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Objetivos 
Medicina baseada em evidências compreende     
o uso da melhor evidência disponível em       
pesquisa para guiar decisões clínicas no      
cuidado de pacientes (ANDERMANN, 2016).     
Apesar de sua importância tanto para pacientes       
quanto profissionais da saúde, essa abordagem      
ainda se encontra mais concentrada no âmbito       
dos profissionais de saúde, embora nem todos       
possuam treinamento para sua utilização. A      
centralização da informação pode se tornar um       
motivo para desconfiança na relação     
médico-paciente (LEITE, 2014). Assim, o     
projeto “Fale com o Dr. Risadinha”, objeto deste        
relato de experiência, tem por objetivo      
disseminar evidências em saúde para a      
população, usando linguagem simples. 
Métodos e procedimentos 
O projeto “Fale com o Dr. Risadinha” envolve        
uma equipe formada por docentes e      
graduandos. Os alunos integrantes recebem     
treinamento em saúde baseada em evidências,      
são apresentados às bases de dados      
disponíveis e orientados quanto à importância      
da evidência no cenário de saúde. Os alunos        
integrantes do projeto são, então, orientados a       
elaborar resumos de evidências padronizados     
com foco no público leigo. Os resumos são        
revisados prioritariamente pelos docentes    
responsáveis pelo projeto, publicados no site      
do projeto e divulgados em redes sociais, como        
instagram, twitter e facebook. 

Resultados 
Quando confrontado com nova informação, o      
receptor dessa informação pode considerar,     
rejeitar e/ou implementar a informação     
recebida, adaptando a sua situação e ambiente       
(SUDSAWAD, 2007). Entre os anos de 2018 e        
2019, foram disseminados aproximadamente    

100 resumos de evidência em saúde. Durante o        
período, observou-se que, em algumas     
situações, existe uma rejeição do público às       
informações recebidas, especialmente quando    
estas informações vão de encontro com      
crenças ou práticas culturalmente solidificadas.     
Exemplos disso foram: 1) a prática de dormir        
com o bebê na mesma cama que os pais,         
julgado como danoso pela literatura científica,      
mas entendido como adequado pela     
população; 2) o uso de chupetas,      
contra-indicado pela literatura, mas entendido     
como adequado pelas população; 3) o uso de        
fraldas de pano recomendado pela literatura,      
mas refutado pela população. Dessa forma,      
quando resumos sobre estes temas foram      
publicados, o público, confrontado com nova      
informação, a questionou ou a rejeitou. 
Conclusões 
A participação no projeto proporcionou ao      
graduando a percepção da resistência da      
população a informações baseadas em     
evidência que coloquem em cheque crenças      
estabelecidas, entretanto, ele também    
observou que o desconforto cognitivo gerado      
por esse conflito é uma oportunidade para a        
superação dessas mesmas crenças. 
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