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Integração da Medicina Baseada em Evidências em Sistemas de Suporte a 
Decisão Clínica

• O palestrante é funcionário da BMJ.

• Como provedor global de educação médica e científica, a BMJ 
oferece uma gama variada de produtos e serviços.

• Os princípios e referências de evidências apresentados nesta sessão 
não são específicos do portfólio da BMJ.

• Casos usados nesta apresentação foram extraídos de nossas 
experiências e de nossos parceiros para ilustrar os conceitos.

Conflito de Interesse



1. Introdução:
- Medicina Baseada em Evidências

2. Suporte a Decisão Clínica
- O que é
- Como utilizar e porque
- Implementação

3. Casos: 
- Internacionais e Nacionais
- Integração de guias em recursos tecnológicos

4. Para casa:

Objetivos:





Medicina Baseada em Evidências
Introdução

Dr Ricardo Cypreste MPA



“Knowledge is the 
enemy of disease…

Applying what we know 
already will have a 

bigger impact on health 
and disease than any 

drug or technology 
likely to be introduced in 

the next decade” 1

1. Pang T, Gray M, Evans T. A 15th grand challenge for global public 
health. The Lancet 2006;367(9507):284-6



Integração da Medicina Baseada em Evidências em Sistemas de Suporte a 
Decisão Clínica

• A lacuna entre as melhores práticas nos cuidados com o paciente e o 
que é rotineiramente praticado continua grande 2

• Adesão a diretrizes ainda apresenta grandes variações 3,4

• Níveis de prejuízo ao paciente variam entre 3-25% na atenção 
primaria 5

• Se sabe que até metade de todos os eventos adversos podem ser 
prevenidos com uma boa prática profissional e cuidados baseados 
em evidências seguidos 5.

Onde estamos hoje – “memory-based
medicine”

2. Agency for Healthcare Research and Quality. 2012 National Healthcare Disparities Report. Maryland: ARHQ; 2012
3. Right Care. National Atlas of variation in healthcare: reducing unwanted variation to increase value and improve quality. London: Information Press; 2011
4. Ebben et al. Adherence to guidelines and protocols in prehospital and emergency care setting: a systematic review. Scandinavian Journal of Trauma, 

Resuscitation and Emergency Medicine 2013:21;9 
5. The Health Foundation. Evidence Scan: Levels of harm. London: Health Foundation; 2011



Integração da Medicina Baseada em Evidências em Sistemas de Suporte a 
Decisão Clínica

• Apesar de evidências serem conhecidas tão cedo quanto o ano de 
1601, levou-se 200 anos para que o Royal Navy rotineiramente 
utilizasse suco de limão para prevenir escorbuto. 6

• O primeiro Estudo Randomizado Controlado mostrando o benefício 
da terapia trombolítica em IM agudo foi publicado na década de 50. 
Mas não começou a ser usada rotineiramente até a década de 90. 7

• Depois da primeira evidência ser publicada foram 22 anos para que 
guias internacionais recomendassem o uso de esteroides no pré-natal 
em potenciais partos pre termos. 8

• 2000: ‘Em média, levam 17 anos para que apenas 14% das 
pesquisas clínicas sejam colocadas em prática.’ 9

Colocando evidências na prática

6. Mosteller, F. Innovation and evaluation. Science 1981,211,881–86.
7. Antman EM et al. A comparison of results of meta-analyses of randomized control trials and recommendations of clinical experts: treatments for myocardial 

infarction. JAMA 1992;268(2):240-8
8. Crowley, P. Prophylactic corticosteroids for preterm labour. The Cochrane Library 2000, Issue 1
9. Balas E, Boren S. Managing Clinical Knowledge for Health Care Improvement. Yearbook of Medical Informatics 2000. Stuttgart: Schattauer; 2000.



Integração da Medicina Baseada em Evidências em Sistemas de Suporte a 
Decisão Clínica

Alguns dados, que podem variar…

• 150,000 artigos publicados por mês

• 120,000 Estudos Controlados Randomizados por ano

• 500,000 artigos são indexados no PubMed todo ano

As dificuldades sobre evidências



Integração da Medicina Baseada em Evidências em Sistemas de Suporte a 
Decisão Clínica

• Suprir as grandes lacunas no conhecimento e recursos limitados

• Tempo perdido na implementação clínica de evidências

• Aplicabilidade de pesquisas e sua generalização

• Metodologia rigorosa na seleção de Evidências consome tempo, 
recursos, espaço e requer mão de obra especializada

• Gerar acesso fácil e rápido de alta qualidade para profissionais da 
saúde e pacientes

Gerando conhecimento e sua implementação –
Desafios:



Medicina Baseada em Evidências

•Definição

•Como podemos trabalhar de uma forma baseada em 
evidências?

•Quais as razões para a prática baseada em evidências?

O Que é?



