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• Psicologia Baseada em Evidências: uma abordagem promissora a ser

descoberta pelos psicólogos

Evidence-Based Psychology: a promising approach to be discovered by

psychologists

Psicología Basada en la Evidencia: un enfoque prometedor para ser

descubierto por psicólogos

Gabriela Andrade da Silva1

Emma Otta2

Instituto de Psicologia da USP (São Paulo, SP, Brasil)

Resumo: No presente artigo, sustentamos a tese que a Psicologia Baseada em Evidências
é uma abordagem promissora e insuficientemente aproveitada pelos psicólogos brasileiros.
Procuramos mostrar que a sua integração na prática profissional pode resultar em ganhos
substanciais de qualidade do trabalho desenvolvido em várias áreas de atuação do
psicólogo e no desenvolvimento de políticas de gestão. Apresentamos um exemplo de
aplicação de revisão sistemática, seguida de metanálise para elucidar questionamentos
a respeito da prevalência de Depressão Pós-parto (DPP) em países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Nessa revisão, buscamos trabalhos sobre a prevalência de DPP em 14
bases de dados e usamos a metanálise para sintetizar os resultados dos estudos,
comparando países desenvolvidos e em desenvolvimento. Concluímos que a DPP tem
maior prevalência em países em desenvolvimento. São indicadas contribuições dos
resultados para a gestão em saúde.

Palavras-chaves: Psicologia Baseada em Evidências; metanálise; depressão pós-parto.

Abstract: In this article, we defend the thesis that Evidence-Based Psychology is a

promising approach insufficiently utilized by Brazilian psychologists. Our intention is to

demonstrate that its integration with the professional practice can result in substantial

gains in the quality of work developed in various areas of the psychologist and the

development of management policies. We present an example of application of

systematic review followed by meta-analysis, to clarify questions about the prevalence

of Postpartum Depression (PPD) in developed and developing countries. In this review,

we looked for works on the prevalence of PPD in 14 databases and used meta-analysis

to synthesize the results of studies, comparing developed and developing countries.

We conclude that the PPD is most prevalent in developing countries. Possible

contributions of results to health management were indicated.

Keywords: Evidence-Based Psychology; meta-analysis; postpartum depression.
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Resumen: El presente artículo sustenta la tesis que la Psicología Basada en Evidencias

es un abordaje prometedor pero poco aprovechado por los psicólogos brasileros.

Intentamos mostrar que su incorporación en la práctica profesional puede aportar

grande ganancias en la calidad del trabajo desarrollado en diferentes áreas de actuación

del psicólogo y en el desarrollo de políticas de gestión. Presentamos un ejemplo de

aplicación de revisión sistemática, seguida por un metanálises para despejar

cuestionamientos en relación a la prevalencia de la Depresión post-parto (DPP) en

países desarrollados y en desarrollo. En esta revisión, buscamos trabajos sobre la

prevalencia de la DPP en 14 bases de datos y usamos el metanálisis para sintetizar

los resultados del estudio, comprando países desarrollados y en desarrollo. Concluimos

que la DPP tiene mayor prevalencia en países en desarrollo. Se indican posibles

contribuciones de los resultados para la gestión en salud.

Palabras claves: Psicología Basada en Evidencias; metanálisis; depresión post-parto.

Introdução

A Psicologia Baseada em Evidências (PBE) é uma abordagem relativamente
nova na Psicologia (American PsychologicalAssociation, 2005; Sanchez-Meca
& Botella, 2010) e se mostra promissora na integração da pesquisa e da prática
profissional, visando a nortear a formulação de políticas públicas na área. A
definição de PBE é concebida pela a integração da melhor evidência de pesquisa
disponível com a experiência clínica no contexto das características do paciente,
de sua cultura e suas preferências (American Psychological Association, 2005).
A PBE, portanto, não deixa em segundo plano a experiência do profissional ou a
individualidade do cliente, mas tem como meta fazer com que os conhecimentos
científicos atualizados sejam incorporados como mais um fator a ser considerado
na atuação profissional. O processo de decisão baseado em evidências científicas
envolve as seguintes etapas (American Psychological Association, 2005):
formulação da pergunta de pesquisa, busca da melhor evidência científica
disponível e sua avaliação, integração de resultados de diferentes pesquisas e
tomada de decisão. Para isso, é preciso que os psicólogos tenham bom
conhecimento dos métodos de busca de estudos científicos e da forma de avaliar
a sua qualidade e potencial para responder às perguntas da pesquisa proposta.

