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RESUMO

A adesão à diretrizes é um parâmetro de boa prática da medicina baseada em evidências. Esta adesão pode ser aferida de modo direto seja por 
dados de prontuário, observação participante ou métodos indiretos como respostas adequadas em consonância às recomendações das diretrizes.  
O objetivo deste estudo foi avaliar fatores associados à prescrição e tratamento de EI por cardiologistas atuantes no Estado do Rio de Janeiro, 
especificamente conhecimentos sobre a prática de medicina baseada em evidências (MBE) no suporte à esta decisão clínica. Trata-se de um 
estudo seccional, utilizando questionário de autopreenchimento, por via eletrônica ou presencial, a médicos cardiologistas do estado do Rio de 
Janeiro de uma população alvo de 2300 com cálculo amostral mínimo de 366.  Foram incluídos 374 médicos, a maioria do sexo masculino, com 
mediana de 43 anos de idade, natural do Rio de Janeiro, graduados em instituição pública, com mediana de título de especialista há 14 anos, 
associados à Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, com mediana de 19,5 anos de tempo de formado, com subespecialidade, e 
que trabalhavam na esfera pública e privada, concomitantemente. Mais de dois terços da amostra tratou casos de EI nos últimos três anos. O 
desfecho “adesão à diretriz” foi composto por um escore > 2, isto é, duas ou mais questões preenchidas em acordo à diretriz de quatro perguntas 
(duas sobre antibióticos indicados para profilaxia e tratamento segundo agente e dois casos clínicos de EI aguda e sub-aguda).  Conformidade à 
BEM foi recodificada em um escore de > ou igual a 2 itens corretamente identificados em cinco (identificar PubMed Clinical Queries, Ver 
Sistemática, tipo de estudo diagnóstico,  reconhecer Classe de Recomendação IIB e nível de evidência B) referentes à prática de BEM.  Estavam 
“Conforme BEM" 88% da amostra, demostrando um alto grau de conhecimento e uso da BEM. Na análise bivariada, utilizar a diretriz americana 
ou europeia como fonte de informação na prática clínica para decisões sobre profilaxia e tratamento de EI, ter experiência prévia em tratamento 
de EI, considerar a BEM decisiva para a tomada de decisão em casos de profilaxia de EI, lembrar espontaneamente de alguma diretriz, identificar  
o desenho de Revisão Sistemática como estudo de melhor evidência para questões de terapia, diagnóstico, prognóstico ou dano e estar em 
conformidade com BEM estiveram associados a uma maior chance de adesão à diretriz brasileira para profilaxia e tratamento da EI. Na análise de 
regressão logística a variável “Conforme BEM” permaneceu associada à “adesão à diretriz” mesmo quando controlado para experiência prévia no 
tratamento de EI nos últimos três anos. Este é o primeiro estudo brasileiro indireto sobre fatores associados à prescrição de antibióticos para 
profilaxia e tratamento da EI baseada em evidências por cardiologistas do Estado do Rio de Janeiro.  A conformidade aferida indiretamente de 
BEM, esteve associada à adesão à diretriz brasileira para EI tano em prescrição quanto tratamento. Estudos diretos poderiam validar estes 
resultados.
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