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RESUMO 

Introdução: As diretrizes clínicas (DC) são documentos que fornecem 

recomendações baseadas em evidências com o objetivo de otimizar o cuidado 

prestado ao paciente. Para que sejam confiáveis, seu processo de 

desenvolvimento deve ser transparente, o que é avaliado por instrumentos 

padronizados e validados. A qualidade é ainda mais importante quando a DC 

traz recomendações para situações para as quais há escassez de evidências, 

como no caso da gestação. Esse período é caracterizado por muitas alterações, 

tanto do ponto de vista físico e hormonal quanto psíquico, que resulta em maior 

susceptibilidade e que, consequentemente, é a fase em que pode haver maior 

chance de exacerbação ou manifestação de sintomas de transtornos psíquicos. 

Objetivo: Avaliar a qualidade das DC disponíveis com recomendações sobre o 

cuidado em saúde mental durante a gestação. Materiais e Métodos: Foi 

realizada revisão sistemática de DC, com busca sistemática nas bases 

MEDLINE (via Pubmed), Embase e repositórios específicos. Foram 

consideradas elegíveis DC elaboradas a partir de uma revisão sistemática, 

publicadas ou atualizadas a partir de 2015, com escopo relacionado à saúde 

mental e com pelo menos uma recomendação para a população gestante. A 

qualidade das DC incluídas foi avaliada com a segunda versão do instrumento 

Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation (AGREE II), por três 

avaliadores independentes e previamente treinados. Discrepâncias de dois ou 

mais pontos nas notas de cada item do AGREE foram discutidas até obter 

consenso. Para considerar a DC como de boa qualidade metodológica foi dada 

maior relevância para os domínios 3 (Rigor de desenvolvimento) e 6 

(Independência editorial), para os quais foi necessário escore igual ou superior 

a 60%. Resultados: Foi avaliada a qualidade metodológica de 38 DC, as 

pontuações medianas obtidas foram 81%, 60%, 66%, 86%, 37% e 69%, 

respectivamente. O domínio com a melhor pontuação foi clareza de 

apresentação, enquanto o domínio de maior déficit foi aplicabilidade. A maioria 

dessas DC (31; 81,6%) foi elaborada por países/regiões desenvolvidas e por 

sociedades profissionais ou organizações governamentais. Uma das condições 

mais frequente foi o transtorno depressivo, escopo de nove DC. Entre todas as 

DC avaliadas, 17 foram classificadas como de alta qualidade metodológica mas 

ainda assim apresentavam limitações em alguns domínios como envolvimento 

de partes interessadas e aplicabilidade. Quinze DC foram classificadas como de 

média qualidade metodológica. Entre essas DC, oito apresentaram pontuações 

muito próximas da estabelecida para ser considerada como de alta qualidade. 

Seis DC foram classificadas como de baixa qualidade metodológica e de forma 

geral apresentaram limitações em todos os domínios. Conclusão: Apesar de 

identificar várias DC de alta qualidade contendo pelo menos uma recomendação 

sobre o cuidado em saúde mental de gestantes, a maioria ainda carece de 

melhoria nos processos de elaboração/relato para que pudessem obter melhor 

pontuação, sobretudo nos escores que avaliam questões de implementação e 

representatividade na equipe de elaboração. 

Palavras-chave: AGREE II, diretrizes clínicas, psicotrópicos, saúde mental, 

gestação. 



 
 

 

ABSTRACT 

Introduction: Clinical Guidelines (CG) are documents that provide evidence-

based recommendations focused on optimizing patient care. To assure reliability, 

their development must be transparent, and under the assessment of 

standardized and validated tools. Quality is even more relevant when it comes to 

CG providing recommendations for non-evidence situations, such during 

pregnancy. This period is characterized by many changes, both from the physical 

and hormonal point of view as well as psychic, which results in greater 

susceptibility and, consequently, is the phase in which there may be a greater 

chance of exacerbation or manifestation of symptoms of mental disorders.  

Objective: To assess the quality of the available CGs containing 

recommendations on mental health care during pregnancy.  Materials and 

Methods: A systematic review of CG has been performed. CG identification was 

conducted through systematic searches in MEDLINE base (through Pubmed), 

Embase and CG-specific repositories. Those considered eligible were CGs 

conceived from a systematic review, published or updated as of 2015, with scope 

related to mental health and with at least one recommendation for the pregnant 

population. The quality of the included CGs was assessed with the second 

version of the Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation (AGREE II) tool, 

by three independent and previously trained evaluators. Discrepancies of two or 

more points in the scores for each AGREE item were discussed until consensus 

was reached. In order to rank CG as of good methodological quality, greater 

relevance was given to domains 3 (Accuracy of development) and 6 (Editorial 

independence), in which a score equal to or greater than 60% was required. 

Results: The methodological quality of 38 CG was evaluated, the medians scores 

obtained were 81%, 60%, 66%, 86%, 37% and 69%, respectively. The domain 

with the best score was clarity of presentation, while the domain with the greatest 

deficit was applicability. Most of these CG (31; 81,6%) were elaborated by 

developed countries/regions and by professional societies or government 

organizations. One of the most frequent conditions was depressive disorder, 

scope of nine CG. Among all the CG evaluated, 17 were classified as high 

methodological quality but still had limitations in other domains such as 

stakeholder involvement and applicability. Fifteen CG were classified as having 

medium methodological quality. Among these CG, eight showed scores very 

close to the established to be considered as high quality. Six CG were classified 

as of low methodological quality and in general presented limitations in all 

domains.  Conclusion: Although identifying several high-quality CG containing 

at least one recommendation on mental health care for pregnant women, most 

still need improvement in the drafting/reporting processes so that they could 

score better, especially in the scores assessing implementation issues and 

representativeness in the development team. 

Keywords: AGREE II, clinical guidelines, psychotropic drugs, mental health, 

pregnancy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A gestação é um período de muitas alterações na mulher, seja do ponto 

de vista psíquico, hormonal, físico ou social (CAMACHO et al., 2006; BEDASO 

et al., 2021). A saúde mental das mulheres em período de gestação e puerpério 

é um tema bastante discutido na literatura científica (BEDASO et al., 2021; 

DAVALOS et al., 2012; PINHEIRO et al., 2005; BROWN, 2005; LLEWELLYN et 

al., 1997), isto porque muitas mulheres podem apresentar transtornos de 

ansiedade, de humor e até mesmo quadros psicóticos puerperais nesta fase de 

suas de vidas (CAMACHO et al., 2006; FIOCRUZ, 2021). O período gravídico-

puerperal pode representar um momento de maior risco para a 

ocorrência/manifestação de doenças como depressão e ansiedade (BEDASO et 

al., 2021; DAVALOS et al., 2012). Cabe ressaltar que a maioria dessas mulheres 

não é diagnosticada e tratada adequadamente (ANDERSSON et al., 2003; 

PEREIRA; LOVISI, 2008). É necessária atenção especial para manter ou 

recuperar o bem-estar e prevenir dificuldades futuras para o filho (ALIANE et al., 

2008; MONTAGNOLI et al., 2020). 

A intensidade das alterações psíquicas dependerá de fatores orgânicos, 

familiares, conjugais, sociais, culturais e da personalidade da gestante 

(FALCONE et al., 2005; BEDASO et al., 2021). A depressão é o transtorno 

mental de maior prevalência durante a gravidez e o período puerperal (BEDASO 

et al., 2021; BENNETT et al., 2004; LOPEZ et al., 1996). Mulheres com histórico 

de depressão antes da gravidez têm alta probabilidade de desenvolver 

depressão novamente durante o período da gestação (JAHAN et al., 2021). 

Nesses casos, o transtorno depressivo pode estar associado a fatores de risco 

como antecedentes psiquiátricos, dificuldades financeiras, baixa escolaridade, 

gestação na adolescência, falta de suporte social, eventos estressores e história 

de violência doméstica (PEREIRA; LOVISI, 2008).  

É sabido que prejuízos na saúde mental da gestante podem ter 

implicações negativas na relação mãe-bebê e afetar o desenvolvimento da 

criança (ALIANE et al., 2008). A depressão pode ter grandes repercussões tanto 

para a mãe quanto para o feto se ocorrer durante a gravidez. Algumas dessas 
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consequências são o desenvolvimento fetal mais lento, aborto, baixo peso ao 

nascer, trabalho de parto prematuro, distúrbios hipertensivos. Os bebês nascidos 

de mães deprimidas durante a gravidez são mais irritáveis, menos ativos e mais 

propensos a apresentar atrasos no desenvolvimento (JAHAN et al., 2021).  

Ainda que a saúde mental não seja a principal causa da mortalidade 

materna, é um aspecto relevante e que necessita de atenção. O tratamento 

desses transtornos mentais pode envolver tanto tratamentos não farmacológicos 

quanto farmacológicos ou associação deles. Os cuidados de saúde mental de 

mulheres durante a gestação tornam-se mais específicos e demandam maior 

atenção quando se referem a utilização de medicamentos psicotrópicos, uma 

vez que as evidências para essa população são escassas (DAVALOS et al., 

2012; MONTAGNOLI et al., 2020). De fato, é amplamente conhecido que as 

gestantes são um público frequentemente excluído dos estudos clínicos e para 

os quais é gerada pouca evidência ou evidências de menor qualidade (VAN DER 

GRAAF et al., 2018). A exclusão dessa população nos estudos se deve a vários 

fatores, incluindo preocupações éticas sobre exposição fetal, risco de 

responsabilidade, falta de interesse das empresas farmacêuticas e 

regulamentação complexa (BLEHAR et al., 2013; VAN DER GRAAF et al., 2018). 