Medicina Baseada em Evidências

MBE - Movimento



Medicina Baseada em Evidências

•Várias definições:
•Medicina Baseada em Evidências Æ MBE

•“Um movimento que se baseia na aplicação do método 
científico a toda prática médica que ainda não foi 
submetida ao escrutínio sistemático; e é também o uso da 
melhor conduta, obtida através de estudos sistematizados, 
na decisão do cuidado clínico;  Constitui o trio de ciência 
de boa qualidade, excelência e foco no paciente.”

O Que é?



Medicina Baseada em Evidências

•Processo de lançar mão das melhores evidências de 
pesquisa, juntamente com seu próprio conhecimento clínico, 
e aplicá-las a situação individual de um paciente para 
proporcionar o melhor tratamento possível

Simplificando a definição



Medicina Baseada em Evidências

David Sackett’s model - 1995

Pergunte

Adquira

Avalie a 
evidênciaAplique

Avalie seu 
próprio 

desempenho

O passo mais difícil é 
admitir nossa 
ignorância sobre 
determinado aspecto 
do processo clínico.



Integração da Medicina Baseada em 
Evidências em sistemas de suporte a 
decisão clínica
Mecanismos eficazes para introduzir as evidências na prática



Informação CORRETA ●●●●○ ●●●●● ●●●●● ●●●●●
Pessoa CORRETA ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ●●●●●

Formato CORRETO ○○○○○ ●●○○○ ●●●○○ ●●●●●
Tempo CORRETO ○○○○○ ○○○○○ ●●○○○ ●●●●●
Meio CORRETO ○○○○○ ○○○○○ ●●○○○ ●●●●●

Mecanismos eficazes para introduzir as evidências na prática

Trajetória do Suporte a Decisão Clínica…

Guias 
Práticos

Segunda 
Geração

Care 
Pathways / 
Algorithms

Terceira  
Geração

Integração 
no Processo 
de Trabalho

Quarta    
Geração

Referência 
ao Conteúdo

Primeira 
Geração

10. Osheroff J, Clinical Decision Support Medical Management. Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality; 2010 



Mecanismos eficazes para introduzir as evidências na prática

Trajetória do Suporte a Decisão Clínica…

Guias 
Práticos

Segunda 
Geração

Care 
Pathways / 
Algorithms
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no Processo 
de Trabalho
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11. Kawamoto K et al. Improving clinical practice using clinical decision support systems: a systematic review of trials to identify features critical 
to success. BMJ. 2005;330(7494):765



Mecanismos eficazes para introduzir as evidências na prática

Trajetória do Suporte a Decisão Clínica…

Kawamoto et el, systematic review of Computerized Decision
Support System, BMJ 2005 11

- 70 estudos
- 6000 médicos
- 130,000 pacientes

• 75% das intervenções que tiveram suporte a decisão integrada no 
trabalho do clínico automaticamente, tiveram sucesso

• Sistemas que eram componentes integrados no formulário e nos 
pedidos foram significantemente mais proveitosos

11. Kawamoto K et al. Improving clinical practice using clinical decision support systems: a systematic review of trials to identify features critical 
to success. BMJ. 2005;330(7494):765



12. Amarasingham R, et al. Clinical information technologies and inpatient outcomes: a multiple hospital study. Archives of Internal Medicine. 2009:169(2);108-14 
13. Ballard DJ et al. Impact of a standardized heart failure order set on mortality, readmission, and quality and costs of care. International Journal for Quality in 

Health Care. 2010:22(6);437-44
14. Seoane L et al. Using quality improvement principles to improve the care of patients with severe sepsis and septic shock. The Ochsner Journal. 2013:13;359-66
15. Rawn A. Wilson K. Standardized network order sets in rural Ontario: a follow-up on successes and sustainability. Healthcare Quarterly. 2011:14(2);86-91
16. Pericleous M et al. Using an ‘action set’ for the management of acute upper gastrointestinal bleeding. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2013:6(6);426-

37
17. Mekhjian H et al. Impact of CPOE Order Sets on Lab Orders. AMIA Annual Symposium Proceedings. 2003:p931 
18. Seidling HM et al. Patient-specific electronic decision support reduces prescription of excessive doses. Quality and Safety in Health Care. 2010:19;e15
19. Kaushal R, Shojania KG, Bates DW. Effects of computerized physician order entry and clinical decision support systems on medication safety: a systematic 

review. Archives of Internal Medicine. 2003;163(12):1409-16 

Resultados

Resultados

1. Diminuição da mortalidade 12,13

2. Diminuição de complicações e eventos adversos 12

3. Diminuição no tempo de hospitalização 14,15

4. Redução de internação desnecessária 16

5. Redução de readmissão (período de 30 dias) – por mesma condição 15

6. Aumento de utilização eficaz de pedidos de exame 17

7. Melhoria na qualidade da prescrição 14,15,16

8. Aumento na aderência e utilização de guias e protocolos 13,16

9. Redução de prejuízo gerado por erro de prescrição 18,19

10. Redução e contenção de custos 12,13

Suporte a decisão clínica – as evidências



Utilização rápida de evidências
Casos
Integração de recursos - point-of-care em sistemas