Os trabalhos científicos podem ser classificados em diferentes graus ou
níveis, de acordo com o quanto se acredita que a metodologia usada está adequada
para produzir resultados confiáveis. Uma das principais classificações divide as
pesquisas em primárias e secundárias (Glass, 1976; Cunha & Cavalcanti, 2008).
Estudos primários são aqueles em que o pesquisador entra em contato diretamente
com o objeto de estudo, e portanto, são as fontes originais da informação. Estudos
secundários são gerados a partir da análise dos documentos primários, como as
diretrizes, análises econômicas e revisões sistemáticas de literatura.

As revisões sistemáticas de literatura têm sido uma das principais ferramentas
da PBE e, desde que realizadas com metodologia adequada, são consideradas
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padrão-ouro da evidência científica.São estudos secundários(isto é, cujas unidades
de análise são outros estudos científicos), que usam métodos sistemáticos de
busca de trabalhos científicos e critérios de seleção definidos à priori, com o
objetivo de responder a uma pergunta específica (The Cochrane Collaboration,
2005; Higgins & Green, 2011),dessa forma, diminui a possibilidade de viés que
afeta as revisões narrativas, que consistem em buscas em fontes de informação
sem uma estratégia prévia de definição dos critérios de seleção dos estudos
encontrados (Tabela 1).

Resultados das Revisões sistemáticas

Os resultados dessas revisões podem ser apresentados de forma
quantitativa, através do uso da metanálise, que consiste em analisar o produto
dos estudos conduzidos de forma independente, aplicando técnicas estatísticas
para sintetizar os resultados e permitindo que seja extraída uma nova conclusão
(The Cochrane Collaboration, 2005;Cozby, 2009; Higgins & Green, 2011). Outras
áreas de conhecimento, como a Medicina, por exemplo, têm uma história mais
longa do uso de revisões sistemáticas e da metanálise, que se revelou bem
sucedida em reduzir a distância entre a ciência e sua aplicação prática.

Tabela 1 – Comparação entre revisão narrativa e da revisão sistemática de literatura
(adaptado de Cook, Mulrow, & Haynes, 1997)
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É interessante notar que, embora o potencial da PBE ainda não tenha sido
plenamente reconhecido pelos psicólogos, o termo metanálise foi cunhado por
Gene V. Glass, estatístico e pesquisador na área de psicologia escolar, e pela
primeira vez usado no seu discurso de posse como presidente da American

Educational Research Association em 1976. Um ano depois publicou um estudo,
baseado numa síntese estatística de 375 trabalhos, que é considerado uma das
primeiras evidências científicas da eficácia do tratamento psicoterápico (Smith &
Glass, 1977).

Observa-se, na área de saúde, um aumento da consciência de que decisões
referentes às políticas e ações governamentais devem ser cada vez mais
fundamentadas em evidências científicas.  Em 29 de maio de 2012 foi lançado
pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), o Portal Saúde Baseada em
Evidências (http://periodicos.saude.gov.br/, acessado em 06/12/2012). O objetivo
do portal é contribuir para o aprimoramento dos trabalhadores da área de saúde,
fornecendo acesso rápido ao conhecimento científico por meio de publicações
atuais e sistematicamente revisadas, esperando-se que possa apoiar a prática
clínica e a tomada de decisão para a gestão em saúde. Para ter acesso ao portal,
o único requisito é que o usuário esteja cadastrado em um dos Conselhos
Profissionais da área de saúde.

