Porém, há muitos fatores que podem 
influenciar seus algoritmos (IP do computador e servidor a partir 
do qual você conduz sua pesquisa, sua nacionalidade e possi-
velmente outros interesses financeiros e não financeiros). Não 
há total transparência no processo. 

Então, o Google não é uma forma confiável de filtrar melhor as 
evidências. Ao pesquisar na web, deve-se ter ciência de que 
estamos navegando em meio à deriva na inconstância do mar 
de comunicações eletrônicas. A evidência que buscamos pode 
simplesmente não aparecer na hora que pesquisamos. Porém 
há algumas funcionalidades interessantes para o Google:4

1) Responder de forma geral e rápida questões bási-
cas, muitas vezes por meio de recursos multilíngues, 
como Wikipedia (http://www.wikipedia.org). 
2) Pesquisar novos tópicos, condições ou tratamen-
tos que atraíram a atenção da mídia antes de ser 
incluído em MBE. 
3) Refinar termos de pesquisa. 
Por exemplo, você pode querer recordar do nome 
específico de um anticorpo monoclonal usado no tra-
tamento de câncer de mama e descobrir em poucos 
cliques que era o Trastuzumabe.
4) Pesquisar padrões incomuns de sintomas sim-
plesmente digitando-os juntos. 
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Essas combinações incomuns geralmente recuperariam pouca ou nenhuma informação na maioria dos bancos de dados médicos. O 
Google pode eventualmente retornar algum tipo de síndrome na pesquisa.

Uma dica que pode ajudar na hora de usar o Google é priorizar o Google Scholar. Apesar de também aplicar algoritmos não transpa-
rentes, uma análise encontrou evidências crescentes de que este recupera duas vezes mais artigos relevantes do que PubMed, com 
quase 3 vezes mais acesso a artigos com texto completo e gratuito, além de oferecer acesso a resumos de conferências que podem 
ser úteis para tópicos raros.4,8,9 

Dicas para praticar MBE

 Para concluir, traremos algumas dicas de ordem prática para praticar MBE, usando como base uma ótima bibliografia para quem se 
interessa pelo tema (Users’ guides to the medical literature: a manual for evidence-based clinical practice):4

1) Busque os recursos que estão acessíveis a você.Durante o texto, citamos várias fontes de MBE em vários níveis da pi-
râmide. Identifique quais você tem acesso, seja no seu computador pessoal, ou na sua universidade. Muitas universidades no 
Brasil, por exemplo, têm acesso ao Portal Capes (https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.
php?), onde conseguimos encontrar vários artigos que seriam pagos.
2) Escolha quais recursos você gostaria de explorar, de acordo com suas necessidades de informação e os critérios 
discutidos. Vale a pena “favoritar” na sua barra de ferramentas no computador quais recursos você gostaria de acessar no 
dia a dia de pesquisas.
3) Salve as senhas para acesso automático. Descubra se você pode obter acesso remoto de sua instituição e salve as 
senhas para que o acesso seja automático.
4) Inscreva-se em um sistema de alerta por e-mail para evidências recém-publicadas em artigos na sua área de 
interesse. Conte com o Portal da PEBMED para te dar suporte neste desafio!
5) Registre suas perguntas no dia a dia e foque no estudo partindo das necessidades do paciente para a literatura.
Lembre-se de que a aquisição de uma evidência é apenas o 3º passo da Prática Clínica Baseada em Evidências. Antes de 
buscar um conteúdo, temos que identificar as reais necessidades de informações no cuidado dos nossos pacientes. Além 
disso, precisamos formular as perguntas estruturadas que vão nos ajudar a ter o foco apropriado no mar de evidências que 
temos disponíveis. 
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Decisões clínicas que sejam apoiadas por evidências científicas são as 
mais assertivas e seguras dentro de uma relação terapêutica.1,2 Nem 
todas as evidências disponíveis acerca de intervenções são robustas, 
mas é justamente a possibilidade de se colocar em xeque o peso da evi-
dência disponível e se analisar criticamente as consequências de ado-
tar ou não determinada intervenção que trazem a esse tipo de decisão 
a racionalidade sobre certezas e incertezas – consequentemente com a 
segurança possível sobre o tema.1-3

Quando abordamos intervenções em saúde, ensaios clínicos randomi-
zados (ECR) compõem um cenário de excelência no que diz respeito 
ao fornecimento de evidências sobre essas intervenções testadas.1 Em 
linhas gerais, o que um ECR propõe é a divisão de dois grupos de indiví-
duos que componham uma população relativamente homogênea entre 
si e que possuam a mesma chance de compor cada um desses subgru-
pos: um que receba a intervenção testada e outro que receba uma inter-
venção placebo ou forneça dados controle para comparação entre os 
desfechos de quem recebeu a intervenção ou não.4

Esse enunciado esquemático básico do que consiste em um ECR por 
si só já traz consigo uma série de preocupações metodológicas impor-
tantes. Quando um profissional assistente se volta a um ECR há a busca 
de uma resposta simples diante de um problema clínico: essa interven-
ção é indicada para o meu paciente? A grande questão aqui é que um 
simples resultado positivo (aquele com significância estatística) não 
significa que a resposta para essa pergunta também será positiva. Uma 
leitura atenta e focada no desenho metodológico é justamente o que irá 
balizar os limites e contingências desse achado positivo (ou não). 

Para isso, dois grandes núcleos de atenção precisam ser observados em 
um ECR durante sua leitura: (1) metodologicamente/matematicamente 
os achados são confiáveis?; (2) qual a liberdade de generalização que 
esses resultados permitem (ou ainda, o quanto esses achados se man-
têm verdadeiros fora do universo metodológico do estudo)? Nosso ob-
jetivo aqui será conseguir criar um passo a passo que permita realizar a 
leitura de um ECR de modo crítico observando suas potencialidades e 
limitações para uma tomada de decisão clínica.
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Perguntas de ouro

A leitura de um ECR pode ser bastante facilitada quando ao longo do percurso nos atentamos para os eventuais problemas e poten-
cialidades de um desenho metodológico. Para isso três grandes perguntas podem facilitar o processo:

• Quão sério é o risco de viés?
• Quais são os resultados?
• Como posso aplicar os resultados no cuidado ao paciente?

As duas primeiras dizem respeito ao método, basicamente nos guiando na percepção de quais são as conclusões possíveis desse 
desenho e, principalmente, sob quais contingências devemos considerar essas conclusões. Por outro lado, a última diz respeito à 
extrapolação dos resultados dentro de um ambiente extremamente controlado para um cenário de vida real.

Avaliando o risco de viés

O desenho de um ECR é o desenho de um estudo prospectivo que compara o efeito e o valor de uma intervenção com um controle. 
O controle pode ser uma outra intervenção já bem estabelecida previamente, a utilização de um placebo ou nenhuma intervenção.4

Cada um desses cenários tem implicações e aplicações específicas que podem ser a melhor tomada de decisão metodológica a de-
pender do contexto clínico e intervenção proposta. Nem sempre um placebo será possível (ex. comparação entre intervenções clínicas 
versus cirúrgicas).1,2 A tomada de decisão por parte da equipe de pesquisa em decidir esses pormenores é aquilo capaz de maximizar 
ou minimizar vieses possíveis em cada desenho.

O primeiro viés a ser evitado em um estudo dessa natureza é o viés de seleção.1 Esse é um ponto tão central que guarda relação com 
a origem desse desenho de estudo. No fim da década de 1940, quando o primeiro ECR nos moldes que temos hoje foi publicado, foi 
justamente esse cuidado metodológico que garantiu a robustez do desenho de pesquisa. O estatístico Sir Austin Bradford Hill estava 

!

Exemplo Prático

Para verificar se em pacientes com Covid-19 com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) o uso de dexametasona 
endovenosa associada ao cuidado clínico padrão seria capaz de aumentar os dias de sobrevida e livres de ventilação 
mecânica Tomazini e colaboradores5 realizaram um ensaio clínico aberto randomizado. Para isso, 299 pacientes de 41 
unidades de terapia intensiva brasileiras foram randomizados em 2 grupos: um grupo receberia a intervenção associa-
da ao cuidado clínico padronizado e o outro receberia apenas o cuidado clínico padronizado. 

Os desfechos primário e secundários foram estabelecidos previamente à intervenção. A randomização entre os gru-
pos foi realizada com software especializada e estratificada por uma central. Os critérios de inclusão e exclusão foram 
determinados previamente e a alocação em cada grupo (intervenção ou controle) foi feita de maneira sigilosa até a 
aplicação da intervenção. A revelação do grupo intervenção foi feita aos investigadores apenas após a alocação dos 
dados clínicos no sistema e randomização.

