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Onde estão as evidências?

Onde encontrar as evidências?
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Google

PubMed

BVS - BIREME

SciELO

Nos Livros
Na Internet

Nas revistas 
científicas

Biblioteca Cochrane

Com um colega 
especialista



  

www.bvs.br
Portal Regional da BVS

Rede de fontes de informação sobre saúde

Acesso livre e gratuito à informação e 
evidências em saúde

http://www.bvs.br/


  

Vamos ao Portal de Evidências da 
BVS!

 www.bvs.br    ou   evidences.bvsalud.org 

http://www.bvs.br/
http://www.evidences.bvsalud.org/
http://www.evidences.bvsalud.org/


  

Na BVS  - www.bvs.br 

Rumo ao Portal de Evidencias

http://www.bvs.br/


  

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 
evidências sobre 
benefícios das 
intervenções em saúde
  



  

Pergunta:
Que tipo de intervenção pode ser adotada, no nível da atenção primária, 
para prevenção da eclampsia e/ou pré-eclampsia no intuito de diminuir a 
mortalidade da mãe e da criança?

Por onde começar?

Pelo problema

- Eleja as palavras e/ou termos mais importantes referentes ao 
problema a ser solucionado



   epidemiol$
 educa$

Não use para truncar 
termos entre aspas, 
somente palavras 
isoladas 

Usa-se para truncar 
palavras. Digite 
imediatamente após a 
raiz 

SÍMBOLO de 
TRUNCAMENTO

$

 "febre amarela"
 tw:"febre amarela"
 mh:"febre amarela"

Pode ser usado em 
qualquer campo de 
busca

Usa-se nos termos 
com mais de uma 
palavra

ASPAS
"   "

 
Brasil (malaria OR dengue)
Como o AND é default 
entre os termos, no 
exemplo ele é considerado 
após Brasil

Aplicam-se quando é 
utilizado mais de um 
operador booleano 
(AND – OR – AND NOT) 
na expressão de busca.
* Lembre-se que mesmo 
não digitado o AND é 
incluído entre os termos 
pesquisados

Estabelece a 
sequência da busca

PARENTESES  
(  )

  dengue and not malaria
Deve ser digitado antes 
do termo que deseja 
excluir

Exclusão de palavras 
ou termosAND NOT

 
dengue or malaria

Deve ser digitado entre 
cada palavra ou termo

União entre palavras 
ou termos

OR

  dengue Brasil

Não há necessidade de 
digitar. AND é 
considerado como default 
entre os termos

Intersecção entre as 
palavras ou termos AND

 ExemploDicaFunçãoSímbolo
/ Operador

Recursos de pesquisa na BVS



  

("pre eclampsia" OR eclampsia OR pre-eclampsia OR preeclampsia) 



  



  



  

A Revisão Sistemática é considerada Nível I 
de evidência para subsidiar a tomada de 
decisão em saúde, uma vez que reúne todos os 
achados científicos relativos ao tratamento e à 
prevenção de situações clínicas de interesse, 
de forma criteriosa, explícita e sistemática. 



  

As revisões sistemáticas são cada vez mais vistas como uma das 
principais fontes de informação para fundamentar a formulação de 
políticas (...) 
Também usadas para auxiliar com perguntas sobre um problema, opções 
para resolver tal problema, e considerações para a implantação



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

E quando não houver revisão 
sistemática?



  

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

ainda, sínteses de evidências!

Na BVS... 



  



  

Como avaliar o resultado da pesquisa?



  

- Opte pelo tipo de estudo de maior nível de 
evidência para responder a sua dúvida

Avaliação do resultado



  

Hierarquia da evidência

Relatos de casosVI

Estudos transversaisV

Estudos de caso-controle IV

Estudos de coorteIII

Ensaios clínicos randomizadosII

Revisões sistemáticas e metanálisesI

V
A
L
ID
A
D
E

C
O
N
F
IA
N
Ç
A

    VII       Opinião de Especialistas



  Relato de Caso Doenças Novas 
Série de Casos Doenças Raras 
Transversais Prevalência, Frequência 
Estudos Longitudinais Evolução 

Estudos de Caso e controle Fator de Risco, Etiologia 
(Doenças raras), Prevenção 

Estudos de Coortes 
Fator de Risco, Etiologia, 
Incidência, Evolução, 
Prognóstico 

Ensaios clínicos controlados Tratamento, Terapêutica, 
Prevenção 

Tipos de estudos 
primários Pergunta de pesquisa 

Tipos de necessidade de informação / Tipos 
de estudo para resposta



  

 Revisões 

Revisões não sistemáticas – resumem estudos primários

Revisões sistemáticas – fazem o mesmo, mas seguindo uma 
metodologia rigorosa e pré-definida

Metanálises – integram os dados numéricos de 2 ou mais 
estudos

 Diretrizes – tiram conclusões de estudos primários sobre como os 
médicos devem se comportar (que devem fazer)

 Análises de decisão – utilizam os resultados de estudos primários 
para gerar árvores de probabilidade para serem usadas por 
profissionais da saúde e pacientes na tomada de decisões sobre 
manejo clínico ou alocação de recursos

 Análises econômicas – utilizam os resultados de estudos primários 
para indicar se um curso particular de ação é um bom uso dos recursos

Estudos Secundários



  

Resumindo...