Como a não medicação durante o período gestacional também poderia 

prejudicar a mão e o feto, nas últimas décadas, reguladores, bioeticistas e 

pesquisadores pareceriam ter chegado a um consenso de que a inclusão de 

gestantes em pesquisas deveria ser promovida. No ano de 1993, o Conselho de 

Organizações Internacionais de Ciências Médicas alegou que a exclusão de 

gestantes na pesquisa clínica era injusta, posteriormente outros departamentos 

e agências reguladoras expressaram concordar com a alegação, bem como 

apoiar a visão de que as gestantes deveriam fazer parte das pesquisas clínicas 

(VAN DER GRAAF et al., 2018). No entanto, um estudo feito com o objetivo de 

medir a exclusão de mulheres grávidas de ensaios clínicos patrocinados pela 

indústria incluiu 558 estudos e verificou que apenas cinco (1%) foram projetados 

especificamente para gestantes. Entre os 367 ensaios clínicos de fase IV com 

critérios de inclusão e exclusão verificados, 348 (95%) excluíram mulheres 

grávidas (SHIELDS, LYERLY, 2013). Apesar desse consenso de longa data 

sobre a importância e a necessidade de incluir gestantes em pesquisas clínicas, 

essa população permanece sub-representada (VAN DER GRAAF et al., 2018).   
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As mulheres grávidas assumem uma posição interessante entre os 

grupos sub-representados, pois não foram excluídas por causa da facilidade de 

manipulação, mas porque tragédias com medicamentos que não foram 

estudados nessa população, particularmente a talidomida e o dietilestilbestrol 

(DES), causaram uma resistência generalizada para testar medicamentos nessa 

população. Esses escândalos contribuíram para a sub-representação e, portanto, 

aumento das lacunas de conhecimento (VAN DER GRAAF et al., 2018). 

Assim, documentos elaborados com o objetivo de fornecer 

recomendações específicas para essa população, levando em consideração a 

qualidade das evidências existentes é de extrema importância. As diretrizes 

clínicas (DC) baseadas em evidências são documentos informativos que incluem 

recomendações dirigidas a otimizar o cuidado prestado ao paciente, elaborada 

com base em revisões sistemáticas das evidências científicas e na avaliação dos 

benefícios e danos de diferentes opções na atenção à saúde (QASEEM et al., 

2012). 

Atualmente, uma grande quantidade de publicações científicas é 

produzida em um curto período. Se por um lado, o acesso a elas pode ser 

imediato, permitindo conhecimento de novas informações e atualizações, por 

outro, torna-se inviável a assimilação do conteúdo na mesma velocidade. Além 

disso, as informações geradas podem ser conflitantes entre si, gerando dúvidas 

na conduta a ser tomada. Por isso, é necessário e de extrema importância uma 

análise crítica dessas evidências com a formulação de recomendações para a 

prática (BRASIL, 2016; INCZE; ROSS, 2019). 

DC devem ser a base para melhorar a qualidade e a segurança do serviço 

de saúde. Há consenso de que a implementação de DC, a partir das melhores 

evidências científicas disponíveis, pode produzir melhores resultados numa 

determinada população (PANERAI; MOR, 1989; DOUW et al., 2003; 

GRIMSHAW et al., 2012; FARMER et al., 2011; BROUWERS et al., 2015). A 

implementação de DC propõe-se a reduzir a morbimortalidade, melhorar a 

qualidade de vida e melhorar a assistência prestada, com a padronização das 

condutas frente a problemas clínicos específicos (PANERAI; MOR, 1989; 

FORSETLUND et al., 2009; BRASIL, 2020). Além de subsidiarem as decisões 

dos profissionais de saúde, as diretrizes desempenham um papel importante 

para a gestão e regulação dos sistemas de saúde (O’BRIEN et al.,2008; BRASIL, 
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2016). Para cumprir esse papel, é essencial que as DC apresentem qualidade 

metodológica. O Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation (AGREE) é 

um instrumento validado para avaliação de qualidade de DC, amplamente 

utilizado no mundo todo (BROUWERS et al., 2010). 

Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar a qualidade metodológica de 

DC com recomendações sobre o cuidado em saúde mental durante o período 

gestacional. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Gestação e saúde mental  
 

A gestação é um evento significativo para mulheres em idade reprodutiva, 

caracterizado por alterações hormonais e um período que as expõe a diversas 

alterações físicas e psíquicas. Sua evolução ocorre na maior parte dos casos 

sem intercorrências (BAPTISTA et al., 2006). No entanto, uma parcela dessa 

população pode desenvolver transtornos mentais, principalmente porque é neste 

momento da vida que a mulher está mais susceptível (SOUZA et al., 2017).   

Durante a gravidez, parto e após o parto nota-se um aumento do risco de 

manifestação de problemas de saúde mental, definida pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) como “estado de bem-estar em que o indivíduo é consciente 

de suas próprias capacidades, pode lidar com o estresse normal da vida, 

trabalhar de maneira produtiva e contribuir para sua comunidade” (WHO, 2004). 

A intensidade das alterações psicológicas está relacionada ou pode ser 

agravada por fatores familiares, conjugais, sociais, culturais e traço de 

personalidade da gestante (FALCONE et al., 2005; BEDASO et al., 2021).  

Avaliar as taxas de incidência e prevalência de doença mental materna 

permanece desafiador devido principalmente a dois fatores: 1) a grande 

variedade de escalas existentes usadas para diagnosticar tais condições; 2) na 

maioria dos países de baixa e média renda, os sistemas de saúde priorizam 

morbidades maternas agudas sobre condições mentais crônicas (FISHER et al., 

2012).  

Em relação aos instrumentos utilizados para auxiliar no diagnóstico, 

existem inúmeras ferramentas para transtornos mentais. Para escolher a mais 
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adequada, além do conhecimento de suas características, também é importante 

conhecer suas propriedades psicométricas, tais como confiabilidade e validade. 

As escalas de avaliação podem servir como um complemento à entrevista 

diagnóstica. Esses instrumentos são tão versáteis quanto variados e podem ser 

usados para auxiliar na avaliação dos sintomas, diagnóstico, planejamento de 

tratamento ou monitoramento do tratamento (BOLSONI, 2015).  

Escalas de autorrelato que medem a gravidade de transtornos mentais 

com base em sinais e sintomas subjetivos formou a pedra angular da avaliação 

em psicologia clínica e psiquiatria por muitos anos. O elevado grau de 

heterogeneidade e a natureza subjetiva dos sintomas associados aos 

transtornos mentais exigem medidas de autorrelato de alta qualidade para 

capturar de forma válida essas experiências e informar o diagnóstico, auxiliar 

nas decisões de tratamento, facilitar o monitoramento do paciente e a avaliação 

dos resultados. Os instrumentos de autorrelato para transtornos mentais 

representam o método mais econômico e eficiente em termos de tempo para 

obtenção de grandes quantidades de dados quando comparados a outras 

formas de avaliação, como dados de avaliação clínica ou observacionais 

(SUNDERLAND et al., 2019). 

A literatura indica que esse período é a fase de maior incidência de 

transtornos mentais e não se restringe apenas à depressão, outros transtornos 

podem estar presentes, como ansiedade, transtornos de humor, transtorno 

bipolar e esquizofrenia (FALCONE et al., 2005; MONTAGNOLI et al., 2020). 

Pesquisas indicam que os transtornos psiquiátricos ocorridos durante a gravidez, 

parto e puerpério não constituem uma entidade homogênea. Esses transtornos 

incluem desde quadros transitórios benignos até situações graves que podem 

culminar em prejuízos irreparáveis para a gestante, o feto e às vezes, até ao 

companheiro (KERR-CORRÊA; FÁVERO, 1991; LUIS; OLIVEIRA; 1998). A 

depressão é o problema de saúde mental mais prevalente durante a gravidez 

(PEREIRA et al., 2009; FIOCRUZ, 2021), caracterizada por sintomas como 

humor deprimido, baixa autoestima, perda de interesse, sentimentos de 

inutilidade, humor irritável, perda de apetite, sensação de fadiga e falta de 

concentração, sendo a depressão pós-parto o transtorno mental mais estudado 

(BEDASO et al., 2021; JAHAN et al., 2021). No mundo, cerca de 10% das 

mulheres grávidas e 13% das mulheres no pós-parto sofrem de algum problema 



17 

 

de saúde mental, principalmente a depressão (FIOCRUZ, 2021). O inquérito 

nacional sobre parto e nascimento “Nascer no Brasil”, com entrevistas realizadas 

entre 2011 e 2012, foi a primeira pesquisa nacional a investigar a prevalência de 

sintomas de depressão entre as puérperas brasileiras. Foram quase 24 mil 

mulheres entrevistadas via telefone, aplicando-se uma escala de rastreamento. 

A prevalência de casos prováveis de depressão foi de 26% (THEME et al., 2016; 

FIOCRUZ, 2021). 

A seguir, descreve-se brevemente a prevalência e informações relevantes 

sobre os transtornos de saúde mental mais prevalentes na população e que 

foram elencados para esse estudo considerando que são crônicos e podem estar 

presentes durante a gestação. 

2.1.1 Depressão 

Condição caracterizada por tristeza, perda de interesse ou prazer, 

sentimento de culpa ou baixa autoestima, sono e apetite alterados, cansaço e 

falta de concentração. Indivíduos que sofrem com essa condição podem ter 

múltiplas queixas físicas sem nenhuma causa aparente. Globalmente, estima-se 

que 5% dos adultos sofrem de depressão (WHO, 2021). O Global Burden of 

Disease Study estimou que cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo 

foram afetadas pela depressão (GBD, 2017). É o transtorno mental de maior 

prevalência durante a gravidez e o período puerperal e pode estar associada a 

fatores de risco, como antecedentes psiquiátricos, dificuldades financeiras, baixa 

escolaridade, gestação na adolescência, falta de suporte social, eventos 

estressores e história de violência doméstica (BENNETT et al., 2004; PEREIRA, 

2008). Evidências demonstram que, além de a depressão pré-natal ser mais 

frequente, ela é o principal fator de risco para depressão pós-natal, sendo esta, 

muitas vezes, uma continuação da depressão iniciada na gestação (PEREIRA, 

2008; ALAMI et al., 2006; ANDERSSON et al., 2006; RICH-EDWARDS et al., 

2006). 

A mulher deprimida no período gestacional, em razão dos sintomas, pode 

apresentar menor preocupação com seu estado de saúde, ocasionando, muitas 

vezes, não-adesão ao pré-natal, além de maior consumo de álcool, tabaco e 

outras drogas, pessimismo, insônia, falta de apetite, acarretando diminuição da 
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quantidade e qualidade da ingesta alimentar, fazendo com que consequências 

como prematuridade e  baixo peso ao nascer fossem relatadas (PEREIRA, 2008; 

JAHAN et al., 2021; JARDE et al., 2016; HUANG et al., 2017). 

