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InTrodução
Um dos grandes desafios dos profissionais da área da saúde 

é oferecer aos pacientes o melhor tratamento possível. Nesse 
processo, eles devem tomar decisões, às vezes difíceis, relacio-
nadas ao diagnóstico, prevenção, tratamento ou prognóstico de 
uma doença, que irão influenciar substancialmente a vida dos 
pacientes.1 Esse processo de tomada de decisão tem se tornado 
mais difícil em função do desenvolvimento e do acesso a no-
vos recursos tecnológicos que prometem facilmente solucionar 
problemas até então insolúveis. Dessa forma, as melhores deci-
sões são aquelas baseadas em um tripé composto pelas melhores 
evidências científicas disponíveis na literatura, pela experiên-
cia do profissional e pela vontade do paciente.1 Essa atitude 
favorece o uso racional das tecnologias em saúde, impedindo a 
incorporação de novas tecnologias sem evidências, que além de 
aumentarem o custo à saúde, podem ser deletérias à população 
assistida. 

A medicina baseada em evidências surgiu com o objetivo de 
auxiliar os profissionais da área da saúde a tomarem as melhores 
decisões para prevenção, diagnóstico e tratamento da popula-
ção.2 Atualmente, não só a prática da medicina pode ser base-
ada na melhor evidência, mas também a odontologia, a fono-
audiologia, a fisioterapia, a enfermagem; enfim, todas as áreas 
da saúde podem ser praticadas com base nos melhores níveis 
de evidências. Dessa maneira, o conceito original de medicina 
baseada em evidências foi ampliado para o conceito de saúde 
baseada em evidências. 

Nos últimos anos, os conceitos da saúde baseada em evidên-
cias estão sendo implantados em diferentes setores da saúde no 
Brasil. De fato, alguns cursos de graduação e pós-graduação da 
área de Medicina já contam com esse ensino em seu currículo, 
sendo que o Curso de Pós-graduação em Medicina Interna e 
Terapêutica da Disciplina de Medicina de Urgência e Medicina 
Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) foi precursor nesta área, pelas atividades pioneiras do 
Centro Cochrane do Brasil.

Curso de Saúde Baseada em Evidências
A fim de formar um número maior de profissionais com 

conhecimento na área mais recentemente foi criado o primei-
ro curso de aperfeiçoamento em Saúde Baseada em Evidências 
para profissionais da saúde da Rede de Hospitais Sentinela da 
Anvisa/Ministério da Saúde. O curso teve como objetivo ca-
pacitar os profissionais da área da saúde a tomarem as decisões 
baseadas nas melhores evidências, buscando proporcionar mais 
benefícios do que riscos aos pacientes e o uso de maneira cons-
ciente e econômica dos recursos tecnológicos e financeiros dis-
ponibilizados pelo Ministério de Saúde para o atendimento da 
população. O curso foi fruto da parceria entre o Ministério da 
Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o 
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês (IEP). 
Ele foi financiado pelo Hospital Sírio Libanês de São Paulo e 
pelo Ministério da Saúde como parte do projeto da Rede Sen-
tinela de Hospitais Colaboradores e da Vigilância em Serviços 
Sentinela (CVSS) da Anvisa e organizado, coordenado e minis-
trado pelo professor doutor Álvaro Nagib Atallah e equipe do 
Centro Cochrane do Brasil. 

O corpo docente, responsável pela ministração das aulas, foi 
formado pela equipe de pesquisadores do Centro Cochrane do 
Brasil. Todos os professores têm mestrado e doutorado em Me-
dicina Baseada em Evidências pelo curso de pós-graduação da 
Unifesp e foram treinados em avaliação crítica e no desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa clínica.

O conteúdo do curso envolve conceitos básicos sobre meto-
dologia para aplicação da saúde baseada em evidências (formu-
lação da pergunta para um estudo clínico, desenhos de estudo 
e adequação da pergunta ao tipo de desenho); metodologia de 
revisões sistemáticas de terapêutica, prevenção e de testes diag-
nósticos, metodologia de ensaios clínicos aleatórios, e estudos 
de acurácia; busca da literatura científica nas bases de dados 
virtuais; elaboração de projetos de pesquisa e avaliação crítica 
da literatura. Esse conteúdo foi desenvolvido ao longo de um 
ano, com o total de 150 horas, sendo uma aula semanal com 

 1 MSc. Assistente de pesquisa do Centro Cochrane do Brasil.
 2 MD. Assistente de pesquisa do Centro Cochrane do Brasil.
 3 PhD.  Professor titular da Disciplina de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e diretor do Centro Cochrane do Brasil.



Cristiane Rufino de Macedo | Rachel Riera | Álvaro Nagib Atallah 43

Diagn Tratamento. 2009;14(1):42-4.

duração de duas horas. O curso teve início em agosto de 2007 
e término em junho de 2008. 