  

Buscas por evidências
Identificar precisamente as características importantes para os formuladores 
de políticas e para outras partes interessadas. 
Avaliar até que ponto as evidências encontradas abordam o problema

Tipos de estudos mais adequados à resposta sobre benefícios
Revisões Sistemáticas 

ou quando não houver

Ensaios controlados aleatórios
Séries de tempo interrompidas 
Estudos com controle anterior/posterior 

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.

http://sintese.evipnet.net/livro

http://sintese.evipnet.net/livro


  

Atividade:

Vamos pesquisar no Portal de Evidências para 
localizar um estudo que possa responder a 

nossa pergunta de pesquisa.
Aplique os recursos de pesquisa da BVS e as 
dicas sobre os tipos de estudo para avaliar o 

resultado

Se não localizar, refaça a pesquisa no Portal 
Regional da BVS e busque no recorte (cluster) 

tipo de estudo o tipo mais adequado para 
responder a sua pergunta.



  

Complementando...



  

Estudos com enfoque no Tratamento (ex.: ensaios 
clínicos controlados ou controlados randomizados)

• a distribuição dos participantes para os tratamentos foi 
aleatorizada? 

• o seguimento dos pacientes foi suficientemente longo e 
completo? 

• foram analisados todos os pacientes nos grupos para os 
quais foram distribuídos aleatoriamente? 

(Sacket et al, 2003)

Pontos para auxiliar na avaliação dos 
estudos quantitativos:



  

Pontos para auxiliar na avaliação dos 
estudos quantitativos:

Estudos com enfoque no Diagnóstico (ex.: estudos 
transversais)

• houve uma comparação independente e “cega” com um 
diagnóstico padrão de referência?

• a amostra incluiu uma variedade apropriada do tipo de 
pacientes a quem o teste diagnóstico será aplicado na 
prática clínica? 

(Sacket et al, 2003)



  

Pontos para auxiliar na avaliação dos 
estudos quantitativos:

Estudos com enfoque na Causalidade/Etiologia (ex.: 
estudos de coortes, caso-controle)

• os grupos de pacientes foram claramente definidos e 
eram semelhantes em tudo? 

• a exposições e os desfechos foram medidos da mesma 
maneira entre os grupos? 

(Sacket et al, 2003)



  

Pontos para auxiliar na avaliação dos 
estudos quantitativos:

Estudos com enfoque no Prognóstico (ex.: estudos de 
coortes)

• havia uma amostra representativa de 
pacientes recrutados em uma mesma fase da doença? 

• o seguimento foi suficientemente longo e completo, 
permitindo observar o desfecho em questão

(Sacket et al, 2003)



  

Pontos para auxiliar na avaliação dos 
estudos qualitativos: 

• descreve um problema clínico importante, avaliando por 
meio de uma questão claramente formulada? 

• foi apropriado fazer uma abordagem qualitativa? 

• como foram selecionados (a) a situação e (b) os 
sujeitos? 

(Greenhalgh, 2008)



  

Pontos para auxiliar na avaliação dos 
estudos qualitativos: 

• qual era a perspectiva do pesquisador, e ela foi levada 
em conta? 

• que métodos o pesquisador usou para coletar os dados 
- eles são descritos com detalhes suficiente? 

• que métodos o pesquisador usou para analisar os dados 
e que medidas de controle de qualidade foram  
implementadas? (Greenhalgh, 2008)



  

Pontos para auxiliar na avaliação dos 
estudos qualitativos: 

• os resultados possuem credibilidade e, se o tiverem, são 
clinicamente importantes? 

• que conclusão foram tiradas, e elas são justificadas 
pelos resultados? 

• os achados do estudo são aplicáveis a outras situações? 

(Greenhalgh, 2008)



  

Pontos para auxiliar na avaliação de 
revisões sistemáticas:

• a pergunta de pesquisa está claramente formulada?
 
• apresenta o nome das bases de dados em que foi 

realizada a pesquisa? 

• apresenta as estratégias de busca utilizadas para 
pesquisar em cada base de dados? 

• define claramente os critérios de inclusão e exclusão 
dos estudos recuperados? 



  

Obrigada!Obrigada!

BIREME/OPAS/OMS

E-mail para dúvidas: online@bireme.org

Verônica Abdala veronica.abdala@bireme.org

Rosemeire Pinto rosemeire.pinto@bireme.org

mailto:online@bireme.org
mailto:veronica.abdala@bireme.org
mailto:rosemeire.pinto@bireme.org
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