Quadros depressivos não tratados durante a gravidez tendem a diminuir 

a frequência nas consultas pré-natais, o que tem sido fortemente associado à 

mortalidade neonatal (CARVALHO et al., 2007; JAHAN et al., 2021; JARDE et 

al., 2016; HUANG et al., 2017; MILLER et al.,2022). Estudos realizados em 

países desenvolvidos fornecem, ainda, evidências de que a depressão materna 

está associada a problemas emocionais, cognitivos e comportamentais de longa 

duração em crianças (YAO WU et al., 2022; WEI et al., 2018; MOTTA et al., 

2005; HUOT et al., 2001; NERPORT et al., 2002). 

 

2.1.2 Transtorno de ansiedade 

Os transtornos de ansiedade diferem dos sentimentos normais de 

preocupação e estresse; envolve sentimentos persistentes de preocupação com 

sintomas físicos de inquietação, fadiga, tensão muscular e insônia (OMS, 2020). 

O Global Burden of Disease Study estimou que cerca de 284 milhões de pessoas 

em todo o mundo foram afetadas por transtornos de ansiedade (GBD, 2017). 

Uma em cada cinco mulheres relata sintomas de ansiedade durante a gravidez 

(ATIF et al., 2020). 

As evidências sugerem que a probabilidade de sofrer ansiedade na 

gravidez aumenta em caso de comorbidade psiquiátrica, eventos estressantes, 

desvantagem social, histórico de aborto espontâneo, morte fetal, parto 

prematuro ou morte neonatal precoce, histórico prévio de doença mental e uma 

história de tratamento psiquiátrico durante uma gravidez anterior ou em qualquer 

momento da vida (SILVA et al., 2017; BAYRAMPOUR et al., 2015; NORHAYATI 

et al., 2015; WAQAS et al., 2015; CHOJENTA et al., 2014 RUBERTSSON et al., 

2014). 

Com a aproximação do momento do nascimento do filho, embora 

esperado durante toda a gestação, o sentimento de medo pode exacerbar-se, 

predispondo a gestante a alterações em seu bem-estar psíquico (SILVA et al., 

2017; CETISLI et al., 2016). 
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2.1.3 Esquizofrenia 

A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta cerca de 24 

milhões de pessoas em todo o mundo. É caracterizada por prejuízos 

significativos na forma de como a realidade é percebida e mudanças no 

comportamento relacionados a delírios persistentes, alucinações e pensamento 

desorganizado. Pessoas com esquizofrenia também podem apresentar 

dificuldades persistentes com suas habilidades cognitivas ou de pensamentos, 

como memória, atenção e resolução de problemas (WHO, 2022). 

Preocupações e necessidades específicas para mulheres com 

esquizofrenia vão desde o impacto dos tratamentos farmacológicos tanto para a 

mulher quanto para o feto, até como a condição pode afetar a capacidade da 

mãe cuidar da criança (DAZZAN, 2021). 

 

2.1.4 Transtorno bipolar 

O transtorno bipolar é caracterizado por um conjunto de doenças 

psiquiátricas crônicas graves caracterizadas por episódios alternados de mania 

ou hipomania e depressão maior, ou misturas de características maníacas e 

depressivas (EPSTEIN et al., 2014; BELMAKER, 2004).  Em 2019, 40 milhões 

de pessoas apresentavam esse transtorno (WHO, 2022). Têm grandes efeitos 

adversos clínicos, sociais e econômicos que muitas vezes interferem na 

capacidade do paciente de trabalhar e desempenhar outros papéis da vida e nas 

relações sociais (EPSTEIN et al., 2014; KLEIMAN et al., 2003; DEAN et al., 2004; 

STENSLADN et al., 2007; TOHEN et al., 2003; GOLDBERG e HARROW,2004). 

Embora o transtorno bipolar não possa ser curado, geralmente pode ser 

controlado tanto nas exacerbações agudas quanto no tratamento de 

manutenção com farmacoterapia apropriada, incluindo estabilizadores de humor, 

medicamentos antipsicóticos selecionados ou combinações destes (EPSTEIN et 

al., 2014; FOUNTOULAKIS & VIETA, 2008).  

A incidência de transtorno bipolar em mulheres atinge o pico de 12 a 30 

anos de idade, durante os anos reprodutivos, aumentando a possibilidade de 

uma carga considerável de doença bipolar durante a gravidez e o período pós-
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parto (EPSTEIN et al., 2014; JUDD et al., 2003; SUPPES et al., 2001; KENNEDY 

et al., 2005). A prevalência de transtorno bipolar no período não parece diferir 

significativamente entre mulheres grávidas e não grávidas, embora alguns 

estudos tenham relatado taxas de prevalência mais baixas de transtorno bipolar 

e outros transtornos do humor durante a gravidez do que fora da gravidez 

(VESGA-LÓPEZ et al., 2008; BLEHAR et al., 1998). 

 

2.1.5 Epilepsia 

A epilepsia é o transtorno neurológico que requer tratamento contínuo 

durante a gravidez, e os antiepilépticos são uma das exposições teratogênicas 

mais frequentes (VÉLEZ-RUIZ, PENNELL, 2016; PENNELL, 2013). 

Aproximadamente uma de cada 200 mulheres grávidas apresenta epilepsia 

(0,5%). Elas apresentam maior risco para uma variedade de complicações. Em 

pacientes previamente diagnosticadas com epilepsia, a gestação parece não 

alterar o curso da doença na maioria dos casos. Contudo, 20% a 50% das 

mulheres apresentam um aumento do número de crises epilépticas, e um 

pequeno número de gestantes pode manifestar melhor controle de sintomas 

nesse período (SAZGAR, 2019; LORENZATO et al., 2002; HIILESMAA et al., 

1982). 

É a doença neurológica grave mais frequente no período gravídico-

puerperal, com grande impacto na saúde materno-fetal, sendo as maiores 

preocupações a ocorrência de crises convulsivas na gravidez e o aumento do 

risco de anomalias na formação do feto (CAMARA et al., 2021; CUNNINGHAM 

et al., 2012). O diagnóstico de uma primeira crise convulsiva epiléptica durante 

a gravidez é desafiador, principalmente porque deve-se, antes de tudo, levar em 

consideração complicações típicas da gravidez, como a eclâmpsia.  

Entre as complicações mais graves decorrentes de transtornos de saúde 

mental sem intervenção adequada estão o infanticídio e o suicídio (CAMACHO 

et al., 2006). Mulheres com diagnóstico de esquizofrenia ou depressão maior 

apresentam elevado risco para complicações na gravidez, trabalho de parto e 

período neonatal, como anormalidades placentárias, hemorragias e sofrimento 

fetal. Mulheres com esquizofrenia apresentam risco elevado para descolamento 
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prematuro da placenta e, mais frequentemente, tiveram filhos com baixo peso ao 

nascer (BREADON; KULKARNI, 2019; JAHAN et al., 2021). Essas crianças 

também apresentaram malformações cardiovasculares e menor circunferência 

encefálica do que os filhos de mães saudáveis (JABLENSKY et al., 2005).  

Prejuízos na saúde mental da gestante podem também alterar a relação 

mãe-feto e futuramente o desenvolvimento da criança, que inicialmente pode se 

expressar no recém-nascido em forma de choro, irritabilidade ou apatia e 

futuramente provocar distúrbios afetivos na idade adulta (AUSTIN, LEADER, 

2000; FALCONE et al., 2005). O transtorno mental durante a gravidez também 

está associado ao aumento de comportamento de risco, como tabagismo e uso 

de outras substâncias, que podem resultar em uma má qualidade de vida para a 

mãe (STRAUB et al., 2014). Portanto, é essencial fornecer atenção especial para 

manter ou recuperar o bem-estar, e prevenir complicações futuras para a própria 

mulher e o filho.  

É importante saber identificar as mulheres que precisam de apoio e 

tratamento, a fim de prevenir o impacto desses problemas de saúde mental a 

longo prazo. O período perinatal é um momento em que as mulheres têm contato 

frequente com os serviços de saúde, o que facilita a investigação desses eventos. 

Por outro lado, as mulheres que estão vivenciando algum transtorno de saúde 

mental podem ter menos acesso, devido a menor procura de serviços de saúde, 

seja por estarem ansiosas ou por temerem revelar seus problemas (FIOCRUZ, 

2021). Além disso, se não for perguntado especificamente, as mulheres não 

tendem a relatar sintomas de saúde mental espontaneamente (MCCAULEY et 

al., 2011; DOLMAN et al., 2013). 

Uma parcela das mulheres com transtorno mental não procuram os 

serviços de saúde por causa do estigma, da crença estereotipada sobre 

problemas de saúde mental, da imagem ruim de uma mãe com transtorno mental 

(comumente associado a uma mãe má), falta de conhecimento, falta de tato do 

próprio serviço de saúde e medo de perder o bebê por ser considerada incapaz 

de cuidar dele; todos esses fatores também podem contribuir no diagnóstico e 

para que nem sempre essas mulheres aceitem ser referenciadas para 

especialistas, o que dificulta ainda mais seu tratamento (BALDISSEROTTO et 

al., 2020). 
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Além disso, o pré-natal ainda é muito focado no risco da saúde física da 

mãe e no desenvolvimento do bebê (FIOCRUZ, 2021). O bem-estar não é 

frequentemente avaliado, e muitas gestantes e puérperas que estão sob risco 

podem não ser diagnosticadas, perdendo-se a oportunidade de identificar 

situações de ansiedade, estresse e problemas de enfrentamento. A assistência 

em geral na forma como é prestada atualmente, ainda está centrada no uso de 

tecnologias duras, como exames e medicamentos desconexos de uma 

assistência articulada e cuidadora, não propiciando a integralidade de atenção à 

saúde (WAZLAWIK, SARTURI, 2012). 

Apesar da importância da saúde mental, as vezes o rastreamento é 

negligenciado, evitando-se tratamento e medidas para prevenir o agravamento 

dos sintomas e seus efeitos, então, muitas vezes quando identificado algum 

prejuízo relacionado, frequentemente é deixada sem tratamento farmacológico 

(BENATAR et al., 2020). Embora as mulheres devam ser examinadas e tratadas 

antes da concepção, muitas engravidam com transtornos não tratados 

(MARCUS et al., 2003; SŪDŽIŪTĖ et al., 2020). 

