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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As diretrizes clínicas, por vezes 
denominadas protocolos clínicos, constituem importante ferramen-
ta para tornar as condutas de assistência ao paciente mais homogênea 
e de melhor qualidade científica. Entretanto, vem ocorrendo uma 
verdadeira epidemia de produção desses instrumentos de normali-
zação, sem observação de critérios de qualidade oriundos de reco-
mendações elaboradas por importantes instituições internacionais 
com tradicional expertise no assunto, produzindo assim protocolos 
com baixa qualidade científica. O objetivo deste estudo foi realizar 
uma prospecção na literatura científica de instrumentos efetivos que 
possam garantir a qualidade de protocolos clínicos.
CONTEÚDO: Discorrer sobre os critérios de qualidade apresen-
tando checklist construídos pelas mais conceituadas instituições 
que tradicionalmente elaboram e publicam diretrizes clínicas. 
CONCLUSÃO: Existem instrumentos que possibilitam avaliar 
a qualidade de um protocolo clínico e assim, impactar a atual 
epidemia de protocolos clínicos de baixa qualidade.
Descritores: Avaliação, Critérios de qualidade, Diretrizes clíni-
cas, Protocolos clínicos, Qualidade.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The clinical guidelines 
constitute an important tool to a more homogeneous and better 
scientific quality patient care provision. However, there has been 
a true epidemic of these normalization instruments, without ob-
servation of quality criteria recommendations from important 
international institutions, holders of traditional expertise in this 
subject, producing therefore protocols with low scientific quality. 
The objective of this study was a prospection of effective instru-
ments for clinical guidelines quality guarantee.  
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CONTENTS: Present article talks about the quality criteria pre-
senting checklist built by institutions that traditionally prepare 
and publish clinical guidelines. 
CONCLUSION: There are reliable instruments for clinical 
guidelines quality evaluation with great potential for fighting the 
current epidemic of low quality clinical guideline production. 
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INTRODUÇÃO

Existe grande variabilidade de condutas clínicas nos serviços de 
saúde, em sua grande parte sem evidência científica relevante para 
explicá-las. Com essa heterogeneidade surge a necessidade de seu ge-
renciamento de forma a instrumentalizar os profissionais de saúde e 
assim homogeneizar suas condutas, tornando-as mais efetivas, com 
custos mais razoáveis. Esse gerenciamento surge então na forma de 
instrumentos de normatização com características pedagógicas e exi-
gências de robustez científica nos seus desenhos, denominados Dire-
trizes Clínicas e por vezes Protocolos Clínicos quando direcionados 
para o ambiente hospitalar, termos estes que, pelo objetivo do pre-
sente estudo serão tratados como conceitos semelhantes. O controle 
dessa variabilidade nas ações relativas aos cuidados à saúde faz-se, 
fundamentalmente, pela verificação das evidências e sua incorpora-
ção nas diretrizes clínicas ou protocolos clínicos. 
Irrompe então um interesse nas Diretrizes Clínicas e Protoco-
los Clínicos a partir das instituições de saúde e outros que tem 
crescido exponencialmente nos anos recentes, determinando uma 
verdadeira epidemia explosiva à respeito de um mesmo assunto, 
geralmente não uniforme no seu processo de desenvolvimento, 
ou consistente nas suas recomendações1. 
A metodologia utilizada foi uma revisão estruturada da litera-
tura para identificação de instrumentos de garantia e avaliação 
da qualidade de diretrizes clínicas, na forma de estudos isolados, 
sínteses (revisões sistemáticas), sinopses (revistas de MBE, ACP 
Journal, diretrizes baseadas em evidências), sumários [Sinopses 
de síntese (metanálise), Database of Abstracts of Reviews of Effecti-
veness – DARE (Cochrane)]. As fontes utilizadas foram: Mediline/
PubMed, BVS, Embase, Cochrane Collaboration; National Guide-
line Clearinghouse, Scottish Intercollegiate Guidelines Network; 
Agency for Health and Research Quality, NICE (National Institute 
for Health and Clinical Excellence), International Network of Agen-
cies for Health Technology Assessment - INAHTA, Health Technol-
ogy Assessment International - HTAi.
O objetivo deste estudo foi observar a prospecção de instru-
mentos efetivos que possam garantir a qualidade de protocolos 
clínicos.
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A QUALIDADE ATUAL DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS

