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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do conhecimento médico científico, que 
ocorreu por meio da Medicina Baseada em Evidências, disponi-
biliza aos Cardiologistas resultados confortáveis para a decisão 
clínica em termos de impacto sobre desfechos clinicamente 
relevantes. A cardiologia vem se destacando como uma espe-
cialidade médica na qual a geração de informações científicas é 
abundante, gerando volume de conhecimento que definitivamen-
te comprova os reais benefícios, diagnósticos e terapêuticos, 
analisados nos estudos clínicos bem delineados.

No entanto, em razão da crescente produção de informações 
provenientes de pesquisas de qualidade variável, a atualização 
médica é reconhecidamente um objetivo de difícil obtenção. 
Por essa razão, a utilização de Diretrizes tornou-se fundamental 
para que os benefícios observados nos estudos clínicos (e que 
configuram as melhores evidências disponíveis na literatura) 
possam de fato ser incorporadas à prática clínica. Embora seja do 
conhecimento da comunidade médica que as Diretrizes de fato 
são ferramentas importantes para a manutenção da qualidade 
no exercício da profissão, diversas publicações demonstram que 
as intervenções de grande benefício em termos de desfecho 
clínico são ainda muito pouco utilizadas.

PRÁTICA CLÍNICA NA ATUALIDADE
Es pe ci al men te nas úl ti mas du as a três déca das, a pes qui sa clí ni ca 
tem de mons tra do a efi cá cia de inú me ras in ter ven ções na re du ção 
de mor ta li da de e de ou tros even tos clinicamen te re le van tes re la-
ci o na dos à sua utilização. Os exem plos mais co mu men te cita dos 
in clu em as te ra pêu ti cas de re per fu são co ro nária no infarto agudo 
do miocárdio (IAM) com ele va ção de seg men to ST, bem co mo 
o uso de betab lo que a do res e ini bi do res de en zi ma converso ra 
de an gi o ten si na em mais de um con tex to clí ni co em car di o lo gia. 

Entretanto, a des pei to da cla ra de mons tra ção dos be ne fí ci os, 
dis cus sões têm sur gi do so bre a uti li za ção in sa tis fa tó ria de tais 
me di das na prá ti ca clí ni ca mun di al1. A si tu a ção clí ni ca pro va vel-
men te mais es tu da da nes se as pec to é a do en ça ar te rial co ro-
nária; es pe ci fi ca men te as sín dro mes co ro nárias agu das (SCA). 
No Estudo Na ti o nal Re gistry of Myo car di al Infarcti on (NRMI), o 
be ne fí cio do uso de AAS e betab lo que a do res não é ofe re ci do a 
to dos os pa  ci en  tes, mes mo na au sên cia de con train di ca ções2. 
Re sul ta do se me lhan  te foi ob ti do no Co o pe ra ti ve Cardiovas cu lar 
Project, no qual a ta xa de pres cri ção de Aspirina® foi de 80% en-
tre pa ci en tes elegíveis3. Os re gis tros TI MI III e GARANTEE, que 
es tu da ram res  pec ti va men te IAM com ele va ção de ST e an gi na 
ins tá vel, tam bém do cu men ta ram ape nas 80% de pacien tes ele gí-
veis uti li zan do AAS4,5. Dados mais desanimadores são referentes à 
utilização de betab lo que a do res e ini bi do res de en zi ma con ver so ra 
de angio ten si na, com ta xas tão sur pre en den tes quan to pró xi mas 
de apenas 20% de prescrição3.