Duas colaborações internacionais se destacam na preparação, manutenção
e promoção de acesso a revisões sistemáticas: 1) a Colaboração Cochrane,
dedicada a intervenções em saúde; 2) a Colaboração Campbell, dedicada às
intervenções nas áreas jurídica, educacional, psicológica, política, de serviço social
e economia (Sánchez-Meca e outros, 2002).

Numa revisão sistemática de literatura, o conhecimento científico disponível
é mapeado. Algumas das bases de dados eletrônicas mais importantes para os
psicólogos são PsycINFO (da American Psychological Association), Psicodoc (do
Colégio de Psicólogos de Madrid) e BVS-PSI ULAPSI (Fórum de Entidades
Psicologia (FENPB), BIREME, REBAP, IPUSP), que podem ser complementadas
por bases de dados eletrônicas da ciência em geral: ISI Web of Knowledge,
SCOPUS, LILACS, PubMed, EMBASE e ERIC. Recomenda-se que a seleção de
estudos para a revisão sistemática seja feita por dois revisores de forma
independente, buscando-se um terceiro revisor em caso de divergência (Higgins&
Green, 2011).

Um exemplo de esclarecimento originado por metanálise

A primeira autora do presente artigo desenvolveu seu doutorado sob
orientação da segunda autora, utilizando-se de revisão sistemática seguida de
metanálise para elucidar conclusões a respeito da prevalência de Depressão
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Pós-Parto (DPP) em países desenvolvidos e em desenvolvimento (Silva,
2013).Duas metanálises anteriores haviam indicado que a prevalência de DPP
seria maior em países em desenvolvimento que nos desenvolvidos. Uma dessas
revisões ainda não foi publicada, constando apenas em formato de Tese (Melo
Junior, 2011), e a outra comparou apenas trabalhos realizados em regiões rurais
(Villegas e outros, 2011).Em ambas as revisões, foi identificada a presença de
poucos trabalhos realizados na América Latina, ausência de avaliação da qualidade
metodológica dos trabalhos incluídos e presença de apenas um revisor, o que
não permite checar a concordância entre avaliadores, tornando a avaliação
subjetiva.

Conhecer a prevalência de um transtorno é fundamental para decidir sobre
a necessidade ou a viabilidade de implantação de um programa para prevenção
ou tratamento em uma determinada população, bem como para calcular os custos
de implantação e a infraestrutura necessária. Assim, o estudo secundário se
justificou pela sua relevância para a gestão em saúde.

O objetivo de pesquisa foi comparar a prevalência de DPP em países
desenvolvidos e em desenvolvimento através de revisão sistemática de literatura
seguida de metanálise. A hipótese de pesquisa previu que o valor da prevalência
média em estudos realizados em países desenvolvidos seria menor que o valor
da prevalência média em estudos realizados em países em desenvolvimento.

Método

Para verificar essa hipótese, foi realizada busca em 14 bases de dados
eletrônicas: BVS-Psi, ULAPSI, CINAHL, Embase, ERIC, ISI Web of Science,
LILACS, ProQuest, PSICODOC, PsycINFO, PubMed, Redalyc, Scielo, Scopus e
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Foram elaboradas estratégias com os
termos “depressão pós-parto” e “prevalência” em português, inglês e espanhol,
sem especificar limites relativos aos anos de publicação. A consulta em sete bases
de dados latinoamericanas foi usada para ampliar a possibilidade de inclusão de
trabalhos realizados na América Latina.