O desenvolvimento de Diretrizes Clínicas (DC) e Protocolos 
Clínicos (PC) constitui uma arena confusa e complexa ge-
rando grandes expectativas, competições entre organizações, 
filosofias conflitivas e objetivos mal definidos ou incompatí-
veis. Geralmente, a despeito de boas intenções das partes e or-
ganizações envolvidas, o desenvolvimento de DC continuam 
a carecer de objetivos claramente articulados, estruturas co-
erentes, mecanismos confiáveis de avaliação, implementação 
e um desenvolvimento de tais diretrizes de forma a atingir 
as necessidades de boa qualidade e cuidado de saúde que seja 
mais custo-efetivo2. São consideradas inaceitáveis as variações 
devidas a padrões que fogem aos preceitos universais de ela-
boração de DC2.
Muitas das DC não constituem uma Diretriz Clínica Stricto Sen-
su; pretendem ser, mas não contemplam boa parte dos requisitos 
necessários para considerá-las como tais. Presencia-se uma cons-
tante ausência de avaliações rigorosas da efetividade e eficiência, 
em grande parte das diretrizes formuladas fora dos ambientes das 
grandes agências de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), 
instituições governamentais européias, norte-americanas e cana-
denses. Não contemplam, por exemplo, o escrutíneo de instru-
mentos de avaliação consensuados e empregados pela comunida-
de internacional, como o Appraisal of Guidelines for Research and 
Evaluation (AGREE)3. 
Não se deve iludir nem contentar-se em seguir a tendência in-
consequente de que “quanto mais diretrizes forem elaboradas, 
melhor”, sem observar no rigor do seu conteúdo a variabilidade 
entre o mesmo tipo de documento já implantado e a factibili-
dade de sua implementação, acompanhamento e avaliação. Os 
problemas encontrados são em parte atribuídos a uma tendên-
cia à adoção de novas tecnologias (diretrizes, protocolos, mode-
los de gestão clínica, processos, etc.) de forma mais ou menos 
acrítica, sem conhecê-las cabalmente e em profundidade, com 
precipitação e com um sentido de imediatismo, como por mi-
metismo compulsivo (outros fizeram, pois nós também o fare-
mos). Também se tem verificado como problema, a ausência de 
uma análise a fundo das circunstâncias e o lugar onde vão ser 
implementados, o interesse e a capacitação real daqueles que 
serão responsáveis por eles, e há disponibilidade ou não dos re-
cursos necessários3. 
Além do mais, deveriam ser cautelosos antes de implantar em um 
ambiente de trabalho diretrizes elaboradas por outros em outro 
local, sem avaliar previamente a sua viabilidade nas condições 
específicas em que vão ser empregadas, atualizando-as, modifi-
cando-as se necessário, para responder a imperativos locais de or-
ganização, programação ou coordenação, nem deixar de estimar 
a necessidade adaptá-las à disponibilidade de recursos humanos e 
materiais do entorno concreto3.
No Brasil, os chamados “protocolos clínicos”, supostamente ba-
seados em evidência, que em grande parte vêm sendo elabora-
dos sem explicitação da metodologia dos resultados e conclusões 
da revisão da literatura utilizada, que deveria ser sistemática, no 
sentido de consubstanciar a evidência científica que apoiaria tais 
instrumentos, carecem, dentre outros, de um adequado processo 
de busca, seleção e análise de evidências4.