Os achados do estudo revelaram que a intervenção elevou sensitivamente a sobrevida e os dias livres de ventilação 
mecânica nos primeiros 28 dias de internação (6,6 dias no grupo intervenção versus 4 dias no grupo controle). O ta-
manho da amostra foi calculado previamente com base nos achados preliminares de outros estudos com N estimado 
de 350 sujeitos. O estudo foi interrompido antes da conclusão do tamanho amostral devido aos achados de outros 
estudos ratificarem os benefícios da intervenção, cabendo, então, adotá-la como conduta clínica de excelência.
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estudando o efeito da estreptomicina sobre a tuberculose pulmonar. Para isso ele dividiu aleatoriamente dois grupos de pacientes, um 
que receberia a medicação e outro que serviria de controle. O que Hill pretendia era dar a cada participante a mesma probabilidade 
de compor cada um dos grupos e de cada grupo receber ou não a intervenção, eliminando assim alguns vieses na conclusão sobre a 
eficácia da medicação.6

A distribuição aleatória entre os grupos do estudo deve ser feita com métodos adequados como a utilização de tabelas de números 
aleatórios ou softwares específicos para esse fim.1 Métodos quase-aleatórios devem ser evitados, como por exemplo a escolha de 
pacientes que frequentaram um serviço em determinados dias da semana (ex. segundas ou terças em um grupo e quintas ou sextas 
em outro), ou inclusão alternada em cada braço do estudo (ex. o primeiro em um grupo A e o segundo em um grupo B e assim suces-
sivamente). Outro ponto importante é que a determinação de qual dos grupos irá receber a intervenção ou placebo seja feita apenas 
após a construção de cada grupo de modo que os pesquisadores não consigam prever qual deles irá receber o experimento. A esse 
processo se dá o nome de alocação sigilosa ou mascarada.2,3

Conjuntamente com a alocação aleatória outro ponto importante que minimiza vieses é o cegamento. O cegamento consiste na blin-
dagem da informação de todos os pontos envolvidos no estudo (participantes, investigadores, equipe assistente, estatísticos etc.) 
sobre o grupo que está recebendo a intervenção ou placebo, por exemplo. Isso faz com que algumas questões sejam evitadas como 
a valorização ou não de um resultado por parte da equipe, ou mesmo ocultação de um sintoma ou efeito por parte de um participante 
mais ou menos simpático à intervenção. O cegamento, portanto, é a via metodológica para evitar o viés de observação.2-3

Nem sempre cegamentos são possíveis, como no caso de novas intervenções cirúrgicas, por exemplo.1 Isso não invalida o resultado 
de um estudo, mas é uma contingência ou condição que precisa ser levada em conta na análise crítica dos resultados, bem como em 
sua aplicação em cenários de vida real.

Cada grupo do estudo deve ser homogêneo entre si tanto demograficamente quanto clinicamente. A garantia disso deve ser algo as-
segurada pelo método, uma vez que isso pode inviabilizar a conclusão estabelecida na análise dos dados. Essa homogeneidade pode 
ser impulsionada pela distribuição aleatória dos participantes em cada grupo, contudo, estudos muito pequenos podem sofrer enviesa-
mento. O tamanho do estudo deve ser dimensionado com crítica através do tamanho do efeito estimado, por exemplo, uma vez que o 
aumento indiscriminado de sujeitos magnifica também efeitos não desejáveis ou achados que seriam descritos como irrelevantes (ainda 
que favoráveis à intervenção) apenas pelo tamanho da amostra do estudo. Outros fatores que influenciam isso pode ser o seguimento do 
estudo com mais desistências em grupo do que em outro, por exemplo, de modo que a composição demográfica final dos participantes 
seja muito distinta entre os grupos. Nesse caso, a análise estatística deve ser conduzida a minimizar esses efeitos e dimensionar seu 
impacto no tamanho do resultado observado, e o estudo deve disponibilizar as taxas de perda de seguimento.3

Ainda sobre a homogeneidade, em consonância com o cenário clínico a ser observado, é importante que cada participante incluído 
tenha a mesma probabilidade de evolução para o desfecho avaliado. Imagine que um estudo avalie o efeito de determinada droga 
sobre a insuficiência cardíaca, porém durante a formação dos grupos um número expressivamente de pacientes com classe fun-
cional C foram alocados juntos enquanto os de classe D ficaram mais expressivamente alocados em outro grupo. Se o desfecho 
primário for mortalidade, por exemplo, as chances de os grupos sem intervenção alguma evoluírem de maneira desigual já está 
posta no início. A alocação aleatória pode ser um método de se evitar isso, porém ainda assim pode haver a formação de subgrupos 
com esse funcionamento a depender do tamanho do estudo. A análise estatística deve ser feita com esse olhar e a leitura final dos 
resultados também deve ter essa preocupação.2,3

Avaliando os resultados observados

A interpretação dos resultados apresentados na pesquisa se inicia com o entendimento da pergunta de pesquisa proposta. Quanto 
mais específica a pergunta de pesquisa e mais objetiva a proposta de intervenção, com o método desenhado para minimizar ao máxi-
mo os vieses, mais segura será a conclusão estabelecida.3

Um dos pontos mais relevantes aqui é a determinação de desfechos primários e secundários previamente à intervenção. Especial-
mente no que diz respeito a achados positivos. Isso tanto aumenta a segurança estatística do resultado observado, quanto eleva o 
seu significado clínico. Um resultado positivo, com uma probabilidade de significância (p) menor que 0,05 pode não ter nenhuma 
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relevância clínica. O estabelecimento dos desfechos observados e o comprometimento da equipe de pesquisa em relatar inclusive os 
desfechos negativos, quando for o caso, fazem diferença na interpretação dos dados do estudo em questão.2

Esse cuidado metodológico traz uma influência interpretativa grande para as medidas de magnitude de efeito da intervenção. Essas 
medidas podem ser obtidas por uma razão ou por uma diferença. As medidas obtidas por uma razão são denominadas relativas e 
traduzem quantas vezes a ocorrência do desfecho é maior no grupo intervenção em relação ao controle. Por outro lado, as medidas 
obtidas por diferença são denominadas absolutas e avaliam a incidência do desfecho atribuído à intervenção.2,4 A Tabela 1, a seguir, 
ilustra as principais medidas e seus respectivos significados.

O conjunto das medidas de resultado, bem como sua correlação com fatos já relatados auxilia na decisão do quanto a intervenção é 
aplicável ou não para aquele contexto clínico. É relevante destacar que algumas medidas como o RR sofrem influência do tamanho 
amostral, diferentemente do NNT, por isso não necessariamente um alto impacto da intervenção sobre o RR significa segurança de 
adoção da intervenção.

O tempo de seguimento em relação aos resultados observados é crucial para a interpretação desses dados. Alguns desfechos podem 
ser tardios, a perda de participantes em cada braço ao longo do tempo de seguimento pode mudar completamente as conclusões de 
um estudo, por exemplo, e isso deve ser levado em conta como fator de contingência na tomada de decisão clínica. Ainda, o estudo 
pode ser interrompido antes de completar o tamanho amostral desejado, principalmente se em uma análise interina for constatado 
que a intervenção está determinando um risco maior de desfechos indesejáveis, a ponto de ser um desvio ético manter o grupo in-
tervenção submetido ao risco do experimento. O problema está quando essa interrupção precoce se dá pela inicial constatação de 
resultados positivos da intervenção serem significativos. A intervenção passa a ser recomendada a todos, com a justificativa de ser um 
desvio ético não ofertar aos sujeitos do grupo controle no estudo corrente. A questão é que tais diferenças podem ser devido apenas 
ao acaso principalmente quando se tem uma baixa taxa de eventos nos grupos do estudo.3-4

Aplicando os resultados no cuidado ao paciente

A aplicação dos resultados de um ECR na prática clínica cotidiana é dependente de sua validade externa, o que significa seu potencial 
de generalização dos resultados em cenários de vida real. Por vezes a validade interna de um estudo pode ser alta, mas a validade 
externa não acompanhar esse resultado, seja por recortes populacionais muito limitados, fatores de gravidade clínica, questões ét-
nico-culturais, custo-benefício entre outros. Essa análise deve ser realizada comparando os componentes (PICO) da pergunta que 
o estudo se propõe a responder com aqueles da pergunta clínica estruturada que representa a nossa necessidade de informação, 
independente de a validade interna do estudo ser satisfatória. Começamos comparando a população que compõe esse estudo com o 
paciente sob nosso cuidado (isto é, tanto demograficamente quanto clinicamente).2,3 Depois comparamos a forma como a interven-

Medida Significado

Risco absoluto (RA) Representa a probabilidade de desenvolver o desfecho em cada grupo

Redução absoluta de risco (RAR) Diferença de risco absoluto entre o grupo controle e o grupo tratado. Avalia eficácia absoluta da 
intervenção, e, portanto, tem alto impacto clínico.

Risco relativo (RR) Representa o risco de eventos entre sujeitos do grupo intervenção relativo ao risco dos mesmos 
eventos no grupo controle. É uma das formas mais comuns de se apresentar os resultados de ECR.

Redução de risco relativo (RRR) Representa quanto do risco basal em relação ao desfecho é removido pela intervenção.

Número necessário para tratar (NNT) Representa quantas intervenções são necessárias para que ocorra um evento favorável. É uma 
medida que traduz a relevância clínica.

Número necessário para prejudicar (NNP) Representa quantas intervenções são necessárias para que ocorra um evento desfavorável.

Tabela 1: Medidas de magnitude do efeito em ECR e seu significado
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ção é testada com aquela que se tem ao utilizar a intervenção na prática. Depois comparamos o controle com a nossa realidade sem 
a intervenção e, por fim, avaliamos se os desfechos medidos no estudo são aqueles que na prática considera-se importantes para 
o paciente, ou seja, se são desfechos clinicamente relevantes (morte, sintomas e sinais físicos que pioram a qualidade de vida, dor, 
desconforto, deficiência funcional e descontentamento).2

Caso a evidência seja considerada aplicável e válida é relevante então avaliar os potenciais riscos e benefícios da intervenção, delimi-
tando-a e verificando se o perfil de segurança da intervenção é favorável. Outra questão é o dimensionamento do custo-benefício da 
intervenção. Intervenções dispendiosas com benefícios pequenos frente a outras intervenções mais viáveis e seguras podem não ser 
a melhor escolha para o cenário clínico em que se está atuando, em função, por exemplo, da escassez de recursos em saúde.3

Conclusão

ECRs são uma boa fonte de informações para tomada de decisão clínica, ideais para avaliação da utilidade de diferentes intervenções, 
devendo ser avaliados criticamente, ponderando suas potencialidades e limitações. A transposição dos resultados de um ECR para os 
cenários de vida real depende não só de sua qualidade metodológica, mas dos contextos clínicos em que se atua. O melhor desenho 
é aquele que dentro de determinado contexto consegue entregar as respostas com a menor quantidade de viés possível, ainda que 
o desenho ideal não possa ser realizado.
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O exemplo prático deve ser entendido dentro do âmbito de suas limitações. A primeira delas está posta no desenho por 
se tratar de um ensaio clínico aberto, contudo a escolha metodológica foi a melhor possível para o cenário de pandemia 
e escassez de dados clínicos randomizados. Outro ponto importante é a interrupção do estudo antes da conclusão da 
amostra, o que influencia o peso dos desfechos secundários frente ao desfecho primário, por exemplo. Por outro lado, as 
forças do estudo são relevantes. As possibilidades de viés foram minimizadas com alocação sigilosa, todos os pacientes 
foram analisados de acordo com seu grupo de randomização inicial, o seguimento foi completo e os dados clínicos, de-
mográficos e de efeitos adversos foram registrados e disponibilizados.
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As diretrizes clínicas, ou guidelines, são importantes instrumentos na prática médica e em outras profissões 
relacionadas aos cuidados em saúde. Idealmente devem ser produzidas a partir de revisões sistemáticas da 
literatura, sendo fontes de recomendações que colaboram na tomada de decisão de clínicos e usuários do 
sistema de saúde com relação a situações específicas. Diferente das revisões sistemáticas, os guidelines de-
vem não apenas revisar as evidências científicas, mas também pesar os desfechos positivos e negativos e 
fazer recomendações baseadas nessas evidências. 