A doença mental perinatal tem sido um foco de interesse há muito tempo, 

mas até recentemente esse interesse tem se centrado principalmente em torno 

da psicose pós-parto e da depressão, com relativamente pouco financiamento 

para pesquisas sobre tratamentos de nível individual, bem como para 

investimento em serviços especializados e intervenções em saúde pública. Isso, 

no entanto, está mudando. Em janeiro de 2016, o primeiro-ministro do Reino 

Unido anunciou um investimento estratégico de mais de 290 milhões de libras 

em novos serviços especializados de saúde mental perinatal (PRIME 

MINISTER'S OFFICE, 2016). Foram prometidos fundos adicionais, com o 

objetivo de garantir que as mulheres em todas as partes do Reino Unido tenham 

acesso a serviços comunitários especializados e unidades psiquiátricas, e 

estender a prestação de serviços até dois anos após o parto. Em outros países, 

como Austrália e França, também houve investimentos em serviços 

especializados ambulatoriais e/ou comunitários de saúde mental perinatal e/ou 

nas unidades psiquiátricas de mãe e bebê (AUSTIN et al., 2017; CONNELLAN 

et al., 2017). No contexto brasileiro, estudos estimaram que o percentual do 

orçamento da saúde destinado à saúde mental é em torno de 2 a 2,5% 

(RAZZOUK; CAPARROCE; SOUSA, 2020). 
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Os transtornos mentais perinatais são comuns – na verdade, a 

complicação mais comum do parto – e estão associados à considerável 

morbidade materna e fetal/infantil e mortalidade (JONES et al., 2014; HOWARD 

et al., 2014; STEIN et al., 2014). Além disso, há uma enorme carga de custos, 

particularmente para a saúde e assistência social, estimada no Reino Unido em 

£ 75.728 e £ 34.840 por mulher por vida para depressão perinatal e ansiedade, 

respectivamente, com um custo agregado para o país de £ 6,6 bilhões. Cerca de 

75% dessa carga econômica está associada à morbidade posterior da infância 

(BAUER et al., 2016). 

A OMS destacou a necessidade urgente de serviços de saúde mental e 

assistência social orientados a evidências, baseados em evidências e direitos 

humanos em ambientes comunitários para identificação e gestão precoce de 

transtornos mentais maternos (WHO,2022). 

É importante ter conhecimento sobre as condições e as opções de 

tratamento disponíveis para fornecer as melhores alternativas terapêuticas. É 

notável que há uma literatura menor sobre o tratamento de transtornos mentais 

durante a gravidez. Uma revisão sistemática incluindo 29 ensaios (n=2.779 

pacientes), predominantemente de depressão (n=28 ensaios), relatou com base 

em sete ensaios um efeito moderado de tratamento da terapia cognitiva 

comportamental e, em menor grau, da terapia interpessoal (quatro ensaios) 

(VAN RAVESTEYN et al., 2017). Esta revisão destacou a falta de estudos 

controlados para transtornos mentais que não sejam depressão. Outra revisão 

sobre o progresso relacionado a saúde mental no período perinatal destaca que 

há uma base de evidências razoavelmente boa sobre intervenções psicológicas 

e psicossociais, particularmente para a depressão perinatal, em geral, 

espelhando em grande parte as evidências sobre intervenções fora do período 

perinatal (HOWARD; KHALIFEH, 2020).  

Em relação ao tratamento farmacológico, a decisão de oferecê-lo às 

gestantes é um processo decisório complexo que envolve uma interação 

constante entre paciente, família, obstetra, psiquiatra e outros profissionais de 

saúde. O desafio está em tratar o transtorno mental de forma eficaz e minimizar 

a exposição da criança a medicamentos nocivos (MENON, 2008). A escassez 

de evidências robustas sobre as quais basear os princípios do cuidado 

psiquiátrico agrava ainda mais a questão (DAVALOS et al., 2012; MONTAGNOLI 
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et al., 2020). Outro fator desafiador consiste na existência de controvérsias sobre 

a determinação do papel da medicação psicotrópica nos resultados da prole 

(DAVALOS et al., 2012), fazendo com que muitas vezes o tratamento seja 

recusado devido a preocupações com a saúde do bebê (JAHAN et al., 2021). A 

literatura sobre esse assunto tem dois desafios: a falta de dados de ensaios que 

levam à dependência de dados observacionais e a heterogeneidade das 

condições incluídas, medicamentos e comparadores. Preocupações com a 

segurança materna e fetal, a ética e a logística do projeto de ensaio levaram a 

uma escassez de ensaios controlados randomizados para informar a tomada de 

decisões (SHEFFIELD et al., 2014).  

Um estudo realizado com objetivo de fornecer informações sobre o uso 

de medicamentos durante a gravidez incluiu dados provenientes de entrevista 

de mais de 30.000 mulheres demonstrou que nos últimos 30 anos, o uso de 

medicamentos em gestantes cresceu mais de 60%, que quase 90% das 

mulheres relatam tomar pelo menos um medicamento, e que 70% relatam tomar 

um medicamento prescrito (MITCHELL et al., 2011). As informações de 

segurança na pré-comercialização para essa população são limitadas, frente à 

dificuldade na obtenção de dados referentes ao uso de medicamentos em 

gestantes durante os ensaios clínicos randomizados. Os dados de segurança 

disponíveis para gestantes advêm, usualmente, de estudos observacionais e 

notificações aos serviços de farmacovigilância que somente irão surgir após a 

comercialização e uso dos medicamentos por essa população. Logo, quando um 

novo medicamento é lançado no mercado, as informações iniciais disponíveis 

sobre seu uso durante a gestação referem-se basicamente aos estudos 

realizados em animais, sendo que a avaliação interespécies de teratogenicidade 

pode ser falha e pouco preditiva (ISMP BRASIL,2019). Além disso, mesmo 

considerando ensaios clínicos em humanos, a extrapolação de dados de estudos 

realizados em população diferente é muitas vezes incerta, pois a gravidez pode 

alterar a forma como os fármacos são biotransformados pelo organismo, 

dificultando prever a farmacocinética durante a gestação a partir de dados de 

mulheres não grávidas (CHAMBERS et al., 2009; LITTLE, 1999; SHEFFIELD et 

al., 2014; HAAS et al., 2011).  

No caso da depressão, estima-se que entre 1% e 13% das gestantes 

recebem a prescrição de antidepressivos durante a gestação (HAGBERG et al., 
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2018). Mulheres com histórico de depressão que pararam de usar 

antidepressivos durante a gravidez são mais propensas a recaídas do que 

aquelas que continuaram o tratamento (COHEN et al., 2006). A descontinuação 

de qualquer tratamento farmacológico para depressão é bastante comum 

durante esse período. A taxa de prescrição de antidepressivos para mulheres 

deprimidas é de aproximadamente 70% durante o período anterior a gravidez, 

essa taxa cai para 27% durante a gestação (BENNETT et al., 2010). A gravidez 

é um fator significativo para a descontinuação de medicamentos, e a maioria das 

mulheres não recebe prescrições durante esse período.  

Uma revisão sistemática realizada para verificar os riscos potenciais para 

a prole quando a depressão materna pré-natal não é tratada incluiu 14 estudos 

e destacou algumas limitações acerca do tema, foi observado que há falta de 

estudos que avaliam a depressão pré-natal de forma independente ou que 

comparam a depressão tratada farmacologicamente com a não medicada. 

Embora tenham sido identificados dois estudos que tenham abordado 

especificamente essa comparação, não há dados suficientes para analisar mais 

fatores adicionais, como os diferentes medicamentos usados, tempo de 

administração ou dose, sendo todos prováveis fatores que afetam os resultados 

(DAVALOS et al., 2012).  

Geralmente, é recomendado evitar o uso de psicofármacos durante o 

período gestacional, principalmente alguns anticonvulsivantes, visto que podem 

manifestar reações teratogênicas altamente perigosas no desenvolvimento do 

feto. Os mesmos, quando utilizados durante a gestação determinam como 

possíveis efeitos teratogênicos: alterações múltiplas, salientando o 

comprometimento de ossos do crânio e da face, lábio leporino, ausência de 

palato, dentre outros. Recomenda-se evitar sua utilização e, não havendo essa 

possibilidade, administrá-lo na menor dose possível (BLAYA et al, 2005; 

PHEULA et al, 2003; SILVA, 2014; BARROS; SANTOS; LIMA, 2017). Não 

havendo como privar as gestantes da terapia medicamentosa, a não ser pela 

suspensão total do uso de fármacos, o que seria inadequado, deve-se poupá-las 

das exposições e riscos desnecessários oferecidos por medicamentos que ainda 

não foram estudados, mal prescritos ou utilizados em demasia. 

Uma publicação que revisou a exposição a psicotrópicos durante a 

gravidez apontou que inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou 
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inibidores de recaptação de serotonina-norepinefrina não estão associados a 

taxas mais elevadas de defeitos congênitos ou mudanças de longo prazo no 

desenvolvimento mental após ajustes para fatores de confusão associados as 

doenças. Também sugere que a exposição ao lítio está associada a um risco 

aumentado para malformações cardíacas fetais, porém o risco é menor do que 

se pensava anteriormente. Os antipsicóticos, exceto risperidona e 

potencialmente paliperidona, não foram associados a um aumento dos defeitos 

congênitos; os medicamentos olanzapina e quetiapina têm sido relacionados a 

alto risco de diabetes gestacional (BETCHER; WISNER, 2020; HUYBRECHTS 

et al., 2014).   

Uma revisão Cochrane sobre o tratamento da epilepsia na gravidez 

aponta que crianças expostas ao valproato dentro do útero têm risco aumentado 

para malformações e que esse risco é dependente da dose a qual a criança foi 

exposta. Com base nas evidências atuais, o levetiracetam e a lamotrigina 

parecem ser os anticonvulsivantes com menor risco de malformações. Porém, a 

revisão ressalta que mais dados são necessários, especialmente no que se 

refere aos tipos específicos de malformações associados com os 

anticonvulsivantes (WESTON et al., 2016). 

Em 1979, a Food and Drug Administration (FDA) estabeleceu cinco 

categorias de risco utilizando letras (A, B, C, D ou X) para indicar o potencial de 

um medicamento para causar defeitos congênitos se usado durante a gravidez. 