Atualmente o conhecimento também permite reconhecer 
diversas bar rei ras à incorpo ra ção do co nhe ci men to ci en tí fi co à 
roti na mé di ca di á ria. A fal ta efe ti va de conhe ci men to mé di co e a 
di fi cul da de do profis si o nal em se man ter atu a li za do são algumas 
dessas barreiras descritas por Cabana et al.6. Além dessas mais 
frequentemente reconhecidas, ques tões pes so ais que aca bam 
pro vo can do ati tu des re a ti vas do mé di co em re la ção à ado ção de 
no vas pos tu ras profissionais são descritas: a sen sa ção de perda 
de au to no mia e pres tí gio pro fis si o nal à me di da que a ex ces si va 
pa dro ni za ção dos proto co los ou a im po si ção de con du tas por 
ter cei ros, por ve zes, pos sam pa re cer consequência ine ren te à 
ado ção de di re tri zes; a dis cor dân cia do pro fis si o nal em re la ção a 
di re tri zes es pe cí fi cas; a im pres são de que a expe ri ên cia pes so al 
de va su plan tar o va lor da de mons tra ção de evi dên cias ci en tí-
fi cas de bene fí ci os clí ni cos na con du ção dos ca sos na prá ti ca 
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clí ni ca di á ria. Por to dos es ses mo ti vos e, pro va vel men te, ain da 
por ou tros, al guns dos gran des fo cos de dis cus são na li te ra tu ra 
car di o ló gi ca mais  atual têm si do a ten ta ti va de iden ti fi ca ção de 
fato res pre di to res da me nor uti li za ção das te ra pi as ba se a das 
em evi dên cias e a cri a ção e uti li za ção de es tra té gias ca pa zes 
de au men tar a efe ti vi da de de in ter ven ções que, com pro va da e 
in dis cu ti vel men te, são efica zes. Par ti cu lar men te so bre a do en ça 
arterial co ro nária, ques tões acer ca da elaboração de pro je tos 
que ob je ti vem o aumen to da adesão mé di ca às di re tri zes disponí-
veis têm si do ca da vez mais abordadas, pa ra que os be ne fí ci os 
extensamen te co nhe ci dos de te ra pêu ti cas consa gra das no 
ma ne jo das SCA se jam efetiva men te ofe re ci dos aos pa ci en tes. 
Seguin do a ten dên cia ori gi nal men te estabeleci da por meio do 
es tu do das SCA, a apli ca ção de tais es tra té gias de ve rá ser o 
fo co da aten ção das so ci e da des car di o ló gi cas nacio nais e in ter-
na cio nais, em fu tu ro próximo, vi san do à oti mi za ção te ra pêu ti ca 
tam bém em ou tras áre as da car di o lo gia e, possi vel men te, das 
de mais es pe cia li da des médi cas.

FERRAMENTAS DE OTIMIZAÇÃO  
DE PRÁTICA CLÍNICA
A ado ção das cha ma das fer ra men tas de oti mi za ção de prá ti ca 
clí ni ca tem si do su ge ri da como uma for ma efe ti va de pro mo ver 
a in cor po ra ção de te ra pêu ti cas ba se a das em evi dên cias à re a li-
da de as sis ten ci al. As ferramentas são fichas de preenchimento 
para as situações clínicas específicas que enfatizam pontos 
fundamentais na conduta médica, tornando as evidências cien-
tíficas acessíveis ao médico quando está diante do paciente, 
momento propício à sua implementação.

Sabe-se atualmente que o impacto da diretriz é realmente 
peque no em ter mos de efe ti vi da de quando não são estabeleci-
dos mé to dos ins ti tu ci o nais para sua im ple men ta ção7, tornando 
fundamental a dis cus são so bre qual se ria a ma nei ra mais ade-
qua da de me lho rar a prá ti ca clí ni ca, que per ma ne ce in sa tis fa-
tó ria. Uma das abordagens seria a ori en ta ção de pro fis si o nais 
con si de ra dos for ma do res de opi ni ão co mo pos sí vel ins tru men to 
de oti mi za ção de prá ti ca clí ni ca8,9. De fato, a me lho ria do ma ne jo 
de pa ci en tes por ta do res de SCA já foi demonstrada com a utili-
zação dessa ferramenta8. Neste trabalho, no gru po interven ção, 
os profissionais formadores de opinião fo ram res pon sá veis pe la 
exe cu ção de re u ni ões de dis cus são em gru po, con sul to ri a e re-
vi são de prá ti cas mé di cas em ge ral. O grupo-con tro le dis pu nha 
ape nas de seus da dos hos pi ta la res, sem ne nhu ma in ter fe rên cia 
institu ci o nal pa ra ade são do cor po clí ni co a prá ti cas pre es ta be-
le ci das. Após pe rí o do de segui men to de 2,5 anos, foi ob ser va do 
aumen to na pro por ção de pa ci en tes ele gí veis que re ce be ram 
AAS e betab lo que a do res no grupo que receberia intervenção. 
Não foi obser va da me lho ria de ade são às te ra pi as de re per fu são 
nes se es tu do8. En tre tan to, a melhoria de prá ti ca clí ni ca ocor reu 

de for ma par ci al, ten do-se ob ser va do au men to de adesão a al-
gu mas, mas não a ou tras me di das te ra pêu ti cas es tu da das.