Existem variados tipos de diretrizes clínicas, voltados a diversos cenários: diretrizes de promoção de saúde, 
de rastreamento de doenças específicas, diagnósticos e tratamentos. Assim, são utilizados por profissionais, 
gestores e mesmo usuários, com a finalidade de implementar as melhores práticas, melhorando desfechos 
clínicos e otimizando os custos relacionados à saúde. 

Com a enorme produção de diretrizes clínicas, muitos profissionais podem se questionar com relação à re-
levância e qualidade delas. A qualidade da diretriz é fundamental para o seu potencial benefício, e padrões 
rigorosos devem ser adotados para sua produção. Problemas como não aderência a padrões metodológicos, 
não descrição dos desfechos de interesse, da população-alvo, ou dos usuários das diretrizes são problemas 
comumente encontrados. 

Da mesma forma, é de fundamental importância que clínicos e gestores saibam avaliar a qualidade de uma 
diretriz clínica, antes de assumir aquela informação como verdadeira e implementá-la a qualquer custo. Para 
isso, reconhecer a existência de ferramentas adequadas e validadas para esse fim é de extrema relevância. 

Ferramenta para avaliação de guidelines: AGREE-II

Existem várias ferramentas para avaliação da qualidade de uma diretriz clínica. Uma das mais utilizadas é o instrumento AGREE-II 
(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation), criado por um grupo internacional de desenvolvedores de diretrizes clínicas e 
pesquisadores, o AGREE Collaboration. Sua versão inicial, o AGREE, foi publicada em 2003, sendo atualizada em 2009 para a versão 
do AGREE-II, com objetivos de “fornecer uma estrutura para avaliar a qualidade de diretrizes clínicas, fornecer uma estratégia me-
todológica para o desenvolvimento de diretrizes clínicas, e informar quais e como as informações devem ser relatadas nas diretrizes 
clínicas”. 1 Ou seja, apresenta a finalidade de auxiliar na avaliação e formulação de diretrizes clínicas claras, com alta qualidade de 
evidências e que possam descrever claramente os fatores que estão ligados à sua aplicação, bem como a existência de potenciais 
vieses do desenvolvimento da diretriz.

A ferramenta é baseada em 23 itens, divididos em seis domínios (Escopo e finalidade, Envolvimento das partes interessadas, Rigor 
do desenvolvimento, Clareza da apresentação, Aplicabilidade e Independência editorial), além de mais dois itens de avaliação global 
(classificação da qualidade geral da diretriz e se a diretriz pode ser recomendada para o uso na prática). Cada um dos itens é classifi-
cado em uma escala de Likert de sete pontos, que vai de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). 
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Lembrando que as pontuações obtidas e as pontuações máximas e mínimas devem levar em consideração a pontuação de todos 
os avaliadores conjuntamente (por exemplo, se temos 4 avaliadores, a pontuação máxima de um determinado item será 4 x 7 = 28).

A ferramenta AGREE-II pode ser aplicada por profissionais de saúde, elaboradores de diretrizes, gestores e educadores, e para qual-
quer diretriz clínica relacionada a qualquer doença, em qualquer etapa do cuidado em saúde (promoção de saúde, saúde pública, 
rastreamento, diagnóstico, tratamento ou intervenções). 

Com a finalidade de aprofundar a discussão sobre essa ferramenta, e trazer ao leitor um exemplo de como o AGREE-II pode ser 
aplicado na avaliação prática de uma diretriz clínica, proponho a análise do documento “Surviving Sepsis Campaign International 
Guidelines for the Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children”. Esse documento foi publi-
cado em 2020 nas revistas Pediatric Critical Care Medicine e Intensive Care Medicine, e foi produzido conjuntamente pelas Society 
of Critical Care Medicine, a European Society of Intensive Care Medicine, e a World Federation of Pediatric Intensive and Critical 
Care Societies. 

Avaliação de uma diretriz clínica na prática

Antes de tudo, é importante ressaltar que, idealmente, a diretriz clínica deve ser avaliada por pelo menos dois, e preferencialmente, 
por quatro avaliadores, de forma a aumentar a confiabilidade da avaliação. Sendo assim, convido você, leitor, a realizar sua própria 
avaliação do guideline citado, de maneira a complementar a avaliação feita nesse artigo. 

DOMÍNIO 1. ESCOPO E FINALIDADE

Item 1. O(s) objetivo(s) global(is) da(s) diretriz(es) encontra(m)-se especificamente descrito(s). 
O guideline especifica claramente o seu objetivo (recomendações para o reconhecimento e o manejo de crianças com choque sépti-
co ou outras disfunções agudas relacionadas à sepse), além de descrever os ambientes de saúde nos quais deve ser implementada. 
Nota 7. 

Item 2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz encontra(m)-se especificamente descrita(s). 
O documento esclarece adequadamente a questão de saúde principal (como tratar quadros de choque séptico ou de disfunção 
orgânica aguda causada pela sepse?). Os desfechos não são descritos especificamente nesse documento, mas encontram-se em 
um texto suplementar indicado no próprio guideline. Isso nos informa a respeito da importância de sempre se analisar os textos suple-
mentares ou complementares quando avaliamos uma diretriz clínica, pois muitas informações podem estar contidas nesses outros 
documentos. As intervenções ou exposições realizadas, assim como as comparações, são realizadas ao longo do texto. Nesse que-
sito, podemos considerar que não se encontram tão claramente expostas, uma vez que o leitor precisa seguir por todo o texto para 
encontrar esses itens. Nota 6. 

Para cada um dos seis domínios, se calcula uma pontuação de qualidade, sendo ela independente para cada domínio, ou seja, não se 
sugere a realização de uma pontuação global de qualidade. As pontuações de cada domínio são realizadas somando-se as pontu-
ações de cada item dentro do domínio e escalonando como uma porcentagem da pontuação máxima possível de cada domínio. Na 
prática, isso será realizado através da fórmula:

!
Pontuação obtida - Pontuação mínima

Pontuação máxima - Pontuação mínima
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Item 3. A população (pacientes, público etc.) a quem a di-
retriz se destina encontra-se especificamente descrita. 
O Surviving Sepsis coloca com clareza a população-alvo para a 
qual se destina, e descreve inclusive a população excluída (re-
cém-nascidos prematuros), justificando essa escolha. Nota 7.  

DOMÍNIO 2. ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Item 4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indi-
víduos de todos os grupos profissionais relevantes. 
No documento que estamos analisando, constam informações 
a respeito de todos os profissionais participantes, além de des-
crever a participação de profissionais de diferentes formações 
relevantes para os cuidados do choque séptico pediátrico, e de 
equipe metodológica composta por profissionais com experiên-
cia em metodologia de pesquisa clínica. Nota 7. 

Item 5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências 
da população-alvo (pacientes, público etc.). 
No Surviving Sepsis, há uma informação explícita com relação 
a esse tópico, em que é relatado que três membros do público 
leigo foram incluídos para permitir que as opiniões de pacientes, 
familiares e cuidadores fossem consideradas na priorização dos 
desfechos e na finalização das recomendações que os clínicos 
propuseram durante o desenvolvimento do documento. Não há 
descrição específica da maneira utilizada para chegar à essas 
opiniões: se foi por entrevista, grupo focal etc. Nota 6. 

Item 6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente de-
finidos. 
Há clareza com relação ao grupo que pode se beneficiar do 
documento: profissionais de saúde cuidando de crianças com 
choque séptico ou outras disfunções orgânicas relacionadas à 
sepse. Sendo assim, o item pontua 7. 

DOMÍNIO 3. RIGOR DO DESENVOLVIMENTO

Item 7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a bus-
ca de evidências. 
No documento do Surviving Sepsis, os autores descrevem as 
bases de dados utilizadas (Cochrane Library, PubMed/MEDLI-
NE, ou EMBASE), o período analisado (todas as publicações 
encontradas até maio de 2017) e as palavras-chave utilizadas. 
Nota 7. 

Item 8. Os critérios de seleção de evidência estão clara-
mente descritos. 
No documento do Surviving Sepsis, os autores colocam clara-
mente os critérios de inclusão e exclusão de artigos, com inclusão 
de artigos de várias metodologias, como revisão sistemáticas, 
meta-análises, estudos randomizados e observacionais. Nota 7. 