As categorias foram determinadas avaliando a confiabilidade da documentação 

e a relação risco-benefício essa informação era encontrada na seção “Uso em 

Populações Específicas”. Em 2015, a FDA substituiu as antigas categorias por 

novas informações, seções e subseções narrativas para torná-las mais 

significativas para pacientes e profissionais de saúde, diante do recebimento de 

muitos comentários de que a forma anterior deixava pacientes e provedores mal-

informados, confusos e resultava em falsas suposições sobre o real significado 

das letras (FDA, 2015). Então, o novo sistema de rotulagem permite um melhor 

aconselhamento específico do paciente e tomada de decisão informada para 

mulheres grávidas que procuram terapias medicamentosas (JIN, 2022). Embora 

a nova rotulagem melhore o formato antigo, ela ainda não fornece uma resposta 

definitiva “sim” ou “não” na maioria dos casos. A interpretação clínica ainda é 

necessária caso a caso (FDA, 2015). 
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Tem sido estudadas opções de tratamento como psicofarmacológico, 

psicossocial, psicoterápico, tratamentos hormonais, além da 

eletroconvulsoterapia (ECT), normalmente indicada para casos mais graves ou 

refratários (CAMACHO et al., 2006).  

A utilização de medicamentos traz sempre a reflexão sobre seu risco-

benefício, uma vez que existe alta probabilidade de danos associados. Quando 

se trata do uso de medicamentos na gestação, essa probabilidade de risco é 

ainda maior. A gestação é considerada situação de alto risco e o uso de 

medicamentos nessa etapa de vida deve ser avaliado com cautela, considerando 

a segurança da mulher e do feto, uma vez que pode estar associado à ocorrência 

de aborto, prematuridade, morte neonatal e anormalidades fetais (ISMP 

BRASIL,2019). 

Diante da limitação de evidências para esse contexto, a dificuldade em 

estabelecer relação causal entre medicação e malformações, e controlar fatores 

de confusão, é importante que os profissionais da saúde estejam envolvidos, 

para assim, realizarem as intervenções adequadas, promovendo uma utilização 

racional, coerente e com indicação adequada dos medicamentos (LIMA; 

TSUNECHIRO, 2008).  

É necessário inserir na rotina das equipes a investigação dos problemas 

sociais e a triagem dos problemas emocionais deve estar articulada com uma 

adequada oferta de serviços de saúde. A atuação multiprofissional com 

gestantes deve abarcar a interação de muitos fatores. Entre eles, a história 

pessoal, os antecedentes ginecológicos e obstétricos, o momento histórico da 

gravidez, as características sociais, culturais e econômicas vigentes e qualidade 

da assistência (FALCONE et al., 2005). A assistência integral deve ser capaz de 

proporcionar à mulher e ao concepto um período satisfatório de bem-estar, 

visando o fortalecimento do vínculo mãe-feto.  

A Saúde Baseada em Evidências é uma abordagem que utiliza 

ferramentas de epidemiologia clínica, estatística, metodologia científica e 

informática para trabalhar a pesquisa, conhecimento e a atuação em saúde. Tem 

como objetivo oferecer a melhor informação disponível para a tomada de decisão 

(COCHRANE). É uma abordagem valiosa, pois permite estabelecer um elo e 

considerar a experiência clínica, preferência dos pacientes e as melhores 

evidências disponíveis (SACKETT et al., 2003). 
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As DCs são documentos que fornecem recomendações baseadas em 

evidências (QASEEM et al., 2012) e para o manejo da saúde mental de 

gestantes podem ser aliados importantes na implementação desse cuidado em 

saúde mental sobretudo considerando a escassez e a baixa qualidade das 

evidências sobre o uso de medicamentos psicotrópicos nessa população. 

 

2.2 Diretrizes clínicas 

 

As DC, também conhecidas pelo termo inglês “clinical practice guidelines”, 

em sentido amplo, são documentos informativos que incluem recomendações 

dirigidas a otimizar o cuidado prestado ao paciente (BRASIL, 2016). Esses 

documentos podem ser elaborados ou financiados por hospitais, sociedades 

médicas, sistemas públicos e privados de saúde, associações de pacientes, 

agências governamentais e se propõem a reduzir a morbimortalidade, melhorar 

a qualidade de vida e também melhorar a assistência prestada, com a 

padronização das condutas frente a problemas clínicos específicos 

(BRASIL,2016). Além de subsidiarem as decisões dos profissionais de saúde, as 

DC desempenham um papel importante para a gestão e regulação dos sistemas 

de saúde (O’BRIEN et al.; 2008; BRASIL,2020). Há consenso de que a 

implementação de DC, a partir das melhores evidências científicas disponíveis, 

pode produzir melhores resultados numa determinada população ainda que seja 

reconhecida a dificuldade em mensurar o real impacto desses documentos na 

prática clínica (PANERAI; MOR,1989; DOUW et al., 2003; GRIMSHAW et al., 

2012; FARMER et al., 2011). 

Ao final da década de 70, deu-se o início da elaboração das diretrizes 

clínicas com o National Institutes of Health Consensus Development Program, 

dos EUA. Posteriormente, no final da década de 80, organizações holandesas e 

suecas iniciaram o processo de elaboração de suas diretrizes. Após esse 

período, houve um crescente aumento mundial no desenvolvimento de DC em 

todas as áreas médicas e, ganharam destaque numérico, em países como os 

Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e países da Europa 

(BURGERS et al., 2003).  Como consequência, as diretrizes clínicas adquiriram 
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grande importância mundial na área clínica. Todavia, esse aumento no número 

de publicações é acompanhado por crescentes preocupações nas variações das 

orientações e na qualidade das recomendações contidas nos documentos 

(GRILLI et al., 2000; AGREE COLLABORATION, 2003).  

Nas últimas duas décadas tem-se percebido um crescente aumento no 

número de DC publicadas em todo o mundo. Em 1992, a base de dados 

eletrônica MEDLINE adicionou “practice guideline” na funcionalidade Medical 

Subject Heading (MeSH). Naquele ano, 444 artigos estavam classificados com 

esse tema. Em 2006, o número cresceu para 4.975 artigos (TURNER et al., 

2008). Em fevereiro de 2022, o número de artigos vinculados ao termo passou 

para 29.556. 

Esse aumento expressivo de publicações foi incentivado por: a) variação 

da prática médica entre os profissionais; b) dificuldade dos profissionais em 

acompanhar os milhares de estudos produzidos todos os anos; c) aumento da 

demanda de atendimentos; d) avanço no desenvolvimento de novas tecnologias; 

e) uso descontrolado de novas opções clínicas; f) necessidade de conhecimento 

dos pacientes frente à crescente demanda por uma maior participação nas 

decisões médicas; g) uso excessivo ou subutilização de serviços; h) 

envelhecimento da população; i) interesse na gestão dos custos cada vez mais 

altos envolvidos na área da saúde. Dentre todos os motivos listados, muitos 

pesquisadores acreditam que o fator econômico é o principal motor para a sua 

popularidade (WOOLF et al., 1999). 

No contexto brasileiro, existem os Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), documentos baseados em evidência científica, que 

consideram critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade, com 

o objetivo de estabelecer critérios para o diagnóstico de determinada doença ou 

agravo à saúde; o tratamento preconizado; as posologias recomendadas; os 

mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos 

resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 2011). Entretanto, não temos nenhuma DC brasileira que 

seja especificamente voltada ao norteio do cuidado de saúde mental na gestação. 

As DC podem ser elaboradas de três modos distintos: 1) baseadas em 

opinião, 2) em consenso; 3) em evidência (OOSTERHUIS, 2004; INGRAVALLO 

et al., 2014; JOSHI et al., 2019; FRANCO et al., 2020). As DC baseadas em 
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opinião são recomendações formuladas por um ou mais especialistas na área, 

não sendo considerado um processo baseado em evidências (OOSTERHUIS, 

2004). Como vantagem, é facilmente elaborada e pode ser flexível, podendo os 

elaboradores utilizarem as suas experiências práticas para criar recomendações 

onde há lacunas de evidências na literatura, como por exemplo nas doenças 

raras. Apresenta a desvantagem a ausência evidências científicas para embasar 

as suas recomendações, e seus elaboradores podem fazer uso da diretriz para 

reforçar as suas crenças e práticas, vista a não utilização de evidências (BERG 

et al., 1997). 

As DC baseadas em consenso buscam elaborar recomendações 

decorrentes do acordo entre indivíduos, geralmente profissionais especialistas 

em determinado assunto, e é comum que sejam endossadas por sociedades 

científicas (INGRAVALLO et al., 2014; DE BOECK et al., 2014; JOSHI et al., 

2019). Apresentam como vantagem o desenvolvimento relativamente rápido e 

barato. Além disso, apresentam uma alta aceitação entre os usuários. Porém, as 

limitações dessa metodologia se devem a seleção da literatura de forma não 

sistemática, o que pode resultar em recomendações tendenciosas e com vieses 

e, como consequência levar ao não cumprimento das recomendações fornecidas 

e até gerar desconfiança nas diretrizes (OOSTERHUIS, 2004). Já as DC 

baseadas em evidências são realizadas construídas com base na identificação 

sistemática, avaliação crítica e síntese de evidências (OOSTERHUIS, 2004). A 

sua elaboração envolve diversas etapas: 1) definição do tema; 2) delimitação do 

escopo; 3) definição das perguntas PICOS; 4) construção de estratégia de 

busca; 5) seleção dos artigos identificados; 6) avaliação da qualidade dos 

estudos selecionados; 7) avaliação da qualidade do corpo de evidências para 

cada pergunta PICOS; 8) elaboração e graduação de recomendação pelo 

Sistema GRADE; 9) redação do texto; 10) submissão à revisão externa ou 

consulta pública, quando aplicável; 11) redação e publicação da versão final; 12) 

difusão, disseminação e implementação; 13) monitoramento e avaliação da 

implementação, e 14) atualização periódica (BRASIL, 2016).  

Devido ao grande volume de informações e variabilidade na qualidade das 

informações científicas geradas na área da saúde, há necessidade de 

elaboração de sínteses que facilitem o acesso a essas informações e 

possibilitem recomendações baseadas nos resultados oriundos de múltiplas 
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fontes, fornecendo subsídio científico para a tomada de decisão, tanto para o 

profissional de saúde quanto para o gestor (BRASIL, 2016). 

Nas últimas duas décadas têm ocorrido uma migração progressiva do 

modelo tradicional de publicação de rotinas e protocolos de serviços de saúde 

de referência e de consenso de especialistas para o modelo de diretrizes 

baseadas em evidências. As diretrizes clínicas baseadas em evidências devem 

indicar as intervenções que ofereçam maior benefício e menor probabilidade de 

danos à saúde, podendo gerar, também, maior eficiência na alocação de 

recursos. A abordagem sistemática e transparente para fazer julgamentos sobre 

qualidade das evidências e força de recomendações ajuda a evitar erros, facilita 

a avaliação crítica dessas diretrizes e melhora a comunicação dessas 

informações para profissionais de saúde, população e gestores (BRASIL, 2016). 