Oito critérios de inclusão, definidos previamente, foram aplicados aos
registros obtidos: 1. O estudo deveria ser primário e quantitativo; 2. Deveria avaliar
a prevalência de DPP em participantes humanos de sexo feminino; 3. A amostra
não poderia ser submetida a intervenção para prevenir DPP; 4. A identificação de
DPP deveria ser feita por instrumento objetivo de medida ou avaliação por
profissional de saúde mental, entre oito e 365 dias após o parto; 5. O estudo não
poderia ser feito exclusivamente em população com características específicas,
como em grupos que apresentam doenças da mãe ou do bebê; 6. O idioma do
texto completo  deveria ser português, espanhol ou inglês.

A seleção dos estudos foi feita por duas revisoras independentes,
calculando-se a taxa de concordância, em três etapas: títulos, resumos e texto
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completo. Dados sobre a prevalência de DPP e a metodologia adotada foram
coletados dos estudos incluídos. A Escala de Loney(Loney e outros, 1998)foi
usada para avaliar a qualidade metodológica dos estudos incluídos.

Técnicas estatísticas foram aplicadas para analisar a heterogeneidade entre
os trabalhos incluídos e sintetizar os resultados, gerando médias das prevalências
de DPP, ponderadas pelos tamanhos amostrais dos estudos primários,para os
grupos de estudos realizados em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

A alocação dos estudos nos subgrupos de análise envolveu classificação
dos países em que as coletas de dados foram realizadas quanto ao nível de
desenvolvimento socioeconômico, de acordo com a tabela de Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) publicada pela United Nations Development

Programme – UNDP (United Nations Development Programme, 2011). Foram
considerados desenvolvidos os países classificados pela UNDP como “nível de
desenvolvimento humano muito alto”, compreendendo IDHs de 0,793 (Barbados)
a 0,943 (Noruega). Os demais países foram considerados “em desenvolvimento”.

A Escala de Loney (Loney e outros, 1998) foi usada para avaliar a qualidade
metodológica dos estudos incluídos. Essa escala contém oito itens, a cada qual
se atribui um ponto, caso seja considerado adequado. No presente trabalho,
esses itens foram avaliados da seguinte maneira: 1. Uso de amostra aleatória ou
censo; 2. Uso de base amostral adequada; 3. Uso de tamanho amostral adequado,
considerando-se adequadas amostras iguais ou maiores que 470 participantes;
4. Uso de critérios objetivos, adequados e padronizados para medir o desfecho
de saúde, considerando-se adequados os estudos que mencionaram a validade
e a confiabilidade dos instrumentos usados para avaliar DPP;5. Método adequado
para mensurar o desfecho (DPP), considerando-se ajustáveis estudos que usaram
entrevista clínica e mencionaram a concordância entre avaliadores; 6. Taxa de
resposta adequada, considerando-se adequados os estudos que apresentaram
perda de no máximo 30% das participantes recrutadas e que mostraram
comparações entre respondentes e não respondentes; 7. Relato dos resultados
com intervalos de confiança e detalhamento por subgrupo;8. Descrição do perfil
dos participantes incluídos.

Resultados

Após a busca nas bases de dados eletrônicas, foram obtidos 1.881 registros
de estudos originais, dos quais 778 tiveram o texto completo avaliado e 337 foram
incluídos. A concordância entre as revisoras foi igual ou superior a 70% em todos
os critérios de inclusão e em todas as etapas, sendo considerada aceitável. Os
estudos incluídos foram realizados em 61 países e publicados entre 1980 e 2012,
com mediana igual à 2007.Trabalhos realizados em países desenvolvidos
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corresponderam a 70,6% do total de estudos incluídos.Três pesquisas (0,9%)
apresentaram dados coletados em países desenvolvidos e em desenvolvimento
e não foram consideradas na metanálise. As amostras totalizaram 295.019
participantes, das quais 263.951 eram de países desenvolvidos e 31.068 de países
em desenvolvimento. A qualidade metodológica dos trabalhos foi considerada
fraca de acordo com a Escala de Loney (Loney e outros, 1998), com média de
1,99 pontos, sem diferença estatisticamente significativa entre estudos realizados
em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

A prevalência de DPP nos trabalhos incluídos variou entre 0,5% a 62,8%,
observando-se alta heterogeneidade. A prevalência média foi de 21,31% (IC 95%
20,87%-21,85%) nos 94 estudos realizados em países em desenvolvimento e
16,02% (IC 95% 15,89%-16,16%) nos 240 estudos realizados em países
desenvolvidos.