As aulas foram ministradas à distância (videoconferência) e 
de forma interativa, pois os alunos podiam fazer perguntas por 
meio de mensagens eletrônicas ou por meio de sistemas de áu-
dio e vídeo. As mensagens eletrônicas eram enviadas pelos alu-
nos que assistiam o curso pela internet e as mensagens de áudio 
e vídeo pelos que estavam em uma das 82 salas de aula virtual 
nos Hospitais da Rede Sentinela. As aulas foram ministradas 
em uma das salas do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Sírio-Libanês (IEP). A sala possui recursos tecnológicos para 
transmissão de teleconferência ao vivo e em rede nacional. 

Além das aulas ministradas, o curso ofereceu uma plata-
forma na internet com vários recursos e material de apoio ao 
aprendizado. Nessa plataforma era possível acessar os arquivos 
das aulas e os artigos para leitura, fazer consultas, realizar os 
exercícios sugeridos e entregar trabalhos. A plataforma também 
permitiu a interação entre os alunos em qualquer momento, e 
desses com os tutores por meio de salas virtuais de conversa em 
horários preestabelecidos. Para cada 40 alunos, existia um tutor 
que promovia fóruns de discussão após as aulas a fim de esclare-
cer as dúvidas. Tal recurso permitiu que outros alunos também 
compartilhassem das informações fornecidas pelo tutor.

Os alunos participantes do curso foram profissionais da área 
de saúde com nível superior e que trabalhavam na Rede Bra-
sileira de Hospitais Sentinela. Participaram profissionais de 82 
instituições distribuídas em todo o território nacional, como a 
Central de Medicamentos do Amazonas, Fundação Assistencial 
da Paraíba, Centro Hospitalar Unimed Joinville, Hospital das 
Clínicas de São Paulo — Instituto Central, Instituto Nacional de 
Cardiologia, Hospital Sírio-Libanês, Fundação Instituto Oswal-
do Cruz (Fiocruz), Hospital Infantil Albert Sabin e outros.

Inicialmente foram inscritos 2.000 alunos, sendo que quase 
600 deles desistiram nos três primeiros meses de curso, conta-
bilizando 1.374 profissionais, entre eles médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos, assistentes sociais, 
bioquímicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicó-
logos, biólogos, nutricionistas, professores de educação física, 
gestores hospitalares e odontólogos. Todos os alunos contavam 
com o apoio das diretorias dos hospitais, sendo dispensados do 
trabalho durante as aulas.

A avaliação dos alunos foi realizada por meio de provas duran-
te o curso. Para a conclusão e certificação do curso, cada aluno 
deveria elaborar, individualmente, um projeto de pesquisa. Os 
alunos contavam com tutor na sala e um tutor com pós-gradu-
ação em Medicina Interna e Terapêutica via internet e recebiam 
exercícios para prática semanal dos assuntos abordados.

reSuLTadoS
Dos 2.000 inscritos, 1.374 assistiram o curso e 957 apresen-

taram trabalho de conclusão, que foi um projeto de pesquisa 
estruturado viável e relevante, ou seja, 70% dos alunos par-

ticiparam ativamente das atividades no decorrer do ano. Isso 
superou, em muito, as expectativas, pois cursos a distância e 
com duração anual costumam ter um número muito maior de 
desistências.3 Todos os alunos que concluíram o curso possuí-
am pelo menos 70% de frequência nas aulas, obtiveram nota 
suficiente nas provas e apresentaram trabalho de conclusão de 
curso (apresentação individual do projeto de pesquisa). No fi-
nal do curso foram escolhidos os 50 melhores projetos de pes-
quisa, sendo 10 premiados pela sua excelência. Todos os alunos 
aprovados receberam certificado de Aperfeiçoamento em Saúde 
Baseada em Evidências.

Os alunos aprenderam conceitos relacionados à avaliação 
crítica de evidências e à metodologia de pesquisa clínica. Eles 
foram treinados a fazer análise apurada dos métodos de pesqui-
sa, valorizando o desenho, a condução e a análise estatística do 
estudo. Esse conhecimento permitiu que o aluno percebesse a 
importância de avaliar criticamente a literatura, sendo treinado 
em reconhecer conclusões equivocadas produzidas por estudos 
mal conduzidos por falta de rigor metodológico. Além disso, os 
alunos aprenderam a tomar as suas decisões baseadas nas me-
lhores evidências e não apenas em conceitos da fisiopatologia 
ou mecanismos teóricos. Dessa forma, aprenderam a transfor-
mar a queixa do paciente em uma pergunta estruturada, para 
que, durante a busca na literatura, encontrassem os melhores 
estudos para responder a questão clínica. Também aprenderam 
a separar o “joio do trigo”, avaliando criticamente a literatura, 
a fim de escolher a informação de qualidade, aquela com maior 
nível de evidências, para adequá-la à sua experiência e ao desejo 
do paciente, para que juntos tomem a melhor decisão.