Item 9. Os pontos fortes e limitações do conjunto de evi-
dências estão claramente descritos. 
No estudo do Surviving Sepsis, os autores apontam claramente 
qual foi o critério para a formulação das recomendações, base-
ados nos princípios de abordagem GRADE (Grading of Recom-
mendations Assessment, Development and Evaluation), e de 
como é possível inferir o nível de evidência pela recomendação 
(por exemplo, “Nós recomendamos...” indica um nível de evi-
dência alto). Nota 7. 

Item 10. Os métodos para a formulação das recomenda-
ções estão claramente descritos. 
O documento que avaliamos demonstra claramente a metodo-
logia utilizada para realizar as avaliações de evidências pelos 
membros, as votações e os critérios utilizados para recomendar 
ou não alguma medida específica. Nota 7. 

Item 11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde 
foram considerados na formulação das recomendações. 
No Surviving Sepsis, os autores colocam claramente quais fo-
ram as indicações para posições a favor ou contra determina-
das recomendações, de acordo com os potenciais benefícios ou 
malefícios e de acordo com o nível de evidência. Nota 7. 

Item 12. Existe uma ligação explícita entre as recomenda-
ções e a respectiva evidência de suporte. 
No documento do Surviving Sepsis, as recomendações estão 
descritas conforme o nível de evidência (se alto ou baixo), se 
não puderam ser estabelecidas a partir de evidências, mas com 
benefícios ou malefícios claramente estabelecidos (Best practi-
ce statements), ou ainda, se foram baseadas apenas na opinião 
de especialistas. Nota 7. 

Item 13. A diretriz foi revisada externamente por especia-
listas antes de sua publicação. 
Não há indícios de que houve revisão por experts após a con-
fecção da diretriz, ou seja, não foi descrito no documento se 
houve revisão por outros especialistas que não faziam parte da 
equipe de desenvolvimento da diretriz. Nota 1.
Item 14. O procedimento para a atualização da diretriz está 
disponível. 
Há descrição específica que o guideline será revisado a cada 
4 anos ou antes se novas evidências relevantes vierem à tona. 
Nota 7. 
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DOMÍNIO 4. CLAREZA DA APRESENTAÇÃO

Item 15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 
Há clareza nas recomendações com relação a recomendação em si, o público-alvo e descrição de incertezas 
ou inabilidade de realização de recomendações. Nota 7. 

Item 16. As diferentes opções de abordagem da condição ou problemas de saúde estão clara-
mente apresentadas. 
Há clareza nas diferentes opções de tratamento dependendo das condições (por exemplo, com relação ao uso 
de adrenalina ou noradrenalina no choque séptico). Também oferece um panorama em relação ao benefício 
aumentado de determinadas opções em relação a outras. Nota 7. 

Item 17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 
As recomendações são facilmente encontradas, tanto no corpo do texto quanto em quadro resumido ao final 
do documento, e as recomendações são agrupadas de acordo com sua especificidade. Nota 7. 

DOMÍNIO 5. APLICABILIDADE

Item 18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras à sua aplicação. 
O guideline cita que podem existir barreiras facilitadoras à sua aplicação, inclusive fornecendo recomendações 
específicas para esses casos (como por exemplo, a recomendação de não realizar expansão volêmica em 
pacientes sem choque quando não há disponibilidade de UTI, ou a falta de disponibilidade de ferramentas de 
avaliação hemodinâmica). Nota 7. 

Item 19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre como as recomendações podem 
ser colocadas em prática. 
A diretriz disponibiliza um apêndice com o resumo das recomendações realizadas, que pode ser utilizada nos 
locais de aplicação como forma de facilitar a implementação pelos profissionais de saúde. Apesar disso, não 
apresenta ferramentas específicas, como algoritmos, por exemplo, para facilitar o uso das recomendações na 
prática. Nota 5. 

Item 20. Foram consideradas potenciais implicações quanto aos recursos decorrentes da aplica-
ção das recomendações. 
A diretriz cita a questão de potenciais custos de saúde relacionadas a algumas das recomendações, como o 
uso de cateteres venosos invasivos, profilaxia de trombose venosa profunda (mecânica ou farmacológica). 
Além disso, esclarece que algumas recomendações negativas foram baseadas na baixa evidência de qualida-
de associadas aos altos custos, como no uso rotineiro de coloides. Nota 7. 

Item 21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento e/ou auditoria. 
O guideline apresenta recomendações para monitoramento da condição clínica do paciente, assim como 
orientações a respeito do manejo dessas condições, como na avaliação do uso de expansão volêmica em 
pacientes com choque, início de aminas vasoativas em pacientes sem resposta à expansão volêmica e trans-
fusão de hemácias em pacientes com níveis de hemoglobina abaixo de 7 g/dL. Nota 7. 

DOMÍNIO 6. INDEPENDÊNCIA EDITORIAL

Item 22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência sobre o conteúdo da diretriz. 
O documento explicita que houve financiamento da Society of Critical Care Medicine (SCCM) e pela European 
Society of Intensive Care Medicine (ESICM), ou seja, não apresentaram financiamento por órgãos privados, e 
por isso, sem influência no conteúdo da diretriz. Nota 7. 
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Item 23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse de membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 
O documento especifica claramente os casos de conflito de interesse entre seus membros e como a situação foi contornada. Nota 7. 

Avaliação global dos domínios avaliados (cálculos realizados conforme descritos anteriormente): 

Observamos que a avaliação global dos domínios é muito boa para esse guideline, com notas altas em todos os domínios. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA DIRETRIZ CLÍNICA

1. Classifique a qualidade global dessa diretriz: Avaliando globalmente os itens avaliados acima, percebemos que o 
documento recebe nota alta na maioria dos itens avaliados. Nota 7 – Qualidade mais alta possível. 

2. Eu recomendaria o uso dessa diretriz: Sim. 

Sugerimos que o leitor também faça a avaliação global dos domínios, de acordo com sua interpretação, e se possível, combine a sua 
própria avaliação com a que apresentamos aqui, a fim de ter uma avaliação mais apropriada, ou seja, realizada por dois avaliadores.
 
Considerações finais

A avaliação de um guideline pode não parecer simples, mas é fundamental para que possamos oferecer condutas com a melhor qua-
lidade possível para nossos pacientes, além de ser fundamental para o trabalho de gestão em saúde. A utilização de uma ferramenta 
como o AGREE-II, pode nos ajudar a considerar a aplicação de um guideline, ou mesmo, para preferir um ou outro guideline quando 
nos deparamos com situações de conflito entre documentos produzidos por grupos diferentes.

DOMÍNIO 1: ESCOPO E FINALIDADE:  94,4%
DOMÍNIO 2. ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS: 94,4%
DOMÍNIO 3. RIGOR DO DESENVOLVIMENTO:  87,5%
DOMÍNIO 4. CLAREZA DA APRESENTAÇÃO: 100%
DOMÍNIO 5. APLICABILIDADE: 91,7%
DOMÍNIO 6. INDEPENDÊNCIA EDITORIAL: 100%
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Como avaliar a magnitude dos resultados de um estudo?

Comumente temos em estudos que avaliam a utilidade de uma intervenção o resultado apresentado como medidas relati-
vas de impacto (p. ex. risco relativo). Tal medida nada mais é do que a relação entre os riscos (probabilidades) de um desfe-
cho ocorrer em ambos os grupos. Imagine um estudo avaliando uma nova terapia (grupo 1) vs. placebo (grupo 2) para uma 
doença A. Cada grupo com 200 participantes. No grupo 1, que recebeu a terapia X, o desfecho clínico ocorreu em 40 dos 
200 participantes, ou seja uma probabilidade de eventos de 20%. Já no grupo 2, o desfecho ocorreu em 60 dos 200 partici-
pantes, o que representa uma probabilidade de eventos de 30%. Assim, o risco relativo de eventos com o uso dessa terapia 
X para a doença A é calculado dividindo a probabilidade de eventos no grupo 1 pela probabilidade de eventos no grupo 2. 

Assim, podemos dizer que a redução de risco relativo RRR com a terapia é de 1/3 ou seja algo em torno de 0,33 ou 33%. 
Essa redução tende a ser estável nos diferentes estratos de gravidade da doença, ou seja, a RRR tanto para pacientes com 
alto risco de eventos quanto para aqueles com baixo risco será algo em torno de 33%. 

Logo, o importante é saber qual a redução de risco absoluto (RRA), ou seja, a diferença entre o risco de eventos sem a te-
rapia e aquele com a terapia. 
Assim, para calcular a RRA com dados do exemplo anterior temos:

RRA= probabilidade de eventos no grupo 2 - probabilidade de eventos no grupo 1 = 30% - 20% = 10%.

Isso é o mesmo que dizer que para cada 100 pacientes tratados temos uma redução de 10 eventos. Logo, o número necessário 
de pacientes tratados (NNT) para evitarmos 1 evento será de 10, pois tratando 10 evitamos 1 evento. 

Veja que a apresentação de resultados em termos de RRR será quase sempre mais impactante do que em termos de RRA, no 
exemplo, redução de 30% vs. 10%. Não é por coincidência que nas propagandas de novos remédios temos destacada a RRR.   

A questão é que o RR e a RRR não mostram o real impacto da terapia para um paciente individual, o qual pode possuir um risco de 
eventos diferente daquele medido na população do estudo. 

Imagine propor a terapia X para um paciente com a doença A, cujo risco do desfecho é de 15% (de cada 100 pacientes iguais a 
ele, 15 sofrerão o desfecho sem a terapia X). Sabendo que a RRR com a terapia X é de 1/3, com ela o nosso paciente terá um risco 
de 10% de sofrer o desfecho.  

