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A Prática Baseada em Evidência (PBE) é uma abordagem em saúde que associa a melhor evidência cient́ıfica
com a experiência cĺınica e a escolha do paciente para uma tomada de decisão cĺınica efetiva. Foi desenvolvida
com o intuito de diminuir o erro na assistência, qualificando, assim, o trabalho em saúde (Sackett et al., 2003).
Neste contexto, é primordial que os estudantes, enquanto futuros profissionais de saúde, exercitem a PBE
durante sua formação acadêmica. Este trabalho tem por objetivo apresentar um exemplo de PBE desenvolvida
com estudantes de medicina e enfermagem de uma Universidade Pública e outra Comunitária, ambas localizadas
no sul do Brasil. Essa atividade consistiu em três grandes momentos, a saber: o primeiro em sala de aula, aonde
desenvolveu-se um trabalho em grupos; o segundo em campo (realizando entrevistas) e o terceiro um seminário
para divulgação dos resultados. Inicialmente, organizou-se a turma em grupos com quatro ou cinco de
estudantes. Na sequência, estes estudantes formularam uma pergunta cĺınica baseada no PICO (Paciente,
Intervenção, Comparação e “Outcomes” - resultados). Após, com base na pergunta, selecionaram palavras-chave.
Ao final desse momento, os grupos apresentavam suas perguntas e palavras-chaves ao professor e demais colegas,
que em grupo debatem e reestruturam (quando necessário) esse tópico. Seguindo o trabalho, passam a buscar a
melhor e mais relevante evidência cientifica para responder à questão clinica formulada. Para tanto, procuram
publicações sobre a temática em bancos de periódicos, como: Pubmed, Scopus, Google acadêmico, entre outros.
De posse das publicações, realizaram uma avaliação cŕıtica dos estudos encontrados, analisando a força da
informação (tipo de estudo, amostra, técnica de coleta de dados, validade temporal), a relevância e sua
aplicabilidade para poder generalizar a evidência. Considerando que PBE compreende três componentes -
experiência cĺınica, preferência do paciente e evidência da pesquisa - os grupos de estudantes tiveram a atividade
extraclasse de entrevistar um profissional de saúde, especialista na área da questão cĺınica, questionando-o sobre
sua experiência e conduta na gestão da situação em estudo. Além disso, os estudantes também entrevistaram
um paciente que vivenciava, ou vivenciou, a condição cĺınica em estudo para saber sua opinião a respeito do
tratamento. No dia do seminário, os grupos apresentaram as respostas de suas questões de acordo com o tripé
dos três elementos da PBE. Relembrando, evidencia cient́ıfica, experiência profissional e preferência do paciente.
Ao final, os estudantes pontuaram, com base no que vivenciaram durante o processo de construção do trabalho,
a conduta que eles enquanto futuros profissionais da saúde aplicariam no caso cĺınico em questão. Como
resultados pedagógicos dessa prática de ensino, ressalta-se o protagonismo dos estudantes em buscarem a melhor
evidência cient́ıfica para a questão cĺınica, demostrando assim que adquiriram as habilidades necessárias para
uma revisão bibliográfica. Além disso, tornaram-se conscientes da importância de conhecerem as preferências
dos pacientes, bem como valorar as experiências cĺınicas que se constroem no cotidiano dos serviços de saúde
para a tomada de decisões. Destaca-se que os resultados de pesquisas cient́ıficas é um dos pilares imperativo da
PBE, que envolve a definição de um problema, a busca e avaliação cŕıtica de evidências cient́ıficas dispońıveis, a
implementação de evidências na prática e a avaliação dos resultados obtidos (Thomson & Learmonth, 2002).
Desse modo, faz-se necessário que o profissional de saúde seja hábil e criterioso na forma de decidir suas fontes
de informações (Pereira, 2016). Por isso, a qualidade da evidência é um aspecto crucial na PBE; e o profissional
de saúde deve ser capaz de fazer julgamentos reconhecendo as melhores e mais adequadas práticas; reconhecer a
força e fraqueza da informação para poder generalizar a evidência; avaliá-la e utilizá-la criticamente (Bennett &
Bennett, 2000). Para tanto, espera-se (e sugere-se) uma formação profissional voltada a habilitar para a busca,
seleção e aplicação de melhores evidências. Assim, apoiar uma prática baseada na evidência implica em
fortalecer as habilidades para pesquisa já no âmbito da graduação. Todavia, um ensino estruturado - de
metodologias tradicionais - representa um grande desafio para uma prática mais autônoma do estudante em
buscar em evidências cient́ıficas. Nessa perspectiva, é importante conhecermos como as práticas de ensino
mobilizam recursos cognitivos na tomada de decisão durante a construção do saber, de forma que habilidades
como o estabelecimento de conexões entre conceitos e conhecimentos tecnológicos, o desenvolvimento do esṕırito
de cooperação, de solidariedade e de responsabilidade sejam alcançadas na formação profissional (Kawamura &
Hosoume, 2011). Por fim, na nossa experiência docente, esta prática pedagógica apresenta um elevado potencial
para o motivar uma postura mais ativa dos estudantes frente a aquisição de conhecimentos. Outrossim, a
aproximação com o contexto real - por meio das entrevistas aos profissionais de saúde e pacientes - possibilitou
aos estudantes o exerćıcio da comunicação, ampliando sua habilidade social; implicando num crescimento
acadêmico e pessoal. Desta forma, acreditamos que a estratégia do desenvolvimento dos três pilares da PBE
possa ser aplicada em todas as disciplinas de gestão cĺınica na área da saúde.
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