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A evidência é clara
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A medicina baseada em evidências está no coração da DynaMed®

Na DynaMed, nosso objetivo é fornecer aos médicos as respostas mais rápidas às 
suas perguntas clínicas no local de atendimento, baseadas e apoiadas 
pelas melhores e mais recentes evidências disponíveis. Para isso, devemos 
sistematicamente identificar, selecionar, avaliar, resumir e sintetizar evidências 
clínicas, bem como atualizá-las continuamente. O processo editorial da DynaMed 
garante que o conteúdo é sempre baseado em evidências e não apenas na opinião 
do autor ou de especialistas clínicos.   

Leia mais para explorar a metodologia baseada em evidências da DynaMed, o 
nosso processo de vigilância sistemática da literatura, de que forma , como os 
níveis de evidência são determinados, e um olhar interno sobre as pessoas que 
que constituem a equipe responsável por todo este trabalho.

Conforme descrito por Izet Masic, Milan Miokovic e Belma Muhamedagic, a medicina baseada em 
evidências (MBE) é “o uso consciente, explícito, sensato e razoável da melhor evidência moderna 
para tomar decisões sobre o cuidado ao paciente”. A MBE integra a experiência clínica e os valores 
dos pacientes com as melhores informações de pesquisa disponíveis. É um movimento que visa 
aumentar o uso da pesquisa clínica de alta qualidade na tomada de decisão clínica.
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A metodologia baseada em evidências da DynaMed

Identificação das evidências: Para garantir que a DynaMed fornece a melhor evidência  disponível, um 
extenso conjunto de publicações é acompanhado diariamente.

Seleção da melhor evidência disponível: a relevância clínica e validade científica de cada artigo são 
avaliadas em função do conteúdo já existente na DynaMed. 

Avaliação crítica: às conclusões da literatura que está a ser avaliada, atribui-se um nível de evidência 
(evidência de nível 1 (provavelmente confiável), evidência de nível 2 (nível intermédio) ou evidência de nível 3 
(carece de evidência direta), pelos editores da DynaMed, habilitados e intensivamente treinados na 
metodologia de medicina baseada em evidências e avaliação critica.

Informações objetivas sobre a evidência:  Os editores da DynaMed comparam os dados com os 
resultados originais do estudo e os editores clínicos fazem a revisão de todas as sínteses, avaliando tanto a 
validade quanto a relevância do conteúdo, no momento da consulta ao paciente.

Síntese de Relatórios Múltiplas Evidências: Reportar objetivamente a evidência de um único estudo, é 
necessário mas insuficiente para um recurso “point of care” completo.  Para uma compreensão das 
melhores evidências, é necessário sintetizar vários relatórios com múltiplas evidências.

Conclusões baseadas em evidências:  Na DynaMed, múltiplos relatórios de evidências de qualidade similar 
são organizados de tal forma que as conclusões gerais rapidamente forneçam uma síntese das melhores 
evidências disponíveis.

Atualização diária: o passo final da nossa metodologia baseada em evidências é é ajustar as conclusões 
em função das novas evidencias que vão sendo identificadas. Este passo é crucial porque novas 
evidências são publicadas todos os dias.
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Vigilância sistemática da literatura:  
DynaMed faz este trabalho

Existem aproximadamente 50 milhões de publicações médicas e científicas 
disponíveis em bases de dados públicas e a cada 30 segundos uma nova é publicada. 
Com novas informações surgindo a uma velocidade tão surpreendente, é 
praticamente impossível para um médico manter-se atualizado com os últimos 
estudos disponíveis diariamente. A DynaMed e o nosso rigoroso processo de 
vigilância sistemática da literatura fazem esse trabalho para que não precise de se 
preocupar com ele. 

O processo de vigilância sistemática da literatura da DynaMed inclui o 
acompanhamento das publicações de mais de 500 revistas médicas, sistemas de 
revisão sistemática, mais de 120 organizações e coleções de guidelines, fontes de 
informação sobre medicamentos e outras fontes relevantes.

DynaMed tem os melhores parceiros para revelar a melhor evidência

A McMaster University é uma parceira confiável e respeitada da DynaMed. Essa parceria permite que 
a DynaMed use a identificação e validação sistemática dos artigos de pesquisa clínica doMcMaster 
PLUS e as classificações e feedback de sua rede global de médicos em todas as disciplinas para 
ajudar a selecionar a melhor evidência disponível que seja útil para os clínicos. Esta parceria reúne 
os dois sistemas que estabeleceram serviços de monitoramento de testes sistemáticos de classe 
mundial.
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A prática da medicina baseada em evidências requer que os médicos encontrem e avaliem continuamente novos achados 
da literatura médica e os incorporem na prática clínica. Mas dada a quantidade de novas informações que saem todos os 
dias, é praticamente impossível para qualquer médico fazer isso de forma significativa para se manter atualizado. A 
equipe editorial da DynaMed, com nosso processo de vigilância sistemática da literatura, faz exatamente isso para que o 
médico se concentre em aplicar a melhor evidência no atendimento aos seus pacientes

Conheça a Diretora da Equipe de Vigilância Sistemática 
da Literatura da DynaMed  

Trish Kavanagh, MD, FAAP 
Deputy Editor of Systematic Literature Surveillance

Trish é Pediatra e Professora Associada de Pediatria na Boston University School of 
Medicine. A sua área de 
falciforme que tem sido 

interesse é a pesquisa em curso sobre a doença amplamente 
financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde e 

pela Administração de Recursos e Serviços de Saúde. Trish permanece clinicamente 
ativa como médica assistente no Departamento de Emergência Pediátrica do Centro 
Médico de Boston. Trabalha na equipe editorial da DynaMed desde Julho de 2016, 
inicialmente como editora da Seção de Medicina de Emergência Pediátrica, e desde 
Julho de 2017, como editora associada de Pediatria. Assumiu o cargo de Editora 
Associada do SLS em Julho de 2018.
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DynaMed permite que os médicos encontrem e 
determinem rapidamente a qualidade das evidências

A DynaMed fornece classificações de nível de evidência facilmente interpretadas para que os 
utilizadores possam encontrar e determinar rapidamente a qualidade da melhor evidência 
disponível.

Os estudos podem ser classificados num dos três níveis:

Nível 1 - Evidência Provável e Confiável

Evidência Provável e Confiável Representa resultados de pesquisa que abordam resultados 
clínicos e cumprem a um amplo conjunto de critérios de qualidade que minimizam a possibilidade 
de enviesamento.

Existem dois tipos de conclusões que podem atingir uma classificação de Nível 1: níveis de 
evidência para conclusões derivadas de estudos individuais e níveis de evidência para conclusões 
relativas a um conjunto de evidências. 

Nível 2– Evidência do nível intermédio

Representa resultados de pesquisa que abordam resultados clínicos e usam algum método de 
pesquisa científica, mas não cumprem todos critérios de qualidade para alcançar a classificação 
de evidência de Nível 1.

Nível 3 -  Falta de provas diretas

Representação de relatórios que não são baseados em análises científicas de resultados clínicos. 
Os exemplos incluem: relatórios de casos, pareceres de peritos e conclusões extrapoladas de 
forma indireta a partir de estudos científicos.
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Você gostou do que viu?

Conheça nosso processo baseado em evidências em ação com um teste gratuito do 
DynaMed ainda hoje.

Solicite um teste 
gratuito

Visite o nosso 
site

https://www.ebsco.com/pt-br/produtos/dynamed
https://more.ebsco.com/DynaMed_ebrochure-FT-1044817-lp.html



