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Qual é o problema?

Um problema pode estar relacionado a um ou mais dos seguintes itens:

� Um fator de risco, doença ou enfermidade

� Os programas, serviços ou medicamentos que estão atualmente sendo 
usados para tratar de um fator de risco, doença ou enfermidade

� Os arranjos atuais do sistema de saúde dentro dos quais os programas, 
serviços e medicamentos estão sendo fornecidos, ou

� O grau atual de implantação de uma abordagem acordada (por exemplo, 
uma política ou diretriz)

Por onde começar? Do problema



Nas buscas por evidências, deve haver a maior precisão possível na identificação 
daquelas características da opção que são as mais importantes para os formuladores de 
políticas e para outras partes interessadas. Os formuladores de políticas também devem 
avaliar até que ponto as evidências encontradas por eles abordam as perguntas que eles 
estão fazendo.

Os estudos mais adequados para responder as perguntas sobre os benefícios são 
ensaios controlados aleatórios , séries de tempo interrompidas e estudos com 
controle anterior/posterior . Todos eles se caracterizam pelo cuidado tomado para 
minimizar a possibilidade de que o efeito medido de uma política seja atribuível a outro 
fator que não tenha sido medido (...). Muitas vezes, os formuladores de políticas 
conseguirão encontrar revisões sistemáticas destes tipos de estudos e isso permitirá
que eles economizem uma quantidade significativa de tempo.

Do problema Buscar e usar 
evidências de pesquisa

Estruturar opções com o objetivo 
de abordar o problema

Tipos de elaborações de estudos adequadas para a disponibilização de 
determinados tipos de informações sobre opções. Ver livro Support p.122

revisões sistem áticas



As revisões sistemáticas são cada vez mais vistas como uma das principais fontes de
informação para fundamentar a formulação de políticas, especialmente na assistência 
com a estruturação de opções e descrição dos impactos de tais opções. Elas também 
são usadas para auxiliar com uma série de perguntas sobre um problema, opções para 
resolver tal problema, e considerações de implantação.



Elementos do problema

A sigla “POCR” se refere aos quatro elementos fundamentais que devem ser
considerados para permitir a identificação de evidências de pesquisa relacionadas aos
benefícios de opções específicas e para garantir que estas evidências sejam utilizadas 
de forma eficaz:

• Pessoas (por exemplo, pacientes idosos com diversas doenças crônicas)
• Opção (por exemplo, gerenciamento de casos)
• Comparação (por exemplo, atendimento de saúde de rotina), e
• Resultado (por exemplo, a qualidade de vida com relação à saúde)

Problema:

Alta taxa de mortalidade perinatal (fetal ou neonatal) devido a 
pré-eclampsia e eclampsia

� Como ampliar o impacto das ações de APS sobre a mortalidade infantil 
perinatal?

� Quais opções a gestão local pode usar para obter maior efetividade na 
redução do óbito infantil?



eclampsia pre-eclampsia preeclampsia pre eclampsia

Primeiros passos para localização de revisões e est udos:

• Elaboração de uma lista de palavras ou frases que captem a opção (O) ou a situação (P), 
sinônimos e grafias alternativas

• Decidir se a busca deve se concentrar nas revisões sistemáticas ou em estudos de pesquisa 
individuais 

• Fornecimento de detalhes adicionais que limitem a busca (por exemplo, crianças, adultos)

Próximos passos:

• Escolher aquelas palavras e frases em que todas precisem estar presentes para que o 
estudo possa ser identificado, ligando-as com AND e colocando cada termo composto entre 

aspas “ ” , agrupando-os entre parênteses ( )

• Escolher as palavras e termos  as quais apenas um deles precise estar presente
(por exemplo, médico e seus sinônimos), ligando-as com OR e agrupando-os  entre 
parênteses

• Ligar os conjuntos de parênteses usando AND

(                                                               )OROROR “ ”

Mortalidade neonatal           mortalidade perinatal(                                                               )OR“ ” “ ”AND



Vamos começar pelo Portal de 
Evidências da BVS!

www.bireme.br ou    www.bvs.br ou     evidences.bvsalud.org



Estudos sobre efetividade, 
eficiencia e segurança das 
intervenções para o cuidado e 
atenção à saúde, selecionados e 
organizados por tipo de estudo 



Coleção de fontes de 
informação e evidências
científicas 

Tem como base a Rede de 
fontes de informação da 
BVS, com aplicação de 
filtros para seleção de 
conteúdos de estudos de 
melhor nível de evidência



Recursos mais comuns nas estratégia de 
busca da BVS:

eclampsia pre-eclampsia preeclampsia “pre eclampsia”OROROR

Aspas " " – para indicar termos compostos
Parênteses  ( ) – organizam a pesquisa como conjuntos
$ - trunca a raiz das palavras, buscando outras palavras derivadas da raiz

Operadores: AND e OR e AND NOT

� combinam os termos de pesquisa

(eclampsia          pre-eclampsia) AND “ mortalidade fetal”OR

(eclampsia          pre-eclampsia) AND (calcio calciu$ “suplementacao
de calcio” “calcium supplementaton”)

OR OR OR
OR



























Portanto, um desafio fundamental que os formuladores de políticas e 
aqueles que os apóiam precisam enfrentar é a necessidade de entender 
se as evidências de pesquisa sobre uma opção podem ser aplicadas ao 
seu contexto. As revisões sistemáticas facilitam esta tarefa ao resumir as 
evidências de estudos feitos em uma série de contextos diferentes. No 
entanto, muitas revisões sistemáticas não fornecem descrições 
adequadas das características dos contextos reais nos quais os estudos 
originais foram realizados

As revisões sistemáticas podem ser inúteis, se a pergunta estiver associada 
a evidências locais, tais como evidências locais sobre as limitações e 
realidades do local de interesse, os valores e crenças dos cidadãos, a 
dinâmica de poder do grupo de interesse, as limitações institucionais e os 
fluxos de financiamento dos doadores.

As Revisões sistemáticas !!!!



Avaliando a aplicabilidade dos resultados de uma re visão sistemática em um 
contexto específico

1. Os estudos incluídos em uma revisão sistemática foram realizados dentro de um 
mesmo contexto ou os resultados eram consistentes em diferentes contextos ou 
espaços de tempo? 

2. Existem diferenças importantes nas realidades do local de interesse e restrições que 
poderiam alterar substancialmente a viabilidade e aceitação de uma opção?

3. Existem diferenças importantes nos arranjos do sistema de saúde que podem 
significar que uma opção poderia não funcionar da mesma forma?

4. Existem diferenças importantes nas condições de referência que poderiam produzir 
efeitos totalmente diferentes, mesmo se a eficácia relativa fosse a mesma? 

5. Que percepções podem ser extraídas sobre as opções, a implantação e o 
acompanhamento e avaliação?

Mesmo se houver  motivos plausíveis para concluir que os impactos de uma opção 
podem ser diferentes em um contexto específico, quase sempre é possível extrair, de 
uma revisão sistemática, percepções sobre possíveis opções, bem como sobre as 
abordagens para a implantação de opções e para o acompanhamento e avaliação.



E quando não houver revisão 
sistemática?



Vamos buscar estudos primários ou 
outros tipos de revisões. Ou melhor 

ainda, sínteses de evidências!

Na BVS... 





Muito obrigada!

veronica.abdala@bireme.org