Um estudo cujo objetivo foi verificar se havia concordância entre seis 

manuais (Conselho Europeu, Organização Mundial da Saúde (OMS), National 

Health and Medical Research Council (NHMRC) da Austrália, National Institute 

for Health and Clinical Excellence (NICE) do Reino Unido, New Zealand 

Guidelines Group (NZGG) da Nova Zelândia e o Scottish Intercollegiate 

Guideline Network (SIGN) da Escócia) de desenvolvimento de diretrizes clínicas 

sobre as características fundamentais do processo de elaboração demonstrou 

que todos os guias de elaboração de DC publicados por essas organizações 

recomendavam, em comum, os seguintes elementos-chave do processo 

(TURNER, 2008): 1) Formação de uma equipe multidisciplinar; 2) Participação 

dos usuários finais das diretrizes; 3) Identificação clara das questões clínicas; 4) 

Buscas sistemáticas e avaliação de evidências; 5) Processo para elaborar as 

recomendações; 6) Consulta a outros grupos elaboradores de diretrizes; 

Cabe destacar que o processo de elaboração de uma diretriz deve 

envolver uma equipe multidisciplinar, sendo essa uma das etapas chaves para 

a implementação bem-sucedida das diretrizes (ESMAIL et al., 2015; CARROLL, 

2017; SCHUNEMANN et al.,2014; TURNER, 2008; SHANEYFELT et al., 1999). 

A composição da equipe influenciará profundamente no resultado da diretriz e 

por isso deve ser feita de acordo com aspectos científicos, práticos e políticos 

(LOHR et al., 1998; OOSTERHUIS, 2004; BERG et al., 1997). Para que as 

recomendações de uma diretriz clínica possam ser incorporadas na prática, 

devem-se desenvolver estratégias para que os profissionais de saúde e 
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pacientes possam participar e contribuir na elaboração, acessar facilmente o 

texto das diretrizes, compreender o que está dito e adotar suas recomendações . 

Segundo o Institute of Medicine (IOM), as melhores recomendações para 

“boas diretrizes clínicas” são fornecidas nos processos de elaboração de 

diretrizes que envolvem a participação representativa dos principais grupos 

envolvidos com o tema (IOM, 2011). 

No desenvolvimento de diretrizes, o envolvimento das partes interessadas 

é considerado fundamental para garantir que os tópicos prioritários das diretrizes 

sejam identificados e que sejam feitas avaliações abrangentes das evidências e 

outras considerações (PETKOVIC et al., 2020). Idealmente os grupos 

elaboradores devem ser constituídos por pessoas com experiência em 

metodologia de pesquisa, combinações de médicos generalistas e especialistas, 

profissionais da área da saúde, além dos gestores públicos e pacientes ou 

usuários finais do documento (LOHR et al., 1998; OOSTERHUIS, 2004; BERG 

et al., 1997; BRASIL, 2016). 

 

2.3 Qualidade das diretrizes clínicas 
 

A qualidade de uma DC está diretamente relacionada à confiança de que 

os vieses potenciais do desenvolvimento foram adequadamente abordados, que 

as orientações sejam exequíveis, que apresente bons níveis de validade interna 

e externa, além de levar em consideração os benefícios, riscos e custos das 

recomendações (CLUZEAU et al., 2003). 

O aumento nas publicações de diretrizes clínicas foi seguido por 

crescentes preocupações quanto às variações das orientações e qualidade das 

recomendações contidas nos documentos, muitas vezes percebidas quando se 

observa duas ou mais diretrizes clínicas formuladas para a mesma situação 

clínica com recomendações distintas (GRILLI et al., 2000; CLUZEAU et al., 2003). 

Dentre esses motivos pode-se citar questões metodológicas, fatores culturais, 

conflitos de interesse dos elaboradores, diferentes formações, opinião dos 

pacientes, características dos sistemas de saúde, diferentes interpretações das 

evidências disponíveis na literatura, influência dos conselhos profissionais e 

fatores socioeconômicos (LOHR et al., 1998). 
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Observa-se que, apesar do aumento no número de diretrizes clínicas 

disponíveis, uma boa parte delas não alcança todos os requisitos necessários 

para assegurar uma boa validade interna e externa. Dessa maneira, 

instrumentos padronizados foram elaborados para avaliar o desenvolvimento e 

a validade das diretrizes clínicas (CLUZEAU et al., 2003; SCHMIDT, 2003; 

SHANEYFELT et al., 1999; GRILLI et al., 2000; CATES et al., 2001).  

Diante da necessidade de criar e padronizar os critérios internacionais de 

orientações para elaboração e avaliação das diretrizes clínicas em um único 

instrumento genérico, reconhecido internacionalmente, validado, confiável e útil, 

inúmeros pesquisadores e elaboradores de diretrizes clínicas se uniram e 

criaram a colaboração Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation 

(AGREE) em 1998 (AGREE NEXT STEPS CONSORTIUM, 2009; CLUZEAU et 

al., 2003). Esta comissão internacional formada por profissionais de 13 

diferentes países publicou, com base em metodologias rigorosas, a ferramenta 

AGREE em sua primeira versão em 2003. 

Assim como qualquer ferramenta de avaliação recém-criada, há a 

necessidade de um desenvolvimento contínuo da metodologia (BROUWERS et 

al., 2010). Diante disso, após 2003, a colaboração desenvolveu a segunda 

versão da ferramenta AGREE II, principal instrumento que avalia o rigor 

metodológico no desenvolvimento de diretrizes clínicas. A ferramenta é 

composta por 23 itens divididos em seis domínios de qualidade e dois itens de 

avaliação global e um manual do usuário (AGREE NEXT STEPS CONSORTIUM, 

2009; CLUZEAU et al., 2003). Uma limitação da ferramenta é que não há um 

sistema de classificação final ou geral da diretriz, determinando -a como “boa” 

ou “ruim”, ficando a cargo dos avaliadores que utilizam a ferramenta a definição 

de quais serão os parâmetros para classificar a sua recomendação ou não 

(VLAYEN et al., 2005). 

Atualmente existem diversas metodologias para avaliação de diretrizes 

clínicas, sendo o AGREE validado internacionalmente (VLAYEN et al., 2005), 

sistematizando a abordagem das principais características das diretrizes, 

metodologicamente fácil de ser aplicado, transparente e internacionalmente 

desenvolvido e aceito. Além disso, é capaz de permitir a comparação de 

diretrizes através das pontuações dos domínios de cada documento (VLAYEN 

et al., 2005). O AGREE foi adotado pela OMS para avaliar a qualidade de suas 
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diretrizes e várias outras agências adotaram a utilização da ferramenta, como o 

NICE do Reino Unido, a Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer 

(FNCLCC) na França, a German Agency for Quality in Medicine (AZQ) e o SIGN 

da Escócia (CLUZEAU, 2003). 

Diretrizes clínicas desempenham um importante papel para o 

fornecimento de recomendações a serem adotadas na prática. Apesar da 

quantidade de DC ter aumentado nos últimos tempos, estudos demonstraram 

que esses documentos apresentam qualidade variável e frequentemente 

apresentam limitações siginificativas. Uma RS que avaliou a qualidade 

metodológica de 421 DC para o tratamento farmacológico de doenças crônicas, 

uma das maiores causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, relatou 

que apenas 23,5% foram classificadas como de alta qualidade (MOLINO et al., 

2019). Dados como este demonstram que mesmo para condições que possuem 

mais evidências disponíveis e que são responsáveis por elevada 

morbimortalidade, melhorias no processo de desenvolvimento de DC são 

necessárias. Isto se torna ainda mais importante nas situações em que as 

evidências científicas são escassas, como no caso do cuidado de transtornos 

mentais durante o período gestacional. 

3. OBJETIVO 
 

Avaliar a qualidade das DC que fornecem recomendações sobre o 

cuidado de transtornos mentais durante o período gestacional, utilizando a 

ferramenta AGREE II. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma revisão sistemática (RS) de DC, norteada pela pergunta 

de pesquisa estruturada pelo acrônimo PICAR, conforme quadro 1.  
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Quadro 1 - Detalhes da pergunta de pesquisa 

P (população) 

Gestantes com transtornos relacionados à saúde 
mental e/ou qualquer um dos transtornos elencados 
no estudo (transtorno de humor, esquizofrenia, 
epilepsia, depressão e transtorno bipolar) 

I (intervenção) Qualquer intervenção 

C (comparador) Qualquer comparador 

A (atributos das diretrizes clínicas) 

Elaboradas com base em RS, publicadas a partir de 
2015, disponíveis em inglês, espanhol ou português, 
sendo DC sobre cuidados na gestação e incluindo 
recomendações sobre saúde mental ou específicas 
sobre o cuidado de um dos transtornos de saúde 
mental elencados e que tivesse pelo menos uma 
recomendação sobre gestantes  

R (características de recomendação) Recomendações sobre cuidado de saúde mental na 
gestação, seja farmacológico ou não 

Fonte: Elaboração própria 

Para a condução dessa RS, as principais etapas desenvolvidas foram: 1) 

identificação das DC por meio de busca abrangente e estruturada, 2) 

elegibilidade de acordo com critérios pré-definidos; 3) avaliação da qualidade 

metodológica das DC utilizando a ferramenta AGREE II; 4) Classificação das 

considerando a qualidade metodológica representada pelo escore em domínios 

do AGREE II.  

 

4.1 Identificação das diretrizes clínicas 

 

 Para esta etapa foram realizadas buscas sistemáticas, em 26/10/2020, 

posteriormente atualizadas em 18/02/2021, utilizando as palavras-chave 

condizentes à temática do trabalho, nas bases de dados Medline (via 

Pubmed) e Embase. Além disso, foram realizadas buscas em repositórios 

específicos de diretrizes clínicas como apresentado no quadro 2.  