A uti li da de dos pro to co los de auxílio à tomada de decisão 
tem si do con si de ra da nos úl ti mos anos co mo uma for ma de 
ob ten ção de me lho ria da prá ti ca clí ni ca10-15. Can non et al., por 
meio de um sub co mi tê do Na ti o nal He art At tack Alert Pro gram, 
pu bli ca ram uma revisão sis te má ti ca com o ob je ti vo de de fi nir sua 
fi na li da de, prin ci pa is usos e po ten ci ais be ne fí ci os, no con tex to 
das SCA13. Os principa is ob je ti vos dos pro to co los de con du ta 
são des cri tos na tabela 1.

Em bo ra a li te ra tu ra cardiológica su gi ra be ne fí cio dos proto-
colos de auxílio à tomada de decisão na ten ta tiva de me lho rar 
a prá ti ca clí ni ca, tem-se ques ti o na do sua efi cá cia como in ter-
ven ção iso la da16. 

Tabela 1. Objetivos dos protocolos de auxílio à tomada de decisão 
clínica
Reduzir tempos críticos de acesso às terapêuticas de emergência
Aumentar o uso de terapêuticas baseadas em evidências 
recomendadas pelas Diretrizes
Reduzir o uso de procedimentos desnecessários
Sugerir o momento apropriado para procedimentos de investigação e 
estratificação
Reduzir o tempo de permanência hospitalar
Incentivar a participação institucional em estudos clínicos
Coletar dados antes e após a implementação dos protocolos de auxílio 
para documentar seu benefício
Divulgar dados institucionais para a geração de indicadores de 
qualidade assistencial

Ne nhu ma es tra té gia isolada po de ser consi de ra da ide al e sufi-
ciente pa ra ob ten ção de me lho ria sa tis fa tó ria de prá ti ca clí ni ca. A 
abor da gem por meio de múl ti plas intervenções co mo fer ra men tas 
sur giu co mo pos si bi li da de de in cre men to no be ne fí cio poten ci al 
de in ter ven ções iso la das. A sua eficá cia é bem do cu men ta da 
pelo es tu do GAP17 – Gui de li nes Ap pli ed in Prac ti ce, um dos es-
tu dos de grande im pac to na atu a li da de abor dan do me lho ria de 
prá ti ca clí ni ca. Idealizado pelo Ame ri can Col le ge of Cardiology e 
con du zi do pe la Uni ver si da de de Mi chi gan, esse estudo ela bo rou 
in ter ven ções pa ra atu ar em to dos os mo men tos im por tan tes da 
in ter na ção do pa ci en te, des de a ad mis são na sa la de dor to rá ci ca 
até a al ta hos pita lar, sen do es sas intervenções di re cio na das aos 
prin ci pa is pro fissio nais en vol vi dos no atendimen to dos pa ci en tes. 
Ins tru men tos como ad mis sões pa dro ni za das, guias de consul ta 
de bol so, pa les tras e apre sen ta ções ins ti tu ci o nais de atu a li za ção 
so bre o te ma, atendimentos padronizados e sim pli fi ca dos, além 
de su ges tões de pres cri ção pré-im press as, fo ram uti li za dos pa ra 
auxiliar o mé di co à adoção das con du tas com benefício com-
provado. No mo men to da al ta, o pa ci en te re ce bia orienta ções 



Evidências científicas e a prática clínica cardiológica
Santos ISO, Avezum A

54 Rev Bras Hipertens vol.16(1):52-54, 2009.

e um pla no de al ta a ser se gui do, com o ob je ti vo de me lho rar a 
ade são às me di das de pre ven ção se cun dá ria. Seguindo o de li-
ne a men to antes e depois, no qual os in di ca do res de qua li da de 
as sis ten ci al são com pa ra dos na mes ma po pu la ção an tes e após 
a im ple men ta ção da in ter ven ção, demons trou-se que a ado ção 
de uma es tra té gia que con tem ple múl ti plas in ter ven ções vi san-
do à me lho ria de qua li da de as sis ten ci al foi ca paz de au men tar a 
ta xa de pres cri ção das prin ci pa is te ra pêu ti cas com pro va da men te 
efi ca zes em pa ci en tes por ta do res de IAM nos dez hospitais alo-
ca dos pa ra o es tu do17.

