
Introdução Resultados

Foi identificado 40 novos instrumentos que avaliam a PBE. A

maioria são consistentes e confiáveis para medir o uso da PBE em

profissionais de saúde. Contudo, apresentam limitações para

determinadas profissões de saúde.

Conclusão

O estudo foi conduzido e reportado de acordo

recomendações do checklist do PRISMA. Foi registrado sob

o número CRD-42018103212 no PROSPERO.

Foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados:

PUBMED, EMBASE, CINAHL e ERIC. E três grupos de

termos de busca: Termos de PBE; avaliação; adaptação

transcultural e clinimetria. Foram incluídos estudos que

apresentaram instrumento de avaliação da PBE em

profissionais de saúde em geral; publicação de artigo

científico em texto completo; que testaram as propriedades

de medida e; publicação de artigo em língua inglesa. As

buscas incluíram estudos publicados a partir de 2006 até

julho de 2020.

Avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi

realizada acordo com a lista de verificação COnsensus-

based Standards for the selection of health Measurement

INstruments (COSMIN)3. O processo de avaliação da

qualidade metodológica dos estudos foi realizado por dois

avaliadores independentes. Possíveis discordâncias durante

o processo foram solucionadas por um revisor independente.

Os resultados das estratégias de busca foram importados

para o software ENDNOTE® - X9.
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Foram encontrados 6.429 estudos. Destes 92 foram

considerados elegíveis para a análise dos dados. Foram

identificados 40 instrumentos únicos. As características

psicométricas de instrumentos de avaliação da PBE identificados

no estudo são apresentados na tabela 1.
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Avaliar as propriedades de medida, resumir e descrever os

instrumentos que avaliam o uso da PBE em profissionais de

saúde, disponíveis atualmente por meio da atualização da

revisão sistemática.

Tabela 1. Características psicométricas de instrumentos de avaliação da PBE 

(N=92). 

Objetivo 

Uma revisão sistemática publicada em 20061, identificou

mais de uma centena de instrumentos que avaliam o uso da

Prática Baseada em Evidências (PBE) em profissionais de

saúde. Os instrumentos identificados foram classificados em

três níveis, de acordo com as propriedades de medidas

testadas1-2.

Diante da relevância do tema e do tempo transcorrido

desde esta revisão, é possível que tenha surgido outros

instrumentos com qualidade metodológica aceitável. O

estudo possibilita selecionar os instrumentos mais

adequados para serem utilizados em uma determinada

finalidade e apoiados por evidências de boas propriedades

de medidas.

.

Propriedade de medida
Testado

N (%)

Suficiente (+)*

N (%)

Validade

Validade estrutural 54 (58.6) 46 (50.0)

Validade transcultural 22 (23.9) 21 (22.8)

Validade do critério 0 0

Validade do construto 68 (73.9) 62 (67.3)

Confiabilidade

Confiabilidade 81 (88.0) 46 (50.0)

Consistência interna 83 (90.2) 70 (76.0)

Erro de medição 32 (34.7) 31 (33.6)

Responsividade

Responsividade 28 (30.4) 27 (29.3)

Outros critérios de avaliação

Risco de Viés 50 (54.3) Ausente**

Qualidade da evidência 46 (50.0) Alta***

Classificação geral de acordo com o checklist do COSMIN: *Avaliação das

propriedades de medidas**Risco de Viés***Qualidade da Evidência.

A maioria dos novos instrumentos identificados foram

desenvolvidos para os profissionais de Enfermagem e

Fisioterapeutas. Mais de 48% dos estudos tem como língua

materna o inglês americano e australiano. Apenas 28% dos estudos

incluíram estudantes nas amostras. A confiabilidade foi considerada

apropriada (suficiente) em 76% dos instrumentos.

A lista de verificação (COSMIN) classificou 7 (sete) instrumentos

como sendo adequados para serem utilizados nos público-alvo. O

Fresno Test 4 continua sendo o mais utilizado, e o que avaliam de

forma mais ampla os domínios da PBE.