 

Quadro 2 -  Repositórios específicos de diretrizes clínicas pesquisados 

Continente País/Região Repositório 

América do 

Norte 

Canadá 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

(cadth.ca) 

Canadian Medical Association (cma.ca) 

EUA 

Institute for Clinical Systems Improvement (icsi.org) 

ECRI Guidelines (https://guidelines.ecri.org/), 

http://cadth.ca/
http://cma.ca/
http://icsi.org/
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América do Sul 

Brasil Ministério da Saúde do Brasil (saude.gov.br) 

Chile 
Ministério da Saúde do Chile (bibliotecaminsal.cl/guias-

clinicas-auge/) 

Colômbia 
Ministério da Saúde da Colômbia 

(gpc.minsalud.gov.co/gpc/SitePages/default_gpc.aspx) 

Europa 

Escócia Scottish Intercollegiate Guidelines Network (sign.ac.uk) 

Espanha Portal Guía Salud (guiasalud.es) 

Reino Unido 
National Institute for Health and Care Excellence 

(nice.org.uk) 

Oceania Austrália 
Australian Clinical Practice Guidelines 

(clinicalguidelines.gov.au) 

Internacional 
World Health Organization (WHO) 

Guidelines International Network (g-i-n.net) 

Fonte: elaboração própria 

 

 Foi realizada busca por DC voltadas para disseminar 

recomendações sobre o cuidado de saúde mental na gestação e também por 

DC com recomendações para o cuidado de alguns transtornos psíquicos de 

maior prevalência como transtorno de humor e ansiedade, esquizofrenia, 

epilepsia, depressão e transtorno bipolar. Dessa forma, os termos usados no 

Pubmed para compor a estratégia de busca de acordo com o assunto são 

descritos no quadro 3. Esses termos foram adaptados para a base Embase, 

substituindo-os por descritos emtree e para os repositórios específicos os termos 

utilizados foram mental health, depressive disorder, anxiety disorders, pregnancy, 

pregnant, de acordo com o idioma do repositório. 

 

 

  

http://saude.gov.br/
http://bibliotecaminsal.cl/guias-clinicas-auge/
http://bibliotecaminsal.cl/guias-clinicas-auge/
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc/SitePages/default_gpc.aspx
http://sign.ac.uk/
http://guiasalud.es/
http://clinicalguidelines.gov.au/
http://g-i-n.net/
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Quadro 3 - Descrição da estratégia de busca no Pubmed de acordo com o assunto para 
compor a busca de DC 

Busca Assunto  Estratégia de busca 

A Diretriz clínica ("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice 
Guideline" [Publication Type] OR "Health Planning Guidelines"[Mesh] OR 
Guidelines as Topics OR Clinical Practice Guideline OR "Clinical 
Protocols"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, 
Clinical OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, 
Treatment OR Clinical Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR 
Protocols, Clinical Research OR Research Protocol, Clinical OR Clinical 
Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR "Consensus"[Mesh] 
OR "Consensus Development Conference, NIH" [Publication Type] OR 
"Consensus Development Conference" [Publication Type] OR "Consensus 
Development Conferences, NIH as Topic"[Mesh] OR  "Consensus 
Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Standard of Care"[Mesh] OR 
Care Standard OR Care Standards OR Standards of Care) 

B Gestação ("Gravidity"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh] OR 
"Perinatal Care"[Mesh]) OR perinatal OR antenatal OR pregnan* OR gestation* 
OR maternal 

C Saúde Mental ("Mental Health"[Mesh]) OR "Mental Disorders"[Mesh] OR Mental Disorder* 
OR Psychiatric Disease* OR Psychiatric Illness* OR Behavior Disorder* 

D Medicamentos 
psicotrópicos 

"Psychotropic Drugs"[Mesh] OR "Psychotropic Drugs" [Pharmacological Action] 
OR Psychotropic Drug* OR Psychopharmaceuticals OR Psychoactive Agent* 
OR Psychoactive Drug* OR "Antidepressive Agents"[Mesh] OR Antidepressive 
Agent* OR Antidepressant Drug* OR Antidepressant* OR Thymoanaleptics 
OR Thymoleptics OR "Antidepressive Agents, Second-Generation"[Mesh] OR 
Second*Generation Antidepressive Agent* OR Atypical Antidepressants OR 
Second*Generation Antidepressive Drugs OR  "Antidepressive Agents, 
Tricyclic"[Mesh] OR Tricyclic Antidepressive Agent* OR Tricyclic 
Antidepressant Drugs* OR Tricyclic Antidepressant* OR 
"Hallucinogens"[Mesh] OR Psychotomimetic Agent* OR Hallucinogenic Agent* 
OR Hallucinogenic Substance* OR Psychedelic* OR Hallucinogenic Drug* OR 
"Tranquilizing Agents"[Mesh] OR Tranquilizing Agent* OR Tranquilizing Drug* 
OR Ataractic* OR Tranquilizing Effect* OR "Anti-Anxiety Agents"[Mesh] OR 
Anxiolytic Agent* Tranquilizing Agents, Minor OR Anxiolytic* OR Anxiolytic 
Effects OR Anti*anxiety Effect* OR "Antimanic Agents"[Mesh] OR Antimanic 
Drugs OR Antimanic* OR Antimanic Effect* OR "Antipsychotic Agents"[Mesh] 
OR Antipsychotics OR Major Tranquilizers OR Neuroleptic Drugs OR 
Neuroleptics OR Major Tranquilizing Agents OR Antipsychotic Drugs OR 
Neuroleptic Agent* OR Antipsychotic Effect* OR "Nootropic Agents"[Mesh] 

E Depressão "Depression"[Mesh] OR Depressions OR Depressive Symptom* OR 
Emotional Depression* OR "Depressive Disorder"[Mesh] OR "Depressive 
Disorder, Major"[Mesh] OR depression* OR depressive* 

F Ansiedade psychological stress OR Anxiety OR Stress disorders OR post*traumatic stress 
disorder* OR "Anxiety Disorders"[Mesh] OR "Agoraphobia"[Mesh] OR "Anxiety, 
Separation"[Mesh] OR "Neurocirculatory Asthenia"[Mesh] OR "Neurotic 
Disorders"[Mesh] OR "Obsessive-Compulsive Disorder"[Mesh]  OR "Hoarding 
Disorder"[Mesh] OR "Panic Disorder"[Mesh] OR "Phobic Disorders"[Mesh] OR 
"Phobia, Social"[Mesh] 

G Epilepsia "Epilepsy"[Mesh] OR Epilepsies OR Seizure Disorder* OR Awakening Epilepsy 
OR Cryptogenic Epileps* OR Aura* OR "Epilepsies, Partial"[Mesh] OR "Epilepsies, 
Myoclonic"[Mesh] OR "Drug Resistant Epilepsy"[Mesh] OR "Epilepsy, 
Generalized"[Mesh] OR "Epilepsy, Tonic-Clonic"[Mesh] OR "Epilepsy, 
Absence"[Mesh] OR "Epilepsy, Temporal Lobe"[Mesh] OR "Epilepsy, Post-
Traumatic"[Mesh] OR "Epilepsy, Complex Partial"[Mesh] OR "Epilepsy, Frontal 
Lobe"[Mesh] OR "Myoclonic Epilepsy, Juvenile"[Mesh] OR "Epilepsy, 
Rolandic"[Mesh] OR "Epilepsy, Reflex"[Mesh] OR "Epilepsy, Benign 
Neonatal"[Mesh] OR "Epilepsy, Partial, Sensory"[Mesh] OR "Epilepsy, Partial, 
Motor"[Mesh] OR seizure* 

H Esquizofrenia "Schizophrenia"[Mesh] OR Schizophrenias OR Schizophrenic Disorder* OR 
Dementia Praecox OR "Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic 
Disorders"[Mesh] OR "Schizophrenia, Paranoid"[Mesh] OR Paranoid 
Schizophrenia* OR Delusional Disorder* OR "Schizophrenia, 
Disorganized"[Mesh] OR "Schizophrenia, Catatonic"[Mesh] OR "Schizotypal 
Personality Disorder"[Mesh] OR Schizophrenia* 
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I Transtorno 
Bipolar 

"Bipolar Disorder"[Mesh] OR Bipolar Disorder* OR Manic*Depressive 
Psychosi* OR Bipolar Affective Psychos* OR Mania OR Manic State OR 
Bipolar Depression OR Manic Disorder* 

J Transtornos 
de humor  

Mood disorder* OR "Mood Disorders"[Mesh] OR Affective Disorder* OR 
"Seasonal Affective Disorder"[Mesh] OR "Affective Disorders, 
Psychotic"[Mesh] OR Affective Psychose* 

Fonte: Elaboração própria 

 

A estratégia de busca no Pubmed, usando combinação entre as 

estratégias e termos apresentados no quadro 3 segue descrita no quadro 4. 

 

Quadro 4 - Descrição das combinações entre estratégias de busca no Pubmed propostas para 
cada tópico, de acordo com o apresentado no quadro 3 

Assunto  Estratégia de busca* 

Diretrizes Clínicas de Saúde Mental e Gestação 
(Busca A) AND (Busca B AND (Busca C OR 
Busca D) 

Diretrizes Clínicas de Depressão (Busca A) AND (Busca E) 

Diretrizes Clínicas de Epilepsia (Busca A) AND (Busca G) 

Diretrizes Clínicas de Esquizofrenia (Busca A) AND (Busca H) 

Diretrizes Clínicas de Transtorno Bipolar (Busca A) AND (Busca I) 

Diretrizes Clínicas de Transtornos de humor e ansiedade (Busca A) AND (Busca F OR Busca J) 

*Buscas descritas no quadro 3            

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Elegibilidade 
 

4.2.1 Critérios de inclusão 

Foram consideradas elegíveis DC com escopo relacionado ao cuidado de 

saúde mental na gestação e/ou cujo escopo fosse o cuidado de um ou mais dos 

transtornos de saúde mental elencados desde que houvesse pelo menos uma 

recomendação para a população gestante; somente foram incluídas DC cujas 

recomendações foram formuladas a partir de revisão sistemática, publicadas ou 

atualizadas a partir de 2015 (dado que fora desse período provavelmente estaria 

desatualizada); com texto completo disponível em português, inglês ou espanhol. 

No caso de DC publicadas e atualizadas dentro desse mesmo período, a versão 

mais recente foi considerada. 
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4.2.2 Critérios de exclusão 

Não foram considerados elegíveis outros documentos como comentários 

ou revisões sem recomendação para a prática clínica ou ainda DC com 

recomendações baseadas apenas em consenso de especialistas.  

A elegibilidade contou com a colaboração de seis pesquisadores e foi 

realizada em duas etapas, sempre por dois revisores independentes. A primeira 

etapa consistiu na avaliação de título e resumo de cada estudo, utilizando a 

plataforma Rayyan QCRI® (OUZZANI et al., 2016). Na segunda etapa, realizou-

se a leitura de texto completo, também por dois revisores independentes, com o 

preenchimento de uma planilha Excel® para verificação do atendimento aos 

critérios de elegibilidade. As divergências, quando necessário, foram definidas 

com um terceiro pesquisador. 