RR =  probabilidade de eventos no grupo 1     =      40/200     =     20%     =     2     =     0,66

probabilidade de eventos no grupo 2              60/200              30%             3
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Significância estatística versus significância clínica

Quando realizamos um estudo para avaliar a utilidade de um 
novo medicamento, o melhor desenho para testá-lo é o ensaio 
clínico randomizado (ECR), comparando essa intervenção con-
tra um grupo controle, que estará utilizando a melhor terapia es-
tabelecida até então. No entanto, ainda que os pacientes sejam 
alocados de forma randômica nos grupos controle e interven-
ção, sempre existirá uma variação de amostragem, de forma que 
é muito improvável que a mortalidade, por exemplo, seja exata-
mente igual entre os grupos. Assim, qualquer diferença encon-
trada entre os grupos pode ser devida a medicação estudada, 
ou simplesmente ao acaso.

Para conseguir determinar qual das duas situações mais pro-
vavelmente aconteceu, realizamos testes estatísticos. Desde 
já, repare que um teste estatístico só consegue dizer se é mais 
provável, ou menos provável, que a diferença encontrada foi ao 
acaso, ou de fato pela nova intervenção. Ele jamais conseguirá 
confirmar qual das duas opções é de fato verdadeira.1

O que é significância estatística?

O teste estatístico é a ferramenta que nos fornece o p-valor du-
rante a comparação entre dois grupos. O “P” do p-valor significa 
justamente “probabilidade”. No caso, a probabilidade do resulta-
do (p. ex. a diferença encontrada na taxa de eventos ou desfechos 
medidos, entre os grupos) se dever ao acaso. Assim, um p-valor 
de 0,10 significa dizer que existe 10% de probabilidade daquela 
diferença ter ocorrido ao acaso; um p-valor de 0,87 significa que 
essa probabilidade é de 87%; e um p-valor de 0,05 que a proba-
bilidade é de “apenas” 5%. 

É amplamente aceito um valor de corte de 0,05 para o p-valor, 
com valores abaixo disso significando que o estudo foi “po-
sitivo” (hipótese nula rejeitada), e acima disso o estudo seria 
“negativo” (hipótese nula aceita”). Esse valor de corte é abso-
lutamente arbitrário, mas diante de um p-valor abaixo de 0,05, 
falamos que esse resultado foi estatisticamente significativo. 
O termo mais adequado para designar um resultado que não 
atingiu significância estatística seria “indeterminado” ao invés 
de “negativo”. Esse tipo de análise estatística é chamada de 
frequentista. Note que quando aceitamos um resultado como 
“verdadeiro”, diante de um p-valor abaixo de 0,05 (5%), ainda 
existe um risco não desprezível do resultado ser equivocado. Por 
exemplo, você aceitaria entrar em um avião se a probabilidade 
de queda for de 5%, 3%, ou 1%? Então por que toleramos essa 
probabilidade quando prescrevemos uma medicação?

Quando aceitamos ou refutamos um resultado com base ex-
clusivamente no p-valor, de forma dicotômica, ignoramos a 

possibilidade de estarmos enganados. Um leitor que aceita um 
resultado com base em um p-valor < 0,05 estará errado 5% das 
vezes (erro tipo I — falso positivo). Da mesma forma, se o leitor 
refutar um resultado com base em um p-valor > 0,05, ele tam-
bém pode estar errado (erro tipo II — “underpower”). 

Alguns fatores influenciam demasiadamente no resultado do 
p-valor, calculado através dos testes estatísticos.1 Um deles é 
o tamanho da amostra: quanto maior a amostra, mais fácil é ob-
ter um p-valor < 0,05, ainda que a intervenção seja exatamente 
a mesma. Por exemplo, uma medicação A, ao ser comparada 
com o placebo, não obteve diferença estatística em um estu-
do piloto com 200 pacientes. Ao realizar um novo estudo com 
20.000 pacientes, foi observada diferença estatisticamente 
significativa em relação ao placebo (estudos “overpowered”). 
Isso é muito comum nos estudos da Cardiologia, que envol-
vem múltiplos centros (multicêntricos), avaliando a eficácia de 
novos medicamentos para as doenças mais prevalentes mun-
dialmente. Outro fator é a magnitude do efeito: quanto maior o 
efeito da intervenção, menor será o p-valor encontrado, mes-
mo para amostras pequenas. Uma medicação X que reduza a 
mortalidade de determinada doença em 50% conseguirá atingir 
significância estatística com uma amostra pequena. Uma me-
dicação Y que reduz a mortalidade em 10%, irá necessitar de 
amostra 5 vezes maior para demonstrar essa diferença, ainda 
que ela seja verdadeira. 

Um conceito interessante que coloca em perspectiva o p-va-
lor de um trabalho é o índice de fragilidade do estudo. Ele re-
presenta quantos pacientes eu precisaria mudar o desfecho 
encontrado (ex: mortalidade) para o p-valor do estudo deixar 
de ser significativo. Imagine que um trabalho buscou avaliar a 
eficácia da droga Z em reduzir a mortalidade, em comparação 
ao placebo. No grupo intervenção, dos 100 pacientes, 20 mor-
reram; no grupo placebo, dos 100 pacientes, 28 morreram; o 
p-valor encontrado foi de 0,04 (estatisticamente significativo). 
Agora, imagine que se no grupo intervenção tivessem aconte-
cido 26 mortes (ou seja, 6 a mais) o p-valor fosse agora de 0,06 
(não significativo). Nesse caso, o índice de fragilidade do estu-
do foi de 6 pacientes. 

Observe os riscos da interpretação equivocada do p-valor, 
no exemplo real a seguir 

O primeiro ECR sobre controle glicêmico na UTI foi realizado por 
Greet Van den Berghe, na Universidade de Leuven (Bélgica). O 
estudo “Intensive insulin therapy in critically ill patients” (Leu-
ven surgical trial) 3 foi publicado no New England Journal of 
Medicine (NEJM) em 2001, demonstrando redução de morta-
lidade em pacientes cirúrgicos submetidos a controle intensivo 
de glicemia (alvo 80 - 110 mg/dL). O resultado positivo foi mar-
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ginal, com p-valor de apenas 0.04, além de índice de fragilidade 
de 2. Ainda assim, ele foi responsável pela adoção ampla do con-
trole glicêmico intensivo, inclusive em guidelines. Posteriormente, 
em 2009, foi publicado o estudo NICE-SUGAR4, multicêntrico 
e muito mais robusto que o trabalho anterior. O grupo “controle 
glicêmico intensivo” foi manejado de acordo com o protocolo do 
estudo realizado em Leuven, enquanto no grupo “controle glicê-
mico convencional”, o alvo de glicemia era < 180 mg/dL. O con-
trole intensivo da glicemia (alvo 81 - 106 mg/dL), em comparação 
com o controle glicêmico convencional (alvo < 180 mg/dL), foi 
responsável por um aumento de mortalidade em 90 dias de 2,6%. 
Isso representa um NNH (“number needed to harm”) de 38. Isso 
significa que talvez durante 8 anos, 1 paciente a cada 38 interna-
dos na UTI, morreu em função da interpretação sem julgamento 
clínico, dos resultados do trabalho em Leuven. 

Então, a interpretação da significância estatística (“p-valor”) 
dissociada do julgamento clínico é potencialmente desastrosa. 
Assim, precisamos considerar tanto a significância estatística 
como a significância clínica2 de determinada intervenção. 

O que é significância clínica?

Consideramos que um tratamento é significativo, do ponto de 
vista clínico, quando ele é capaz de impactar desfechos “duros” 
(ao invés de desfechos substitutos) com magnitude relevante. 
Desfechos duros são aqueles centrados no paciente (p. ex.: in-
cidência de morte, infarto agudo do miocárdio, necessidade de 
hemodiálise, dor e outros). Desfechos substitutos utilizam mar-
cadores de doença, ao invés do seu impacto direto no paciente 
(ex: queda na Hba1c, redução de LDL, clearance de creatinina), 
sendo muito inferiores aos desfechos “duros”, em termos de im-
portância clínica. 

Da mesma forma, nós médicos que informamos cientificamen-
te nossas decisões clínicas, além de considerar a importância 
clínica dos diferentes desfechos, precisamos definir qual a mag-
nitude mínima do efeito da intervenção que consideramos cli-
nicamente significativa (“smallest effect of clinical interest”), ou 
seja, qual seria o limiar de significância clínica. Essa definição é 
intrinsecamente subjetiva, levando diversos fatores em consi-
deração, entre eles a nossa experiência clínica e bom senso, o 
contexto e ainda os valores e preferências dos nossos pacientes. 

Por exemplo, digamos que uma intervenção como a orientação 
dietética seja capaz de reduzir em 1% o risco absoluto de infarto 
agudo do miocárdio (IAM). Considerando que essa intervenção 
é barata e que o número de pacientes sob risco de IAM é gigan-
tesca, mesmo essa pequena redução (1%), pode ser considerada 
clinicamente significativa. Ainda mais considerando que manter 
hábitos alimentares saudáveis traz outros benefícios clínicos (re-

dução do risco de diferentes doenças e melhora da qualidade de 
vida), com baixo risco de dano ou efeitos colaterais indesejáveis.

