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Introdução. O paradigma da saúde baseada em evidência é considerado um marco importante na história da prática 
clínica em saúde. Entretanto, existem limitações intrínsecas ligadas, principalmente, à capacidade de avaliação crítica 
da literatura, dificultando a sua implementação. Objetivo. Desenvolver um aplicativo móvel para facilitar a leitura 
crítica de artigos científicos na área de saúde, disponibilizando as ferramentas necessárias para auxiliar os estudantes 
e os profissionais de saúde na interpretação dos métodos e dos dados disponíveis nos estudos. Método. Estudo de 
inovação tecnológica de desenvolvimento de aplicativo realizado em três fases: idealização e organização do conteúdo, 
prototipação e desenvolvimento. A primeira fase do projeto consistiu em uma extensiva busca na literatura científica 
a fim de determinar o conteúdo do aplicativo, que foi organizado em documento do Word. O novo padrão web, que 
envolve as linguagens HTML5, CSS3 e JavaScript, foi utilizado durante a implementação, tornando possível a fase 
de prototipação do aplicativo móvel em questão. O desenvolvimento do aplicativo consistiu na inserção do conteúdo 
idealizado na aplicação. A tecnologia open source PhoneGap foi utilizada nessa fase por permitir o funcionamento da 
aplicação em diversos dispositivos móveis. Foram realizados os testes de configuração e compatibilidade, funcionali-
dade, aderência e conformidade. Resultados. A primeira versão do aplicativo foi finalizada, encontra-se disponível 
na App Store e na Google Play Store e denomina-se CrivoApp. O nome “Crivo” remete à ideia de uma avaliação minu-
ciosa que, de acordo com parâmetros determinados, separa o que é útil do que não é. Essa versão contém 11 frames, 
sendo eles: Objetivo, Proposta, Estudos, Diretrizes Clínicas, GRADE, Mínima Diferença Importante (MDI), Cálculos, 
Calculadora, Base de dados, Referências e Grupo de Trabalho. Disponibiliza itens específicos que devem ser observa-
dos nos principais desenhos de estudos para permitir uma análise criteriosa da confiança nos resultados encontrados. 
Também dispõe de uma calculadora para realização dos principais cálculos de magnitude do efeito do tratamento ou 
do teste diagnóstico, bem como associações entre variáveis. Ademais, estão disponíveis links das principais bases de 
dados eletrônicas na área de saúde e valores da MDI de algumas doenças. Conclusão. O CrivoApp representa um 
instrumento pragmático para o auxílio da prática clínica baseada em evidências, uma vez que dispõe de informações 
e ferramentas importantes para análise crítica da literatura científica em saúde. Pode ser utilizado tanto no ensino da 
saúde baseada em evidência como na atuação prática dos profissionais de saúde para auxiliar a tomada de decisão.
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