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

Devido ao grande volume de produção de conhecimento cien-
tífico na área de saúde sobre os diferentes efeitos e danos das 
tecnologias médicas, surge a necessidade desse conhecimento ser 
analisado e sintetizado de forma cada vez mais exigente, como 
novas formas de pesquisa, para apoiar a tomada de decisão do 
profissional de saúde5. Como todo esse processo de análise e sín-
tese exige expertises e metodologias que ainda estão, fora do foco 
da formação regular acadêmica do médico e outros profissionais 
da saúde, as equipes interdisciplinares que compõem os serviços 
de ATS podem realizar com competência o processo, fornecendo 
subsídios críticos para a elaboração de diretrizes, nos moldes de-
talhados, abrangentes (consideração de evidências para diversos 
grupos de tecnologias destinados ao manuseio de condições clíni-
cas complexas) em que são formatadas as diretrizes consideradas 
de boa qualidade4. Dessa forma, setores de ATS têm coordenado 
as ações de implementação e avaliação dessas diretrizes nos servi-
ços de saúde pública em países Europeus e Canadenses.

REVISÃO SISTEMÁTICA

Com a crescente importância da Medicina Baseada em Evidên-
cias (MBE), é importante determinar padrões para o processo 
de desenvolvimento e relatório das diretrizes/protocolos clínicos1. 
Esses instrumentos de normalização dos processos de trabalho 
em saúde, pilar estratégico na Gestão da Clínica, têm como pro-pilar estratégico na Gestão da Clínica, têm como pro- têm como pro-
pósito orientar os profissionais de saúde quanto às intervenções 
clínicas, fundamentadas na MBE, na avaliação tecnológica, vi-
sando a garantia da qualidade do atendimento6. As evidências 
devem ser prospectadas e criticamente analisadas em processo sis-
temático para evitar ou minimizar os potenciais vieses. Para isso, 
deve ser seguida uma metodologia semelhante à utilizada no pro-
cesso de elaboração das Revisões sistemáticas, como sugere o Mé-
todo Cochrane de Revisão Sistemática1. Assim, devem apresentar 
obrigatoriamente a sua fundamentação, a metodologia utilizada, 
análise crítica da literatura utilizada, os níveis de evidência, o grau 
de recomendação, as entidades que participaram da validação e a 
forma de validação. 

Conteúdo do protoclo clínico
De uma forma sumarizada, o processo de desenvolvimento de 
diretriz/protocolo deve seguir oito pontos importantes1: (1) re-
finar os tópicos/questões; (2) realizar uma revisão sistemática 
(após a identificação dos estudos e sua avaliação crítica, com 
síntese da evidência, a evidência deve ser graduada);  (3) ela-
borar cenários diferentes e desenvolver modelos de recomenda-
ções; (4) estabelecer recomendações para pesquisa e atualização 
da diretriz/protocolo; (5) garantir a revisão por pares (circule a 
diretriz/protocolo amplamente entre especialistas, organizações 
profissionais, escritórios regionais, etc.); (6) planejar a dissemi-
nação da diretriz/protocolo incluindo localização e avaliação 
(lembrar que a disseminação envolve mais do que a distribuição 
física da diretriz/protocolo); (7) completar a documentação do 
processo de desenvolvimento da diretriz/protocolo; (8) e sub-
meter o rascunho da diretriz/protocolo a um grupo diretivo 
para aprovação do texto.
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OS PAINÉIS DO CONSENSO

A validade de uma Diretriz Clínica, além do grau de competência (ex-
pertise) clínica ou mesmo científica do grupo responsável pela sua cria-
ção, vai depender muito, de um método de seleção e avaliação crítica 
da evidência que seja reprodutível, explícito e não enviesado, baseando 
as recomendações finais na evidência científica relevante, justificando 
o como e porque desta decisão. Assim, o desenvolvimento de Diretri-
zes Clínicas baseadas na evidência científica necessita de um método 
de Consenso Sistemático para atingir certas conclusões permitindo 
assim, que o processo a que se chegou para as recomendações finais 
seja aberto, explícito, transparente e reprodutível e, como tal, mais fácil 
de ser criticado e discutido pelos interessados antes da sua adaptação 
final (eventualmente melhorando a sua aceitação). O Método do Gru-
po Nominal Modificado (MGN-modificado), às vezes denominado 
Delphi-modificado ou Delphi-Rand, desenvolvido pela RAND Cor-
poration, e que é basicamente uma combinação da técnica Delphi com 
a do Grupo Nominal, passou a ser o mais utilizado na realização de 
diretrizes clínicas7. Esse método é composto por cinco etapas: 
1ª - Escolha dos participantes;
2ª - Perguntas sobre o tema; 
3ª - Definição dos cenários ou “Cues” (definição da estrutura das 
indicações clínicas);
4ª - Levantamento das evidências científicas (revisão da literatura 
científica);
5ª - Ranqueamento das indicações ou cenários (1 a 9) e determi-
nação do Grau de Concordância.

PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS 
DIRETRIZES CLÍNICAS

Inúmeros autores propuseram várias estratégias de avaliação crí-
tica de revisões sistemáticas. Como a construção de Diretrizes 
Clínicas e Protocolos Clínicos segue grande parte dos procedi-
mentos e passos da elaboração de uma revisão sistemática, estes 
foram incorporados e adaptados para a orientação de avaliação 
crítica de uma diretriz clínica. Dentre os instrumentos mais con-
fiáveis, testados e recomendados encontram-se: o (1) a Appraisal 
of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE), (2) o checklist 
elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), (3) e ou-
tro elaborado pela Agência de Pesquisa e Qualidade no Cuidado 
à Saúde - Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) / 
National Guideline Clearinghouse (NGC). 

Rede Escocesa Intercolegiada de Diretrizes (Scottish Intercol-
legiate Guidelines Network – SIGN) – Colaboração AGREE
A colaboração AGREE constitui uma ferramenta genérica de apoio 
aos elementos envolvidos no desenvolvimento e utilização de nor-
mas de orientação clínica (diretrizes clínicas) para a avaliação da sua 
qualidade metodológica. Este instrumento foi elaborado pela SIGN, 
que também apresenta uma “proposta de 50 passos” de como elabo-
rar uma diretriz clínica de qualidade8,9. Por qualidade das diretrizes 
clínicas entende-se a confiança em como os vieses potenciais do seu 
desenvolvimento foram adequadamente abordados e em como as 
recomendações possuem validade interna e externa e são exequíveis 
na prática. Este processo implica levar em consideração os benefícios, 
riscos e custos das recomendações, bem como as questões práticas 

com elas relacionadas. Assim, a avaliação inclui juízos de valor sobre 
os métodos usados no desenvolvimento das normas, sobre o conte-
údo das recomendações finais, bem como sobre os fatores associados 
ao seu acolhimento pelos potenciais utilizadores. O instrumento 
AGREE, desenvolvido através de discussões entre investigadores de 
vários países com larga experiência e conhecimentos extensos no do-
mínio das normas de orientação clínica, avalia tanto a qualidade do 
enunciado como a qualidade de alguns aspectos intrínsecos às reco-
mendações. Permite avaliar a validade esperada da norma, ou seja, a 
probabilidade de atingir os resultados finais pretendidos (Quadro 1). 
Cada atributo é avaliado em uma escala de Likert traduzida em 
escore entre 1 e 4. A escala mede até que ponto um dado critério 
(item) foi cumprido. 
1. “Discordo veementemente”;
2. “Discordo”;
3. “Concordo”;
4. “Concordo inteiramente”.

• Se o critério foi seguramente cumprido em pleno, será assinala-
do “Concordo inteiramente”; 
• Se o critério não foi de todo cumprido, ou que não existe in-
formação disponível, será assinalado “Discordo veementemente”; 
• Se não houver segurança de que o critério foi cumprido, por 
exemplo, porque a informação disponível é pouco clara ou por-
que apenas algumas das recomendações cumprem o critério, será 
assinalado então “Concordo” ou “Discordo”, consoante o ponto 
até ao qual considerar que a questão foi cumprida.