Por outro lado, considere a metanálise da Organização Mundial 
da Saúde sobre o uso do tocilizumab e outros antagonistas da 
IL-6 no tratamento de pacientes hospitalizados pela Covid-19.5

Foram avaliados 10.930 pacientes, provenientes de 27 estu-
dos, destes 8.048 participantes foram incluídos em 19 estudos 
comparando o tocilizumab ao tratamento usual. Em 28 dias, 
houve 960 mortes entre os 4.299 pacientes randomizados 
para receber este medicamento e 1.023 mortes entre os 3.749 
pacientes randomizados para tratamento usual ou placebo (OR 
0,83; IC 95% 0,74-0,92; p < 0,001). Isso corresponde a um ris-
co absoluto de morte de 22,3% para quem usou este antago-
nista de IL-6, em comparação com 27,3% dos pacientes com 
tratamento usual ou placebo. Com esses dados podemos dizer 
que temos uma redução de risco absoluto de morte em 28 dias 
de 5% (27,3% – 22,3%), ou seja evitamos 5 mortes tratando 
100 pacientes. Assim, fazendo uma simples regra de 3, o NNT 
(“number needed to treat”) dessa medicação foi de 20. Ou seja, 
precisamos usar o tocilizumab em 20 pacientes para salvar 1 
vida. Considerando a dose necessária e o custo do tratamen-
to por paciente (em torno de R$ 12 a 15 mil reais), para salvar 1 
vida, o gasto para tratar todos os 20 pacientes seria de R$ 240 
a 300 mil reais. No estudo ainda houve um aumento não signi-
ficativo da taxa de infecções secundárias com o uso dos anta-
gonistas da IL-6. Nesse caso, considerando a eficácia, o custo 
e o potencial dano da medicação, a redução do risco absoluto 
de morte encontrada de 5% pode ser considerada clinicamente 
significativa, na perspectiva do tratamento de um paciente indi-
vidual, mas pode não ser na perspectiva da sociedade. 

Como avaliar a precisão de resultados? 

Já vimos que é importante estabelecer a priori (antes mesmo 
de checar os resultados de um estudo) quais desfechos clínicos 
são relevantes e, também, qual a magnitude mínima do efeito de 
uma intervenção nesses desfechos.

Mas como na prática avaliamos se o resultado apresentado 
deve ou não influenciar nossas decisões?

Um exemplo real se deu no início da pandemia, quando o risco de 
colapso do sistema de saúde estava atrelado ao número e duração 
das internações de pacientes com Covid-19. Assim, conseguir re-
duzir o tempo de internação poderia significar reduzir o risco desse 
colapso. Na época, precisamente em 22 de Maio de 2020, foram 
disponibilizados online, no NEJM.org, os resultados preliminares do 
estudo Adaptive Covid-19 Treatment Trial (ACTT-1), que ava-
liou o tratamento com remdesivir para adultos hospitalizados com 
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pneumonia pela Covid-19. Seus resultados preliminares causaram 
grande euforia a ponto de servirem de base para o uso emergencial 
do medicamento nos EUA.6 

Sabendo que a internação desses pacientes durava em média 2 
a 3 semanas, seria bem plausível admitir que uma redução de no 
mínimo 3 dias nesse tempo de recuperação fosse um limiar acei-
tável para “topar” indicar o tratamento com o novo medicamento, 
mesmo que esse limiar fosse subjetivo e podendo variar em função 
de diferentes perspectivas. 

Desse modo, fazendo o exercício de considerar apenas a magni-
tude do efeito do remdesivir observada nesse estudo, ou seja, uma 
redução estatisticamente significativa de 5 dias no tempo de recu-
peração com o tratamento (de 15 dias no grupo placebo para 10 
dias no grupo do medicamento)7, parece fazer sentido a incorpo-
ração de tal medicamento emergencialmente, pois essa redução é 
maior do que aquela minimamente desejável de 3 dias (limiar de 
significância clínica). Porém, devemos nos lembrar que na interpre-
tação de resultados de um estudo, o recomendado é observar não 
só a magnitude do efeito, mas também a sua precisão, ou seja, de-
vemos sempre olhar para o intervalo de confiança (IC).

Por definição o IC é uma medida de imprecisão da verdadeira mag-
nitude do efeito de uma intervenção numa população de interesse, 
estimado na população de um estudo. Quanto mais estreito for o 
IC, maior será a certeza de que a estimativa baseada na amostra 
que participa de um estudo representa a verdadeira magnitude do 
efeito na população de origem dessa amostra. Ou seja, o IC repre-
senta a incerteza da magnitude do efeito na população de origem, 
e não na população que participa de um estudo. O IC de 95% é o 
mais comumente relatado na literatura. Porém, é possível usar IC de 
90% ou 99% dependendo do nível certeza que se deseja ter. Se o 
IC descrito nos resultados não inclui o 0 para medidas de associa-
ção absolutas (p. ex. diferenças de médias) ou o 1 para medidas de 
associação relativas (p. ex. razão de chance), pode-se inferir que o 
resultado é estatisticamente significativo (p < 0,05).8 

Para interpretar corretamente a precisão dos resultados do estudo 
temos que olhar para os limites superior e inferior do IC e como es-
tes se comportam em relação ao limiar de significância clínica que 
estabelecemos na prática clínica, tanto no melhor, quanto no pior 
cenário possível relativo aos resultados apresentados.

Agora, considerando o IC, segundo os resultados definitivos do 
estudo, a partir dos dados de 1.062 pacientes (541 randomizados 
para o remdesivir e 521 para placebo, aqueles que receberam o 
medicamento tiveram um tempo de recuperação de 10 dias (IC de 
95%, variando de 9 a 11 dias), em comparação com 15 dias (IC de 
95%, variando de 13 a 18 dias) naqueles que receberam placebo, 
uma diferença estatisticamente significativa (p < 0,001)7. 

Assim, é possível dizer que no melhor cenário, o remdesivir 
poderia reduzir o tempo de recuperação em 9 dias, se o “ver-
dadeiro” tempo de recuperação dos pacientes tratados com o 
medicamento fosse de 9 dias (limite inferior do IC) e nos sem 
o medicamento fosse de 18 dias (limite superior do IC). Por ou-
tro lado, no pior cenário, tal redução seria apenas de 2 dias, se 
o “verdadeiro” tempo de recuperação dos pacientes tratados 
com o medicamento fosse de 11 dias (limite superior do IC) e 
nos sem o medicamento fosse de 13 dias (limite inferior do IC). 
Se realmente a redução no tempo de recuperação desejável e 
aceitável para a incorporação do medicamento for aquela de 3 
dias, com esses resultados, embora estatisticamente significati-
vos, ainda há incerteza quanto a sua significância clínica.    

Conclusão

Considerando que os autores frequentemente não possuem 
bom senso no momento de definir o “smallest effect of clinical in-
terest”, além de todos os detalhes e armadilhas na forma como em 
geral nos são apresentados os resultados de um estudo, para uma 
correta interpretação dos mesmos, nós, enquanto médicos que 
cuidamos de pacientes e que desejamos informar cientificamente 
nossas decisões, devemos: 

• estabelecer junto dos pacientes qual é o mínimo 
efeito que consideramos minimamente suficiente 
para indicar uma intervenção;
• avaliar não só a magnitude mas também a precisão 
dos resultados apresentados em um estudo clínico;
• priorizar a significância clínica e não somente a 
existência de significância estatística para informar 
nossas decisões;
• sempre racionalizar os resultados da evidência 
científica no contexto dos estudos que o precederam 
e de todo o nosso conhecimento prévio em relação 
ao tema. 

http://www.pebmed.com.br


 
34 www.pebmed.com.br

Referências bibliográficas:

1. WHITLEY, E.; BALL, J. Statistics review 3: Hypothesis testing and P values. Crit Care, v. 7, n. 1, p. 15, 2003.
2. SEDGWICK P, Clinical significance versus statistical significance; BMJ; v. 348, p. g2130, 2014.
3. VAN DEN BERGHE, G.; WOUTERS, P.; WEEKERS, F.; VERWAEST, C.; BRUYNINCKX, F.; SCHETZ, M.; VLASSELAERS, D.; FERDINANDE, 
P.; LAUWERS, P.; BOUILLON, R. Intensive insulin therapy in critically ill patients. N Engl J Med, v. 345, n. 19, p. 1359-67, 2001.
4. NICE-SUGAR STUDY INVESTIGATORS; FINFER, S.; CHITTOCK, D. R.; SU, S. Y.; BLAIR, D.; FOSTER, D.; DHINGRA, V.; BELLOMO, R.; 
COOK, D.; DODEK, P.; HENDERSON, W. R.; HÉBERT, P. C.; HERITIER, S.; HEYLAND, D. K.; MCARTHUR, C.; MCDONALD, E.; MITCHELL, 
I.; MYBURGH, J. A.; NORTON, R.; POTTER, J.; ROBINSON, B. G.; RONCO, J. J. Intensive versus conventional glucose control in critically ill 
patients. N Engl J Med, v. 360, n. 13, p. 1283-97, 2009.
5. WHO RAPID EVIDENCE APPRAISAL FOR COVID-19 THERAPIES (REACT) WORKING GROUP. Association Between Administration of 
IL-6 Antagonists and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Meta-analysis. JAMA, v. 326, n. 6, p. 499-518, 2021.
6. FDA. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Issues Emergency Use Authorization for Potential COVID-19 Treatment. Disponível 
em: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-emergency-use-authorization-
-potential-covid-19-treatment. Acesso em 26/10/2021.
7. BEIGEL, J. H.; TOMASHEK, K. M.; DODD, L. E.; et al. Remdesivir for the Treatment of Covid-19 - Final Report. N Engl J Med. v. 383, n. 19, p. 
1813-1826, 2020. 
8. PATINO, C. M.; FERREIRA, J. C. Confidence intervals: a useful statistical tool to estimate effect sizes in the real world. J Bras Pneumol, v. 41, 
n. 6, p. 565-566, 2015.

http://www.pebmed.com.br


 
35

www.pebmed.com.br

COMO APLICAR UMA 
EVIDÊNCIA NA PRÁTICA? 
DECISÃO MÉDICA COMPARTILHADA

Autora:

Isabel Cristina Melo Mendes 
Infectologista pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ). 
Graduação em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Após a pesquisa, revisão e avaliação das evidências na literatura, o médico se depara com novas etapas 
no processo de adoção de Medicina Baseada em Evidências (MBE): determinar se aquela evidência é 
aplicável na sua prática clínica e, se sim, como fazê-lo.

