Classificações de nível de evidência científica:
Graduando a qualidade das evidências e força das recomendações - Sistema GRADE1
O sistema GRADE foi proposto pelo grupo Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation (GRADE) e é um sistema que fornece informação clara e concisa
tanto sobre a qualidade da evidência, quanto sobre a força da recomendação.
A qualidade da evidência se refere ao grau de confiança que se pode ter em um
determinado resultado (estimativa de efeito). De acordo o GRADE, as evidências podem ser
classificadas em de alta, moderada, baixa ou de muito baixa qualidade.
O primeiro aspecto utilizado para avaliar a qualidade das evidências é o delineamento
dos estudos. Evidências provenientes de estudos randomizados inicialmente são classificadas
como de alta qualidade, mas a confiança nessa evidência pode ser reduzida por várias razões,
incluindo: limitações metodológicas, inconsistência dos resultados, imprecisão, alta
probabilidade de viés de publicação e evidência indireta (a evidência é indireta quando a
questão sendo abordada não é respondida diretamente pelos estudos disponíveis, seja por
diferenças na população, nas intervenções, comparadores ou desfechos). Embora os estudos
observacionais inicialmente sejam classificados como de baixa qualidade, a qualidade da
evidência pode ser aumentada se há uma grande magnitude do efeito, se há evidência de uma
relação dose-resposta ou se as potenciais variáveis de confusão levam à subestimação do
efeito.
A força da recomendação se refere ao grau de confiança gerado pelo balanço entre os
efeitos desejáveis e indesejáveis de uma intervenção em saúde. Há quatro possibilidades de
recomendação no GRADE: recomendação forte a favor de uma ação; recomendação fraca a
favor de uma ação; recomendação forte contra uma ação; e recomendação fraca contra uma
ação. Se os efeitos benéficos, por exemplo, claramente superam os efeitos indesejáveis, a
recomendação será forte a favor do tratamento.
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