As pontuações de cada domínio são calculadas somando todas as 
pontuações dos itens individuais do mesmo e estandardizando 
o total sob a forma de uma percentagem da pontuação máxima 
possível para esse domínio.
O cálculo da pontuação obtida na avaliação é realizado através da 
aplicação da seguinte fórmula:

Pontuação estandartizada: 
Pontuação obtida – pontuação mínima possível 

Pontuação máxima possível – pontuação mínima possível

As seis pontuações por domínio são independentes (não serão 
agregadas numa pontuação única de qualidade).
Depois de avaliados os seis domínios, procede-se a uma avaliação 
global da Diretriz/Protocolo, com as seguintes opções: 
• “Recomendaria vivamente”; 
• “Recomendaria (com limitações ou alterações)”; 
• “Não recomendaria” e “Incerto”. 
A avaliação global implica que foi feito um juízo de valor sobre 
a qualidade da norma de orientação, levando em conta cada um 
dos critérios de apreciação crítica.

Organização Mundial da Saúde (OMS)1

A OMS elaborou uma lista de 24 itens que devem ser contempla-
dos em diretriz/protocolo clínico:
A) Origem:
1. A instituição e departamento que emite a diretriz/protocolo 
encontra-se claramente identificada?
B) Objetivo:
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2. A diretriz/protocolo lista informa seus objetivos incluindo as cate-
gorias dos pacientes e situação(ões) para a(s) qual(is) foi intencionada? 
3. A diretriz/protocolo descreve o grupo de profissionais para o 
qual é dirigida?
C) Grupo de desenvolvimento da diretriz/protocolo
4. O Grupo de desenvolvimento da diretriz/protocolo incluiu 
todos os grupos profissionais relevantes, especialistas em saúde 
pública e usuários finais da diretriz/protocolo?
5. O Grupo de desenvolvimento da diretriz/protocolo incluiu 
especialistas em metodologia da pesquisa científica em campos 
tais como prospecção da evidência científica, análise crítica da 
literatura científica e análise incremental de custo – efetividade?
D) Conflito de interesse
6. Todas as instituições de provisão de recursos para a elaboração da 
diretriz/protocolo foram nomeadas, e não existe conflito de interesses?
7. Todos os membros do grupo de desenvolvimento da diretriz/
protocolo e os revisores externos emitiram declaração de seus in-
teresses, e essa declaração de interesse encontra-se no texto do 
documento da diretriz/protocolo?

Quadro 1 – Avaliação da qualidade de uma diretriz clínica pelo checklist AGREE
Atributos Domínios

Âmbito e Finalidade (1º domínio)
1. Objetivo O(s) objetivo(s) global(is) da norma de orientação encontra(m)-se especificamente descrito(s)?
2. Questão A(s) questão(ões) clínica(s) coberta(s) pela norma de orientação encontra(m)-se especificamente descrita(s)?
3. Pacientes Os pacientes a quem a norma de orientação se destina a ser aplicada encontram-se especificamente descritos.

Envolvimento das Partes (2º Domínio)
4. Equipe de desenvolvimento O grupo de desenvolvimento da norma de orientação inclui indivíduos de todos os grupos profissionais 

pertinentes?
5. Preferências Procurou-se conhecer os pontos de vista e preferências dos pacientes?
6. Clientes Os utilizadores-alvo da norma de orientação se encontram claramente definidos?.
7. Piloto Foi realizado um teste piloto da norma de orientação junto de utilizadores-alvo?

Rigor de Desenvolvimento (3º domínio)
8. Busca da evidência Foi utilizada uma metodologia sistematizada para a pesquisa de evidência?
9. Seleção da evidência Os critérios de seleção de evidência encontram-se claramente descritos.
10. Métodos p/ recomendações Os métodos utilizados para a formulação das recomendações encontram-se claramente descritos?
11. Benefícios e riscos Na formulação das recomendações foram levados em consideração benefícios de saúde, efeitos colaterais 

e riscos?
12. Link recomendações c/ evidências Existe um elo explícito entre as recomendações e a respectiva evidência de suporte?
13. Revisão por pares A norma de orientação foi submetida, antes da sua publicação, a uma revisão por peritos externos?
14. Atualização Encontra-se indicado o procedimento de atualização da norma de orientação?

