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A medicina
baseada em evidência.

(*) Jacó Lavinsky 

piniãoO

truturada e a busca na literatura cien-
tífica da melhor evidência para a per-
gunta. Em seguida a avaliar e aplicar
a evidência e finalmente monitorizar a
mudança.
A busca de evidência inclui a procura
de boas fontes como, a Cochrane li-
brary, American College of Physicians,
Evidence-Based Medicine e Journal of
Evidence-Based Health Care e tam-
bém a elaboração de um sistema de
leitura crítica de artigos que sejam
compatíveis com suas necessidades.
Para definir o valor do conteúdo cien-
tífico de cada trabalho é fundamental
a interpretação dos níveis de evi-
dência. Eles  são ordenados de acordo
com a sua importância em nível I -
Revisão sistemática com metanálise e

os níveis  II- Megatrial (> 1000 paci-
entes) e III- Ensaio clínico controlado
randomizado (<1000 pacientes) mais
usados na avaliação da eficácia de
medicamentos pesquisados, IV- Estudo
de coorte,V- Estudo de caso-controle,
VI- Série de casos com menores níveis
de evidência e finalmente o nível VII-
Opinião do especialista. A aplicação da
MBE inclui alguns aspectos polêmicos
porque os dados estatísticos popu-
lacionais nem sempre podem ser
aplicados ao indivíduo e estes devem
ser ao mesmo tempo estatisticamente
e clinicamente significativos. 
Também pelo fato de que os trabalhos
de maior nível de evidência em geral

são demorados e geram custos ele-
vados. E ainda  porque existe discus-
são  em relação ao papel do ¨expert¨ e
dos laboratórios patrocinadores.
Porém os aspectos positivos são
muito mais significativos e podemos
destacar  o fato da BEM, ser para o
médico educativa e orientadora na
escolha do melhor procedimento. 
O paciente se beneficia por receber
cuidados baseados em conhecimen-

tos legitimados e ao oftalmologista
confere suporte científico, ético e le-
gal para o tratamento de doenças  que
muitas vezes podem levar a  cegueira.
A oftalmologia e em especial a sub
especialidade de retina estão utili-
zando esta opção de interpretação e
aplicação do conhecimento científico
de uma forma sistemática, com grandes
benefícios para todos os envolvidos •

A eterna busca por um melhor
entendimento das condições que
afetam nossos pacientes e o desejo
de dispor de tratamentos eficazes que
aliviem seu sofrimento é tão antiga
quanto a própria medicina. A me-
dicina baseada em evidências  (MBE)
emergiu desse desejo. Possui suas
origens filosóficas na medicina pa-
risiense do século 19,  quando Pierre
Louis (1835)  questionou a “consa-
grada” técnica de sangria para o
tratamento de pacientes com pneu-
monia e outras condições. 
O FDA (1962), famosa instituição
reguladora americana passou a exigir
estudos randomizados para certificar
a efetividade dos tratamentos medi-
camentosos. 

Gordon Guyatt & David Sackett
(1990), professores de Medicina e
Epidemiologia da Universidade de
McMaster, juntamente com outros
colegas iniciaram o movimento co-
nhecido hoje como Medicina Baseada
em Evidências. Segundo os seus fun-
dadores, a medicina baseada em
evidências, pode ser definida “ como
o uso consciencioso, explícito e pon-
derado da melhor evidência atual-
mente disponível para a tomada de
decisões no atendimento de um pa-
ciente individualizado”.  
Os passos da medicina baseada em
evidência incluem o exame do paci-
ente, realização de uma pergunta es-
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O uso consciencioso, explícito e ponderado da melhor evidência 
atualmente disponível para a tomada de decisões no atendimento 

de um paciente individualizado.“ ”
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