O ob je ti vo des se ti po de es tu do é documen tar que de ter-
mi na das in ter ven ções médicas e institucionais são ca pa zes de 
aumen tar a efe ti vi da de de de ter mi na das ações clí ni cas. Neste 
tipo de ação, o objetivo é docu men tar o au men to da ade são às 
intervenções que, sa bi da men te, re du zem even tos clínicos. En-
tre tan to, ain da que não seja o ob je ti vo prin ci pal, ho je dis põ e-se 
de da dos de se gui men to de um ano de pa ci en tes sub me ti dos 
à im ple men ta ção de fer ra men tas uti li za das no es tu do GAP, 
por meio dos quais foi do cu men ta da re du ção de even tos nos 
pacien tes inici al men te sub me ti dos a tais estraté gias: em aná li se 
mul ti va ri a da, foi demons tra da re du ção de mor ta li da de em um 
ano de 38,3% pa ra 33,2% (p = 0,004) e redução de evo lu ção 
pa ra dis fun ção ventricular es quer da na fa se in tra-hos pi ta lar de 
47,4% pa ra 44,3% (p = 0,07)18.

Outra iniciativa semelhante e de grande relevância científica é 
o es tu do CHAMP (Car di ac Hos pi tal Athe ros cle ro sis Management 
Pro gram)11, que tam bém uti li zou al go rit mos de tra ta men to ca pa zes 
de incentivar os pro fis si o nais a uma mai or adesão às di re tri zes 
dis po ní veis no ma ne jo das SCA. Hou ve au men to na ta xa de 
prescrição de As pi ri na®, betab lo que a do res, ini bi do res da ECA e 
es ta ti nas ao fi nal do estudo, ten do-se do cu men ta do, in clu si ve, 
redu ção dos ní veis sé ri cos de co les te rol no gru po sub me ti do à 
atu a ção das fer ra men tas de me lho ria de prá ti ca clí ni ca.

O Co o pe ra ti ve Car dio vas cu lar Pro ject tam bém in ves ti gou a 
efi cá cia de pro gra ma de múl ti plas in ter ven ções na ob ten ção de 
melhoria de prá ti ca clí ni ca em pa cien tes porta do res de in far to 
do mi o cár dio, comparan do hos pi tais sub me ti dos a intervenções 
com ou tros hos pi tais-con tro le3. Ob ser vou-se que a ade são ao 
uso de Aspirina® na al ta hos pi ta lar, betabloqueadores e ces sa-
ção de ta ba gis mo foi melhor nos hos pi tais em que os pro to co los 
foram im ple men ta dos. Ana li san do-se a terapia de re per fu são 
co ro nária, não hou ve dife ren ça en tre os gru pos3.

No Bra sil, co me çam a sur gir as pri mei ras ini ci a ti vas a fim 
de dis cu tir qua li da de assisten ci al. Em uma pu bli ca ção na ci o nal 
foi de mons tra do que, após a im ple men ta ção de pro to co lo as-
sis ten cial ins ti tu ci o nal de melhoria de ma ne jo das sín dro mes 
co ro nárias agu das, hou ve me lho ra na qua li da de do tratamen to 
ge ral ofe re ci do e con se quen te redu ção de morbidade e mor ta-
li da de nes ses ca sos19.

CONCLUSÃO
A implementação das evidências na prática clínica é uma medida 
fundamental para a medicina cardiovascular atual que dispõe 
de uma série de informações provenientes de estudos clínicos 
que demonstram eficácia, mas que, no entanto, não podem ser 
transmitidas aos pacientes em função das dificuldades reais 
existentes. A cardiologia atual tem, portanto, um desafio que é 
praticar a evidência, transformando o conhecimento científico 
no benefício necessário aos pacientes.
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