Clareza e Apresentação (4º Domínio)
15. Especificidade das recomendações As recomendações são específicas e não ambíguas?
16. Opções de abordagem As diferentes opções de abordagem da patologia estão claramente apresentadas?
17. Recomendações identificáveis As recomendações chave são facilmente identificáveis?
18. Ferramentas de aplicação A norma de orientação encontra-se apoiada em ferramentas de aplicação?

Aplicabilidade (5º domínio)
19. Barreiras organizacionais Foram discutidas as possíveis barreiras organizacionais à aplicação das recomendações?
20. Custos Foram levadas em consideração as potenciais implicações, em termos de custos, da aplicação das recomen-

dações?
21. Adesão à orientação A norma de orientação apresenta critérios-chave de revisão para fins de monitorização e/ou auditoria?

Independência Editorial (6º domínio)
22. Independência de organismo fi-
nanciador

A norma de orientação é editorialmente independente do organismo financiador?

23. Conflito de interesse Foram registrados eventuais conflitos de interesse dos membros do grupo de desenvolvimento da norma 
de orientação?

Fonte: Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN (Rede Escocesa Intercolegiada de Diretrizes). Disponível em: www.sign.ac.uk/methodology Acesso em: 10 de 
fevereiro de 2009

8. O documento descreve o método utilizado para minimizar 
qualquer influencia indevida no grupo de desenvolvimento da 
diretriz/protocolo e dos revisores externos?
E) Evidência
9. Houve uma busca sistemática da evidência científica, e a estraté-
gia de prospecção da evidência encontra-se na diretriz/protocolo?
10. A força e a qualidade da evidência de efetividade foi graduada?
11a. Qual percentual de recomendações que são baseadas em evi-
dências científicas?
11b. As recomendações que não são baseadas em evidência cien-
tífica encontram-se explicitamente rotuladas como baseadas em 
“opinião de especialistas”?
12. Existem considerações explicitas de outras questões, tais 
como segurança e mal uso potencial em uma variedade de cená-
rios e localização.
13. Existem considerações explícitas a respeito da dimensão eco-
nômica de custo-efetividade?
14. A força da recomendação encontra-se relacionada “linkada” 
à evidência?
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retriz/protocolo?
23. Existem recursos financeiros disponibilizados para a dissemi-
nação e adaptação local para a diretriz/protocolo?
24. Existem critérios sugeridos para monitorização do uso nos 
locais para onde ele é destinado?

National Guideline Clearinghouse10

Constitui um recurso público norte-americano de diretrizes clí-
nicas baseadas em evidências, como uma iniciativa da Agência de 
Pesquisa e Qualidade no Cuidado à Saúde - Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) do Departamento Norte-america-
no de Serviços em Saúde - U.S. Department of Health and Human 
Services, em associação com a American Medical Association e a 
America’s Health Insurance Plans. De forma a garantir um bom 
padrão científico, essa agência recomenda ser desejável que o tex-
to de uma Diretriz Clínica obedeça a uma estrutura aceita no 
meio científico como mostra o quadro 2.

15. As recomendações levam em consideração a escassez poten-
cial de recursos?
F) Revisão
16. Existem comentários adequados realizados por revisão exter-
na de pares?
17. Todos os membros do grupo de desenvolvimento da diretriz/
protocolo aprovaram o documento final?
18. Todos os membros do grupo diretivo aprovaram o documen-
to final?
19. Existe um plano para revisão de novas evidências e atualiza-
ção da diretriz/protocolo?
G) Apresentação, clareza
20. As recomendações encontram-se claramente formuladas?
21. A diretriz/protocolo identifica e aconselha a respeito de prá-
ticas inefetivas?
H) Plano de implementação
22. Existe um plano para disseminação e adaptação local da di-