É preciso reconhecer que as evidências encontradas em relação a determinado tratamento não são 
imediatamente aplicáveis a todos os pacientes. Seja por fatores difíceis de serem avaliados, seja por ca-
racterísticas da população do estudo, nem sempre os resultados obtidos na literatura podem ser com-
pletamente extrapolados para o paciente diante do médico em determinado momento.

Mulheres e minorias raciais são grupos frequentemente sub-representados nos estudos, assim como 
indivíduos em extremos de faixa etária e gestantes. Presença de comorbidades, como doença renal 
crônica dialítica, interações medicamentosas e fatores genéticos também são fatores que podem não 
ser completamente contemplados nos estudos. Por esse motivo, é preciso que o médico tenha a clareza 
de que os resultados encontrados na literatura, por mais rigorosos que sejam, correspondem a estimati-
vas — mais ou menos precisas — e não certezas igualmente aplicáveis a todos.

Tomada de decisão compartilhada (shared decision making)

Tendo isso em mente, pelos princípios da MBE, a tomada de decisão deve ser um processo que envolve tanto o médico quanto o paciente. 
O modelo paternalista em que o médico é visto como detentor do conhecimento técnico e, por esse motivo, único responsável pela toma-
da de decisão foi ultrapassado, dando, cada vez mais, espaço a processos de tomada de decisão compartilhada (DC) em que médico e 
paciente buscam em conjunto, diante das evidências encontradas e considerando preferências e valores individuais, a melhor opção de 
tratamento e/ou linha de cuidado.

Descrita inicialmente em 1982, a DC consiste numa abordagem mais participativa, que considera as preferências do paciente nas condu-
tas médicas, utilizando informações das melhores evidências sobre as opções disponíveis. Mediante um processo dinâmico e interativo, 
pacientes e seus médicos deliberam em conjunto sobre a relação risco/benefício das opções e chegam a um consenso. A DC envolve:

• a partilha de informação, tradução dos prováveis benefícios e riscos de cada opção e a explicitação dos valores e 
preferências do paciente;
• deliberação, considerando as relativas vantagens e desvantagens das opções disponíveis (incluindo nenhum 
tratamento adicional) à luz desses valores; 
• consenso, quando é feita uma decisão que tanto o paciente quanto o médico estão dispostos e são capazes de 
implementar. 

Há decisões de cuidados clínicos onde a DC pode não ser considerada apropriada, como nos casos em que os benefícios claramente 
compensam os riscos, situações de emergência ou ainda situações em que o envolvimento do paciente pode não ser viável, ou seja, 
de natureza puramente técnica (por exemplo, decisão de optar por implantar um stent coronário de 3,0 mm ou 3,5 mm). Em geral, a 
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DC é melhor aplicada nas decisões que envolvem um trade-off do benefício contra o risco (risco de tromboembolismo com fibrilação 
atrial ou sangramento com um anticoagulante) ou que exijam motivação do paciente e intenção de agir (aderência a determinado 
medicamento).

Os objetivos do processo de DC incluem melhorar o conhecimento do paciente acerca da direção, magnitude e precisão dos efeitos 
do tratamento, elevando o envolvimento do paciente, e reduzindo o conflito decisional entre as recomendações do médico e as pre-
ferências e valores do paciente. Quando os pacientes estão envolvidos em uma discussão franca sobre as alternativas ou opções de 
tratamento, por exemplo no caso de angina na coronariopatia crônica estável, deve-se abordar tanto os comprovados benefícios das 
terapias (tais como melhoria nos sintomas após o implante de stent) quanto suas limitações (nenhuma redução no risco de infarto 
agudo do miocárdio ou morte) e riscos potenciais (sangramento e trombose do stent). 

Para que a tomada de decisão seja realmente compartilhada, o paciente precisa estar informado sobre suas opções, com seus res-
pectivos riscos e benefícios. Nesse quesito, a forma como as evidências são apresentadas ao paciente deve ganhar atenção. Alguns 
estudos já demonstram que, tanto médicos quanto pacientes, têm percepções diferentes do risco e do real benefício de uma interven-
ção quando os dados são apresentados na forma de redução de risco relativo, risco absoluto ou número necessário para tratar (NNT). 
Meta-análises sobre o assunto demonstraram que médicos e pacientes tendem a achar um tratamento ou intervenção mais favorável 
quando as informações são apresentadas na forma de redução de risco relativo do que como risco absoluto ou NNT. De forma interes-
sante, o efeito na diferença de percepção de benefício diminuiu nos estudos em que o risco basal também foi apresentado.

Entretanto, além da forma como os dados são apresentados, outros fatores podem influenciar a tomada de decisão. Concepções 
prévias podem alterar a percepção do risco de uma doença e dos benefícios e da possibilidade de eventos adversos de determinado 
tratamento. Uma pessoa que supunha ter um risco basal maior do que o real pode, ao ser informada do risco real, passar a ter uma 
sensação de segurança e, com isso, valorizar mais os riscos de uma intervenção do que se não tivesse um conceito anterior. Diante 
disso, o médico deve estar atento para o fato de que a comunicação em relação às evidências envolve não só o domínio cognitivo de 
interpretação do significado numérico dos resultados, mas também o domínio emocional e como sentimentos e emoções podem 
influenciar a tomada de decisão.

A adequação da linguagem é essencial para que o paciente possa ter o máximo de compreensão dos resultados apresentados e, 
com isso, possa avaliar de forma adequada suas opções. Evitar o uso de termos técnicos e utilizar linguagem clara e compatível com 
a escolaridade do paciente são cuidados que não devem ser negligenciados. Verificar o entendimento das informações é importante 
e ajustes na linguagem devem ser tentados caso dificuldades sejam detectadas.

Características pessoais são outros fatores que devem ser levados em consideração no processo de decisão compartilhada. Diante de 
múltiplas modalidades de tratamento, estilo de vida, profissão e valores individuais podem influenciar na escolha por uma ou outra forma 
de terapia e estes não podem deixar de ser considerados e valorizados no processo de tomada de decisão. Nem sempre o que o médico 
pode considerar a melhor opção terapêutica é compatível com os valores de determinado paciente. De forma semelhante, pacientes com 
a mesma condição podem optar por modalidades diferentes de tratamento dependendo de suas crenças e estilos de vida.

Ferramentas auxiliares de decisão (decision aids)

Apesar de todos esses cuidados, a transmissão das informações pode 
ser desafiadora e o uso de ferramentas de auxílio pode ser útil. As fer-
ramentas de auxílio para tomada de decisão podem ser construídas 
em diversas mídias, mas compartilham alguns objetivos: informar, de 
forma baseada em evidências, a cerca de opções disponíveis, encora-
jar os pacientes a participar de forma ativa no processo de tomada de 
decisão e ajudar os indivíduos a pensar no que eles valorizam para que 
suas escolhas reflitam seus valores e preferências.
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No mínimo, uma ferramenta de auxílio para tomada de decisão deve descrever a decisão a ser tomada, as opções disponíveis e os desfe-
chos relacionados a cada opção, incluindo benefícios, riscos e áreas de incerteza. Todas as informações devem ser baseadas em revisão 
cuidadosa da literatura, como demonstrado anteriormente. Além disso, os pacientes devem ser convidados a refletir sobre quais desfe-
chos são mais importantes para si (benefício em diminuição de dor vs. possibilidade de evento adverso de uma cirurgia, por exemplo).

Uma revisão sistemática da Cochrane concluiu que o uso de tais ferramentas pelos pacientes esteve associado a maior conhecimento 
das opções disponíveis, a expectativas mais acuradas sobre benefícios e riscos, a maior participação no processo de decisão e a iden-
tificar opções mais consistentes com seus valores. Entretanto, não houve associação a redução nos custos, desfechos de tratamento 
ou adesão ao tratamento. Organizações como a International Patient Decision Aids Standards (IPDAS) e o National Health Service 
(NHS) possuem alguns exemplos de ferramentas de auxílio de tomada de decisão que podem ser utilizadas.

Conclusão

A DC enfatiza o respeito, autonomia e o direito à participação dos pacientes nas decisões clínicas inerentes à sua saúde. A comunica-
ção efetiva, com apresentação de forma clara e adequada de riscos e benefícios das evidências cuidadosamente avaliadas pode ser 
realizada com o uso de ferramentas auxiliares de decisão, cada vez mais disponíveis. A participação ativa dos pacientes na tomada 
de decisão é um dos pilares do processo de decisão compartilhada e deve ser sempre buscada pelo médico junto ao paciente para 
aplicação de uma verdadeira prática clínica baseada em evidências. 
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A tomada de decisão clínica é o processo de analisar e comparar as opções, possibilidades, incertezas e ris-
cos para escolha de uma conduta adequada.4 Embora amplamente estudado em diversas áreas do conhe-
cimento (psicologia cognitiva, economia comportamental, educação médica e segurança em saúde), o pro-
cesso de tomada de decisão ainda é tratado como uma grande “black box”, com diversas teorias que trazem 
perspectivas distintas à sua sistematização. Seu objetivo comum, no final das contas, é diminuir a incidência 
de erros diagnósticos.

Erros de diagnóstico são um problema comum e caro na prática da saúde. A revisão sistemática de Berner 
e Graber1 sobre erros de diagnóstico revelou que a literatura demonstra consistentemente uma taxa de 10-
15% de erros diagnósticos na maioria das especialidades médicas, e os erros diagnósticos continuam sendo 
o tipo mais comum de erro de negligência médica.1,7,14

Apesar da ampla literatura em erros diagnósticos, não há uma abordagem consensual e cada perspectiva 
teórica do raciocínio clínico traz uma abordagem específica sobre sua origem e plano de ação.