O impacto desse curso foi medido pelas provas teóricas e por 
meio de declarações voluntárias pessoais dos alunos inscritos. 
Recebemos mais de 500 declarações que traduziram a satisfa-
ção dos alunos mediante a conclusão do curso. Seguem abaixo 
algumas delas:

Declaração 1: “O enfoque metodológico da prática das 
atividades em saúde é fundamental. Sem ele não estamos fa-
zendo uma ciência, mas algo próximo do curandeirismo. É 
muito desanimador estar frente a certos profissionais que dão 
sua conduta baseados apenas no ‘eu acho’, ou ‘na minha vasta 
experiência clínica’. A medicina, ou melhor, a saúde baseada 
em evidências é uma ferramenta indispensável para aqueles que 
pretendem atuar com profissionalismo, ética e ciência. Obriga-
do pela oportunidade”!

Declaração 2: “Os conceitos abordados neste curso foram 
muito importantes para mudanças na prática da minha vida 
profissional. Como farmacêutica membro da Comissão de Far-
mácia e Terapêutica, aprendi a realizar uma avaliação crítica de 
artigos científicos. Além disso, aprendi a realizar uma busca 
mais efetiva na literatura dos artigos dos assuntos de interesse”.

Declaração 3: “Sinto-me mais preparada para avaliar se 
uma notícia ou artigo lançado na imprensa tem fundamento 
científico. Sei onde e como buscar evidências científicas”.
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Declaração 4: “O curso Saúde Baseada em Evidências con-
seguiu despertar em mim, após 20 anos de atividades, o desejo 
de buscar novos conhecimentos, dentro de uma metodologia 
crítica e científica, duvidando do que venho praticando e ques-
tionando se surgiu algo melhor... ou, quem sabe, que poderá 
surgir, a partir das minhas perguntas e dúvidas levantadas pelas 
minhas observações da prática do dia-a-dia em prol da saúde”.

Declaração 5: “O curso é excelente. Os conhecimentos obti-
dos já estão sendo utilizados na formação de médicos residentes, 
e já aplicados no dia-a-dia do serviço. Os residentes estão sendo 
orientados a iniciar a sua pesquisa por meio das revisões sistemá-
ticas. Os protocolos dos serviços também estão sendo baseados 
nessa metodologia. Na leitura dos artigos, temos dado ênfase ao 
desenho, ao tipo de pergunta feita e aos desfechos. Posso afirmar 
que este curso já mudou positivamente a nossa prática”.

Em novembro de 2008 uma nova edição do curso foi ini-
ciada com cerca de 2.900 profissionais inscritos. O aumento 
significativo do número de inscrições (mais do que o dobro 
da edição anterior) reflete o impacto desse curso na vida dos 
profissionais e traduz a importância da busca das melhores evi-
dências para a tomada de decisão.

Em função dessas experiências, hoje o Brasil é o país que conta 
com o maior curso de aperfeiçoamento de Saúde Baseada em Evi-
dências.4 Tais iniciativas superam todos os cursos já ministrados 
em países desenvolvidos como Reino Unido, Canadá, Austrália e 
outros que têm por base a Medicina Baseada em Evidências nas 

suas tomadas de decisão5 – os quais já manifestaram interesse na 
formulação e metodologia utilizada nesta experiência nacional.
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reSumo dIdÁTIco
1. A medicina baseada em evidências surgiu com o objetivo de auxiliar os profissionais da área da saúde a tomarem as 

melhores decisões para prevenção, diagnóstico e tratamento da população.
2. O curso Saúde Baseada em Evidências teve como objetivo capacitar os profissionais da área da saúde a tomarem as 

decisões baseadas nas melhores evidências, buscando proporcionar mais benefícios do que riscos aos pacientes e 
usar, de maneira consciente e econômica, os recursos tecnológicos e financeiros disponibilizados pelo Ministério de 
Saúde para o atendimento da população. 

3. O curso foi ministrado pela equipe do Centro Cochrane do Brasil, com o Ministério da Saúde/Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP), financiado pelo Hospital 
Sírio Libanês e pelo Ministério da Saúde como parte do projeto da Rede Sentinela de Hospitais Colaboradores e da 
Vigilância em Serviços Sentinela (CVSS) da Anvisa. Foi inteiramente gratuito e aberto para todos os profissionais 
interessados e não houve prova de seleção inicial.

4. Dos 2.000 inscritos, 1.374 assistiram o curso e 957 apresentaram trabalho de conclusão de curso, ou seja, 70% dos 
alunos participaram ativamente das atividades no decorrer do ano. 

5. Os alunos aprenderam conceitos relacionados à avaliação crítica de evidências e à metodologia de pesquisa clínica. 
Eles foram treinados a fazer análise apurada dos métodos de pesquisa, valorizando o desenho, a condução e a análise 
estatística do estudo. 

6. Em novembro de 2008 uma nova edição do curso foi iniciada, com cerca de 2.900 profissionais inscritos. O aumento 
significativo do número de inscrições (mais do que o dobro da edição anterior) reflete o impacto do curso na vida 
dos profissionais e traduz a importância da busca das melhores evidências para a tomada de decisão. 

7. Em função dessas experiências, hoje o Brasil é o país que conta com o maior curso de aperfeiçoamento de Saúde 
Baseada em Evidências. Tais iniciativas superam todos os cursos já ministrados em países desenvolvidos, como Reino 
Unido, Canadá, Austrália e outros, que têm por base a Medicina Baseada em Evidências nas suas tomadas de decisão.