Quadro 2 – critérios para avaliação da qualidade de uma Diretriz Clínica segundo a National Guideline Clearinghouse.
Seções Descrição 
Título Identifica o título completo 
Adaptação Esclarece se a DC foi adaptada de outra e, no caso afirmativo, identifica-a 
Responsáveis Identifica a organização responsável pela elaboração da DC 
Fontes de financiamento Indica as eventuais fontes de financiamento para elaboração da DC e, no caso afirmativo, pormenoriza as condições 

contratualizadas 
Comitês e grupo responsável Identifica formalmente os comitês e sub-comitês dentro do grupo responsável e descreve a composição individual 

deste, incluindo graus profissionais, acadêmicos e afiliações existentes 
Objetivos Descreve os objetivos gerais da DC 
Tópico/doença Identifica as áreas maiores de Medicina clínica ou de cuidados de saúde sobre as quais incidirão as recomendações 
Categoria Classifica a DC em termos de tipo
Utilizadores potenciais Identifica as categorias profissionais que poderão vir a utilizar a DC (com ênfase no grupo-alvo) 
População-alvo Descreve a população-alvo de pacientes para os quais a DC foi elaborada 
Intervenções / Práticas Identifica as intervenções clínicas e as práticas específicas incluídas na DC 
Resultados (desechos) Identifica os resultados (desfechos) mais importantes ou as medidas específicas da DC 
Métodos de seleção da evi-
dência científica 

Identifica com pormenor e classifica os métodos utilizados para selecionar a evidência científica que serviu de base 
à DC 

Fontes de evidência científica Descreve as fontes bibliográficas da evidência científica (bases de dados, CD-roms, www, etc.) 
Metodologia de avaliação crí-
tica da evidência científica 

Descreve em pormenor os métodos utilizados para avaliar criticamente a evidência científica que serviu de base à 
DC 

Esquema de hierarquização 
da evidência científica 

Descreve os esquemas de classificação da validade da evidência científica e a força das recomendações nela baseadas 
(se justificável) 

Métodos de análise e valida-
ção da evidência científica 

Descreve os métodos analíticos utilizados para os dados da evidência científica (ECR, metanálises, revisões sistemá-
ticos, estudos retrospectivos, etc.), incluindo a sua validação interna e externa 

Apoios e subscritores Identifica as organizações que apoiam formalmente as DCS e as suas recomendações depois de publicadas 
Estratégia de implementação Descreve os planos práticos para a implementação da DC: contextos, modalidades, avaliação 
Recomendações principais Descreve as recomendações principais, resumidas das que estão incluídas no principal segmento do texto base 
Algoritmo clínico Apresenta o algoritmo clínico que sintetiza as recomendações do texto 
Reservas qualitativas Descreve os problemas metodológicos identificados pelo grupo e identifica áreas de incerteza da evidência, assim 

como os passos que foram dados para a solucionar 
Análise de custos Inclui análise econômica, se possível 
Benefícios potenciais gerais e 
de sub-grupos 

Identifica os benefícios antecipados da aplicação das recomendações em geral, assim como em sub-grupos especí-
ficos (se justificar) 

Riscos potenciais e em sub-
grupos 

Identifica os riscos antecipados da aplicação das recomendações em geral, assim como em sub-grupos específicos 
(se justificar) 

Disponibilidade Descreve os meios em que a DC será disponibilizada e a sua localização (material impresso, CD-ROM, Internet) 
Documentação anexa Identifica os documentos extras, classificados como importantes pelos responsáveis 
Recursos de pacientes Identifica os recursos referentes a pacientes que serão necessários estar presentes para aplicação da DC 
Data de publicação Identifica a data em que foi disponibilizada publicamente 
Revisões Identifica as datas em que estão previstas as revisões das recomendações 

Fonte: NGC – National Guideline Clearinghouse. Guideline Submission Kit. Disponível em: <http://www.guideline.gov/submit/submit.aspx>. Acesso em: 07 de março de 2009.
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CONCLUSÃO

Existem critérios de qualidade para a orientação na construção de 
protocolos clínicos, oriundos de recomendações elaboradas por im-
portantes instituições internacionais com tradicional expertise no 
assunto. Também existem instrumentos que possibilitam avaliar 
a qualidade de um protocolo clínico depois destes terem sido 
elaborados, de forma a avaliar a sua qualidade antes de serem 
divulgados no ambiente clínico. Dessa forma, encontram-se dis-
poníveis ferramentas úteis para impactar a atual epidemia de pro-
tocolos clínicos de baixa qualidade.
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