A medicina baseada em evidência (MBE), vem sendo ensinada e difundida nas últimas décadas, segundo o modelo de aprendizado 
baseado em problemas da McMaster, o qual é pautado na aquisição de habilidades para o processamento de informações. Assim, 
advoga uma perspectiva epidemiológica quanto ao processo de raciocínio clínico, onde o conhecimento prévio é secundário hiperva-
lorizando as informações de pesquisa clínica e a experiência clínica é preterida em relação a uma abordagem objetiva, que se utiliza de 
conceitos matemáticos aliados ao que se julga o maior nível de evidência, estabelecido em diretrizes. Sua principal premissa é de que 
erros diagnósticos seriam reduzidos se usássemos as características dos testes diagnósticos em nosso processo decisório (probabi-
lidade pré-teste, sensibilidade, especificidade e razões de verossimilhança).

Apesar da aparente objetividade da MBE e de seu cuidado com o nível de evidência, por mais irônico que pareça, o que lhe falta é 
evidência. Em outras palavras, não há evidências contundentes de que o uso do “suprassumo” da evidência clínica (grandes ensaios 
clínicos randomizados e dados populacionais) seja a melhor fonte de evidência para tomada de decisão diante de todo paciente. Há 
uma crença, quase que religiosa, que o benefício é tão óbvio que se considera antiético contestá-lo.

Ainda assim, há uma série de críticas à MBE, especialmente em relação a sua aplicabilidade prática. Primeiramente, o raciocínio clínico 
pautado na MBE se vale de um famoso teorema probabilístico conhecido como Teorema de Bayes, que, apesar de sua simplicidade, as-
sume um número finito de possibilidades e assume que cada possibilidade não tem correlação com as demais, situação essa quase que 
impossível de encontrarmos na prática clínica, e que torna sua aplicação muito difícil em cenários clínicos. Além disso, apesar de alegar 
objetividade no processo decisório, a realidade é que os dados de prevalência (probabilidade pré-teste) que são fundamentais para seu 
uso acabam se passando, na verdade, por um julgamento clínico subjetivo do médico, o que parece um tanto quanto contraditório.

Com o avanço da dita “evidência de mundo real” é muito provável que a MBE ganhe espaço e melhore sua acurácia como “fra-
mework” de processo decisório. Por enquanto, no entanto, as nuances da prática clínica são ignoradas pela matemática fria dos cálcu-
los probabilísticos e, portanto, abrem espaço para a expertise clínica, essa sim consegue adaptar a evidência à situação.
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A segunda perspectiva do raciocínio clínico, portanto, é o de-
senvolvimento da “expertise” clínico. Note que aqui eu chamo 
de expertise na tentativa de diferenciar da experiência clíni-
ca, pois enquanto a experiência clínica é considerada como o 
tempo empregado na prática profissional, a expertise é mais do 
que isso, e é considerado o desenvolvimento de habilidades e 
conhecimentos formais e empíricos através de um treinamento 
deliberado. A perspectiva do especialista, portanto, é a mais po-
pularmente reconhecida no meio médico e acadêmico, em que 
os profissionais são reconhecidos pelo seu nível de senioridade 
e habilidades no campo clínico.

A “expertise” é definida como “nível de elite ou excepcionalmente 
alto de desempenho em uma tarefa específica ou dentro de um 
determinado domínio”.2 O desenvolvimento de habilidades ocorre 
em três fases: quando os iniciantes são apresentados a uma nova 
atividade, eles tentam entender os requisitos e se concentrar em 
evitar grandes erros. Indo para a segunda fase, os erros se tornam 
cada vez mais raros, o desempenho se torna mais fácil e menos 
demandante. Em seguida, na terceira fase, as habilidades tornam-
-se automatizadas, exigindo mínimo esforço, tornando-se menos 
controláveis e com o desempenho atingindo um patamar relati-
vamente fixo, o que consideramos como a proficiência, atingida 
em semanas a meses. No entanto, para atingir o alto desempenho 
dos especialistas esse desenvolvimento pode levar anos ou mes-
mo décadas. O que realmente diferencia os especialistas é que 
eles se contrapõem à automaticidade, desenvolvendo represen-
tações mentais cada vez mais complexas, permanecendo indefi-
nidamente nas fases cognitiva e associativa do desenvolvimento 
de uma habilidade.5 Ou seja, na área médica, um especialista me-
lhora gradativamente sua habilidade diagnóstica, dentro de seu 
domínio da “expertise” (possivelmente sua especialidade) atra-
vés de representações mentais das doenças e quadros clínicos 
constantemente refinadas e acrescentadas com novas variantes 
de casos, permitindo diagnosticar casos cada vez mais difíceis.

Para essa teoria, portanto, os erros diagnósticos se originam 
da falta de conhecimento e habilidade clínica, e sua prevenção 
envolve a prática deliberada, a reflexão assistida e a prática de 
feedbacks, buscando a melhoria contínua e combatendo a au-
tomaticidade diagnóstica.

Por fim, uma terceira teoria que vem se tornando cada vez mais 
dominante é a perspectiva cognitiva do raciocínio clínico. Para 
essa linha, o raciocínio clínico segue um modelo de “processo du-
plo” que foi extensivamente estudado na psicologia nos últimos 
30 anos e recentemente desenvolvido em um modelo teórico 
para compreensão do desempenho médico no diagnóstico.3

A perspectiva cognitiva, ou teoria heurístico-analítica, propõe 
que dois tipos de processos cognitivos são ativados paralela-

mente: processos heurísticos que geram representações se-
letivas do conteúdo do problema e processos analíticos, que 
derivam inferências ou julgamentos. Vieses ocorrem quando 
informações relevantes são omitidas ou informações irrelevan-
tes incluídas neste estágio heurístico. A premissa básica dessa 
perspectiva, que justifica a origem do erro, é que as heurísticas 
usadas pelo Sistema 1 (pensamento autônomo) e os vieses re-
sultantes são uma parte inerente da condição humana.

A maioria dos estudos não encontraram intervenções relevantes 
para reduzir vieses, e, portanto, a solução necessariamente deve 
advir de uma estratégia para sobrepor-se à falha humana. Os 
estudos que mais avançaram na proposição de estratégias para 
superar os vieses o fizeram através do conhecimento, o grupo de 
Mamede, Schmidt e colaboradores avançou no entendimento de 
que a reflexão deliberada e o uso de checklists aumentam a acu-
rácia diagnóstica, e, por fim, provaram que o conhecimento e a ex-
pertise têm papel fundamental em sobrepor-se aos vieses cog-
nitivos.11,12 O erro no processo do raciocínio clínico, portanto, não 
advém da qualidade de heurísticas falaciosas, e sim da qualidade 
do conhecimento a partir do qual a heurística deriva. A reflexão é 
fundamental para evitar os erros, porém a reflexão com conheci-
mento! Tal ponderação vai de encontro à corrente de ABP desen-
volvida nas últimas 4 décadas por Schmidt, na Universidade de 
Määstrischt, segundo a qual a “aquisição de habilidades para so-
lução de problemas é dependente da interpretação da realidade 
e da compreensão de mecanismo dos fenômenos”, onde novos 
conhecimentos são construídos a partir da ativação de conhe-
cimento prévio, vinculado ao contexto (baseado em casos reais) 
somado a novas informações, das mais diversas fontes. 

Segundo essa corrente de pensamento, o raciocínio clínico en-
volve um processo emergente considerando a ativação e apri-
moramento de “scripts de doença” específicos do contexto.

Talvez tenhamos encontrado a interseção entre as três perspec-
tivas, e essa interseção é o conhecimento, seja ele o conheci-
mento formal, adquirido através de estudo, ou o conhecimento 
empírico, adquirido através da prática deliberada. É verdade 
sim, que as teorias diferem sobre a natureza do conhecimento 
que consideram relevante: enquanto a MBE tem critérios claros 
quanto ao que deve ser considerado alta evidência e pretere a 
experiência clínica como evidência relevante, a perspectiva do 
especialista é a que demonstra maior resultado prático, mas, de 
certa forma, ignora o fato de produzir erros. A perspectiva cog-
nitiva, por sua vez, reconhece estas falhas, mas as considera 
inerentes ao sistema, e antes subestimava a participação do co-
nhecimento no erro diagnóstico. Porém, achados recentes tem 
contestado essa visão, e já se assume que a predominância de 
erros relacionados a fatores cognitivos ocorre, em sua maioria, 
na presença da falta de conhecimento.
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Embora ainda haja ampla discordância entre as teorias, já é possível identificar um território comum, a partir do qual objetivaremos uma teoria 
conciliatória sobre o raciocínio clínico. Se as abordagens até aqui propostas para prevenir diagnósticos se mostraram pouco efetivas, talvez 
precisemos mudar a direção da solução para uma estratégia mais pautada no desenvolvimento da expertise, do aprendizado contínuo, da 
reflexão, de uma política de feedbacks na prática clínica, do uso responsável e parcimonioso das diretrizes clínicas, e do suporte à decisão 
como uma ferramenta contínua de verificação diagnóstica e de conduta terapêutica.
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ECOSSISTEMA AFYA

21 instituições de ensino superior
com graduação em Medicina.

11 unidades de pós-graduação em
Medicina nas principais 
capitais do país.

Um dos mais renomados cursos
preparatórios para residência médica,
com taxa de aprovação de 87,7%.

10 healthtechs com serviços digitais
e conteúdo voltados para a prática
da Medicina.

AFYA, TRANSFORMANDO A SAÚDE POR 
MEIO DA EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA. 

Impacto anual na vida de mais de
30 milhões de pacientes, apoiando
os médicos no diagnóstico com seu
aplicativo de decisão clínica. 

PEBMED, O MAIOR PORTAL DE 
ATUALIZAÇÃO EM MEDICINA NO 
BRASIL, AGORA FAZ PARTE DO 
MAIOR ECOSSISTEMA DE EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE E HEALTHTECHS DO PAÍS.
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