1. Como parte de um portal

2. Como parte de um sistema de pesquisa e busca

3. Conectando o recurso a um Prontuário Eletrônico via 
codificação

4. Smart Options

Opções
Integração



Exemplo 1: Dentro de um portal
Integração



Integração – Trazendo a Evidência pra perto de Você

BMJ Best Practice
• Uma ferramenta “Point of Care” – Uma segunda opinião instantânea

• 1000+ tópicos sobre condições e especialidades
• Mais de 4000 imagens e soluções diagnósticas
• Casos Clínicos e links referenciados – Evidence that Matters

Todos os 
tópicos em:

Português

Inglês

BMJ Brasil
@caidebr



Integração – Trazendo a Evidência pra perto de Você

BMJ Best Practice app
• Pode ser usado OffLine

Todos os 
tópicos em:

Português

Inglês

BMJ Brasil
@caidebr



Integração

Exemplo 2: Pesquisa e Busca

• Código Javascript adicionado a função Pesquisa e Busca no sítio 
ou página do Prontuário Eletrônico

• Os títulos relacionados são adicionados diretamente no sistema e 
página de uso

• BMJ Best Practice abre em uma janela separada











Integração

Exemplo 3: Programando desde o Prontuário 
Eletrônico por códigos clínicos

• HL7 Infobutton: conecta automaticamente o conteúdo com o 
Prontuário Eletrônico. Exemplo: conecta o problema do paciente 
com o conteúdo educacional/informativo relacionado

• Requer códigos fidedignos e de qualidade como os ICD-9, ICD-10, 
SNOMED CT, ICPC-2, etc.



Integração

Exemplo 3

• Hospitais Asklepios, Hamburg/Alemanha:

• Solução de integração dentro do PEP do hospital (SAP)
• Uso por conceito: Lista de problemas do paciente
• Sistema de código: CID-10
• Foco no conteúdo: Busca relevante ao problema do paciente 

no BMJ Best Practice



O Botão inserido no PEP 
(SAP)



CID-10 – códigos dos problemas do paciente:
• G45.82 Other transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
• I65.2 Occlusion and stenosis of carotid artery
• C15.1 Malignant neoplasm of the thoracic part of the oesophagus
• C79.9 Secondary malignant neoplasm of other sites
• I10.00 Essential (primary) hypertension



CID-10 – códigos dos problemas do paciente:
• G45.82 Other transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
• I65.2 Occlusion and stenosis of carotid artery
• C15.1 Malignant neoplasm of the thoracic part of the oesophagus
• C79.9 Secondary malignant neoplasm of other sites
• I10.00 Essential (primary) hypertension



Integração

Exemplo 3: Nova solução

• SMART App

• Uma solução Cloud-based ‘middleware’ que pode ser integrada 
e adaptada a qualquer sistema PEP

• Conceito de uso: Lista de problemas do paciente

• Sistema de códigos: PEP Æ SNOMED CT, CID-9, CID-10

• Conteúdo direcionado: Associação aos tópicos do BMJ Best 
Practice











“Está além de dúvidas que você se torna um médico melhor, um enfermeiro melhor, 
um gerente melhor, quando você tem dados digitais ao seu rápido e fácil alcance.” 

– David Blumenthal, National Coordinator for Health Information Technology 2009-11, 
interview, 2014

• Custo das ferramentas educacionais e de suporte a decisão: Ferramentas robustas, 
confiáveis, transparentes e reconhecidas tem um custo elevado

• Custos, funcionalidade e tecnologias dos sistemas PEP – papel vs. eletrônico

• Prioridades e foco por escolha de melhorias e desenvolvimento da qualidade

• Implementação e tecnologias

• Capacidade organizacional para exercer as integrações

• Governança

• Engajamento multidisciplinar para implementação

• Suporte dos líderes e execução

Barreiras na Implementação destas soluções



Perguntas

Para casa

• Qual o futuro da Medicina Baseada em Evidências?

• Qual a funcionalidade desta metodologia na:
• Educação continuada?
• Na sua prática clínica?
• Em pesquisa e avanço científico?

• Como avaliar evidências e tecnologias existentes?

• Quais são as suas limitações?

• Recomendação de Leitura – Evidence Based Medicine: 
What the future holds – publicado no Postgraduate Medical 
Journal da BMJ

• pmj.bmj.com

BMJ Brasil
@caidebr
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Dr. Ricardo Cypreste MPA

rcypreste@bmj.com

Dr. Cauê Monaco
caue.monaco@terra.com.br

Vídeo:
Viva La Evidence
Autor: James McCormack
(paródia de “Viva La Vida”, música de Coldplay)
Disponivel em www.youtube.com/watch?v=QUW0Q8tXVUc

Obrigado!

mailto:rcypreste@bmj.com
mailto:caue.monaco@terra.com.br
http://www.youtube.com/watch?v=QUW0Q8tXVUc