Discussão

Os resultados do presente estudo apresentaram importantes contribuições
para os gestores em saúde. Constatou-se que as estimativas de prevalência de
DPP foram relativamente elevadas, tanto em países desenvolvidos, como nos em
desenvolvimento. A alta frequência do transtorno indicou a necessidade de criação
de programas não apenas de tratamento, mas também de prevenção e,
principalmente, promoção da saúde.

Considerando que a DPP foi mais prevalente em países em desenvolvimento,
deve ser analisado como um fenômeno não apenas psicológico ou biológico, mas
também social e econômico. Situações como más condições de trabalho, baixa
escolaridade, renda insuficiente, habitações precárias, discriminação, segregação,
ausência de oportunidades culturais e educacionais são a base de diversos
transtornos mentais. Desse ponto de vista, seriam necessárias políticas de
promoção da saúde, isto é, que desenvolvam padrões de vida mais saudáveis,
com maior participação dos indivíduos na sociedade. O enfrentamento de questões
sociais deve ser feito de forma intersetorial, envolvendo ações coordenadas dos
governos, setores de saúde, organizações não governamentais, autoridades
locais, indústria e mídia, além da participação de indivíduos, famílias e comunidades
(Terris, 1990).

É importante levar em consideração que a aplicabilidade dos dados é
limitada, devido à qualidade fraca dos estudos primários, que pode ter gerado
vieses nos resultados. A baixa qualidade foi identificada tanto nos estudos
realizados em países desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento.Isso
indica que, apesar de já existirem diversos estudos sobre prevalência de DPP, é
preciso que novos trabalhos sejam realizados, com maior rigor metodológico.
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Sugere-se consultar as diretrizes para realização de bons estudos epidemiológicos,
como por exemplo a Escala de Loney e outros (1998) e a mais recente, de
Giannakopoulos, e outros  (2012).

Além disso, considera-se importante verificar as características
metodológicas dos trabalhos, que podem ter funcionado como variáveis de
confusão. Estamos finalizando as análises considerando variáveis metodológicas
como: tipo de instrumento usado para identificar DPP (autoavaliação ou entrevista
clínica), uso de amostra aleatória, tamanho amostral e delineamento (transversal
ou coorte longitudinal), entre outras. Esses resultados deverão ser objeto de
nova publicação.

Conclusões

Foram apresentadas informações sobre a PBE e sua importância na
incorporação das evidências científicas à prática profissional. Exemplificou-se
com uma revisão sistemática de literatura seguida de metanálise, realizada para
elucidar questionamentos a respeito da prevalência de Depressão Pós-parto em
países desenvolvidos e em desenvolvimento, na qual se concluiu que a DPP
apresentou maior prevalência em países em desenvolvimento do que nos países
desenvolvidos. A interpretação dos resultados gerou possíveis contribuições para
a gestão em saúde mental.

Sugere-se que sejam empreendidos esforços para realizar novas revisões
sistemáticas, que podem resultar em evidências científicas de qualidade, as quais
devem ser disponibilizadas em acesso aberto para os profissionais de saúde.
Paralelamente, a categoria de Psicólogos deve refletir de que maneiras as
evidências podem ser incorporadas à prática profissional. O desafio é planejar
intervenções que extrapolem os dados estatísticos, levando em conta as
singularidades das comunidades onde os Psicólogos intervêm e dos indivíduos
que as compõem. Afinal, a PBE se constrói a partir da interação entre boas
evidências científicas, experiência profissional e preferências e características
dos pacientes.
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