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A Saúde Baseada em Evidências é um instrumento importante de gestão de informação da Medicina do Trabalho. 
Ela empodera o médico do trabalho em diversas esferas: 
1. Permite um mapeamento epidemiológico dos trabalhadores com metodologia mais acurada garantindo assim consistência 

científica em sua leitura da realidade local e comunicação dessa realidade, definição dos problemas mais prioritários e 
avaliação de soluções consistentes com a realidade local. A metodologia de estudos transversais pode ser aproveitada e 
adaptada para o mapeamento local pelo médico do trabalho1. 

2. Esclarece o médico do trabalho com um entendimento científico acerca dos riscos à saúde em sua magnitude, grau de 
evidência científica acerca da relação de casualidade entre exposição de risco e doença. O nexo de causalidade é um 
processo histórico e científico que se inicia nos relatos de caso, amadurece nos estudos de coorte e termina na presença 
de benefício por meio de ensaios clínicos de intervenções de controle do risco1,2.

3. Empodera o médico do trabalho em escolher de forma científica, tecnologias da saúde na lógica da eficácia (benefício 
mensurado por ensaios clínicos), efetividade (benefício mensurado em condições reais de serviço) e eficiência ou custo-
efetividade por meio do entendimento suficiente de revisões sistemáticas, meta análises e ensaios clínicos. Para avaliação 
da efetividade dos programas implantados, as evidências científicas podem fornecer metodologia de mensuração de 
desfechos de interesse. Outra vantagem é a otimização dos recursos evitando o investimento em tecnologias da saúde 
que não possuem benefício mensurado cientificamente1,3.

4. Permite a atualização, aprendizado e contextualização do médico do trabalho e a seleção e classificação de informações 
pela qualidade da evidência científica. O médico do trabalho é desafiado diariamente com assuntos diversos de gestão, 
toxicologia, higiene ocupacional, doenças relacionadas a diversas especialidades, avaliação de incapacidade, entre outros 
assuntos. Nesse sentido a saúde baseada em evidências permite uma gestão da informação mesmo em assuntos de pouco 
domínio pelo médico do trabalho3.

5. Permite a comunicação da medicina do trabalho como especialidade técnica e científica perante colegas e sociedade4.

A aplicação das evidências científicas é relevante em todos os atos da medicina do trabalho, como a elaboração de programas 
de saúde, atos de gestão, seguimento e tratamento de casos individuais.
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