 

4.3 Avaliação da Qualidade Metodológica 
 

A qualidade metodológica das DC foi avaliada com o instrumento AGREE 

II, através da plataforma online (https://www.agreetrust.org/). A avaliação foi 

realizada por três pesquisadores independentes, previamente treinados e com 

experiência no uso do instrumento. Na avaliação foram considerados os 

materiais suplementares das DC, quando existentes. 

O AGREE II é composto de 23 itens-chave organizados em seis domínios, 

seguido por dois itens de classificação global, conforme mostrado no quadro 5.  
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Quadro 5 - Itens e domínios da ferramenta AGREE II 

Domínio Itens 

1. Escopo e finalidade 

• O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se especificamente descrito (s). 

• A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

• A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se destina encontra-se especificamente descrita. 

2. Envolvimento das 

partes interessadas 

• A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos de todos os grupos profissionais relevantes. 

• Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da população-alvo (pacientes, público). 

• Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 

3. Rigor de 

desenvolvimento 

• Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de evidências. 

• Os critérios para a seleção de evidências estão claramente descritos. 

• Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências estão claramente descritos. 

• Os métodos para formulação das recomendações estão claramente descritos. 

• Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram considerados na formulação das recomendações. 

• Existe uma relação explícita entre as recomendações e as evidências que lhe dão suporte. 

• A diretriz foi revisada externamente por experts antes da sua publicação. 

• Um procedimento para atualização da diretriz está disponível. 

4. Clareza da 

apresentação 

• As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 

• As diferentes opções de abordagem da condição ou problema de saúde estão claramente apresentadas. 

• As recomendações-chave são facilmente identificadas. 

5. Aplicabilidade 

• A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras para sua aplicação. 

• A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

• Foram consideradas as potenciais implicações quanto aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

• A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento e/ou auditoria. 

6. Independência 

editorial 

• O parecer do órgão financiador não exerceu influência sobre o conteúdo da diretriz. 

• Foram registrados e abordados os conflitos de interesse dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

Avaliação global • A avaliação global inclui a classificação da qualidade geral da diretriz e se a mesma pode ser recomendada para o uso na prática. 

Fonte: Elaboração própria (AGREE, 2003) 
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O escore de cada domínio é calculado considerando a pontuação 

recebida em cada um dos itens que o compõe e o número de itens do domínio 

bem como o número de avaliadores. Calcula-se tanto a pontuação obtida (soma 

das pontuações de cada item) como a pontuação mínima e máxima que poderia 

ser obtida para cada domínio: [(Pontuação obtida – Pontuação mínima) ÷ 

(Pontuação máxima – Pontuação mínima)] x 100. 

Sendo a pontuação máxima e a pontuação mínima calculadas da seguinte 

forma: 

• Pontuação máxima = 7 (concordo totalmente) x quantidade de itens no domínio 

x número de avaliadores  

• Pontuação mínima = 1 (discordo totalmente) x quantidade de itens no domínio x 

número de avaliadores. 

Assim, os cálculos realizados para cada definição do escore em cada 

domínio são apresentados na figura 1. 

 

Figura 1 -  Cálculos realizados para cada definição do escore em cada domínio 

 

a. nota mínima, equivalente a discordo totalmente; b. número de avaliadores; c. nota máxima, 

equivalente a concordo totalmente. 

Fonte: Elaboração própria (AGREE, 2003). 

 

Embora o AGREE II não estabeleça parâmetro para classificação das DC 

de acordo com o escore nos domínios, com base na avaliação da qualidade das 

DC, para interpretação da pontuação foi dada maior relevância para os domínios 

3 (rigor de desenvolvimento), por considerar que o desenvolvimento 

metodológico é um ponto crítico e essencial na garantia da transparência, 

reprodutibilidade e consideração das evidências científicas na elaboração da DC,  

e domínio 6 (independência editorial, uma vez que a garantia de que a possível 

influência do financiador e conflitos de interesse foram minimizados asseguraria 
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maior confiabilidade ao documento - esses domínios também foram reportados 

como os considerados mais relevantes em estudo que discutia o quanto cada 

domínio era considerado para compor a avaliação global (HOFFMANN-EßER et 

al., 2018).  

Dessa forma, a qualidade metodológica foi interpretada como alta quando 

o escore foi maior ou igual a 60% nos domínios 3 e 6, média quando o escore 

para esses domínios era de 31 e 59% e baixa quando o escore nesses domínios 

era igual ou inferior a 30%.  

 

4.4 Aspectos éticos 

 

Trata-se de uma pesquisa em bases de dados da literatura, sem envolver 

experimentação com seres humanos, portanto isenta de avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP/UNIFESP), porém foi assinada a 

Declaração de Responsabilidade, como preconizado pela instituição (Apêndice 

A).  
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5. RESULTADOS  
 

A busca nas bases de dados resultou em 28.696 artigos. Ao término da 

primeira etapa de elegibilidade, 735 publicações foram incluídas e consideradas 

potencialmente elegíveis. Posteriormente, foi realizada a segunda etapa da 

elegibilidade, por leitura de texto completo e ao final incluímos 38 DC, conforme 

demonstra a figura 2. A lista de artigos excluídos e a razão para exclusão é 

apresentada no Apêndice B. 



44 

 

Figura 2 -  Fluxograma da elegibilidade de DC sobre cuidado de saúde mental na gestação e também por DC com recomendações para o cuidado de alguns 
transtornos psíquicos de maior prevalência (transtorno de humor, esquizofrenia, epilepsia, depressão e transtorno bipolar) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Entre as 38 DC identificadas, nove (23,7%) tinham como tema principal a 

depressão. Há uma variedade em relação ao país de origem da DC, no entanto, 

foram predominantemente do Reino Unido (n=8; 21,1%), a maioria (n=28; 

73,7%) declarou ter recebido financiamento, 16 (42,1%) delas utilizou o GRADE 

como sistema de classificação de evidências e em 23 (60,5%) DC a equipe de 

desenvolvimento envolveu mais de duas especialidades profissionais – como 

descrito na tabela 1. A descrição detalhada de cada DC estão disponíveis para 

consulta no apêndice C.  

 

Tabela 1 - Características das diretrizes clínicas com recomendações para o cuidado em saúde 
mental de gestantes 

Variáveis Quantidade (%) 

Ano de publicação/atualização 

 

2015 3 (7,9%) 

2016 10 (26,3%) 

2017 3 (7,9%) 

2018 5 (13,2%) 

2019 4 (10,5%) 

2020 11 (29,0%) 

2021 2 (5,3%) 
 Total 38 (100%) 

Assunto   

 
 
 
 
 

Cuidados na gestação 1 (2,6%) 

Depressão 9 (23,7%) 

Depressão e ansiedade 1 (2,6%) 

Epilepsia 7 (18,4%) 

Esquizofrenia 6 (15,8%) 

Saúde mental 6 (15,8%) 

Transtorno bipolar 4 (10,5%) 

Transtorno de ansiedade 3 (7,9%) 

Transtorno de humor 1 (2,6%) 
        Total 38 (100%) 

País/Região   

 
 
 
 
 
 
 
 

Alemanha 1 (2,6%) 

Associação de diversos países 6 (15,8%) 

Austrália 5 (13,2%) 

Austrália e Nova Zelândia 1 (2,6%) 

Canadá 2 (5,3%) 

Chile 1 (2,6%) 

Espanha 2 (5,3%) 

Estados Unidos 7 (18,4%) 

Malásia 1 (2,6%) 

Peru 1 (2,6%) 

Qatar 1 (2,6%) 

Reino Unido 8 (21,1%) 

Singapura  1 (2,6%) 

Suécia 1 (2,6%) 
      Total                38 (100%) 
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Tipo da instituição ou organização 

 
 

Consórcio 2 (5,3%) 
Governamental  13 (34,2%) 

Organização independente 1 (2,6%) 

Pesquisadores 2 (5,3%) 

Pesquisadores/especialistas 1 (2,6%) 

Sociedade profissional 19 (50%) 

        Total 38 (100%) 

Método para formulação das recomendações 

 Consenso 29 (76,3%) 
Não menciona 9 (23,7%) 

        Total 38 (100%) 

Financiamento 

 
 

Não 5 (13,2%) 
Não menciona 5 (13,2%) 

Sim 28 (73,7%) 

       Total 38 (100%) 

Sistema de classificação de evidências 

 GRADE 16 (42,1%) 
Não menciona 1 (2,6%) 

Outros 21 (55,3%) 

       Total 38 (100%) 

Equipe com mais de duas especialidades 

 Não  10 (26,3%) 

Não fica claro 5 (13,2%) 

Sim 23 (60,5%) 

        Total 38 (100%) 

Fonte: elaboração própria. 

Para analisar a avaliação da qualidade metodológica de todas as DC 

incluídas, foi elaborado um boxplot no Microsoft Office Excel com as pontuações 

obtidas de acordo com o domínio, conforme apresentado na figura 3. 

 

Figura 3 - Boxplot representando o resultado da avaliação da qualidade metodológica das 
diretrizes clínicas 

  

Fonte: Elaboração própria 
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A seguir, são relatados os resultados obtidos de acordo com o domínio 

avaliado. 

Domínio 1 – Escopo e finalidade 

Este domínio diz respeito ao objetivo geral da DC, às questões específicas 

de saúde e à população-alvo. A pontuação mediana foi de 81%, com dispersão 

de 23% e amplitude de 33 a 100%. Nota-se um outlier, indicando um valor 

distante da média para esse domínio. Entre as 38 DC incluídas e avaliadas, 34 

delas obtiveram pontuações ≥ 60%, indicando que a maioria atendeu de forma 

satisfatória aos critérios avaliados. As outras quatro diretrizes apresentaram 

pontuações entre 31 e 59%, em geral por não apresentarem as informações de 

forma clara. 

 

Domínio 2 – Envolvimento das partes interessadas 

Focaliza em que medida a diretriz foi desenvolvida pelas partes 

interessadas adequadas e representa a visão dos usuários pretendidos. A 

pontuação mediana para esse domínio foi 60%, dispersão de 38%, com 

pontuação mínima de 17% e máxima de 96%. Entre as DC avaliadas, quatro 

delas apresentaram pontuações ≤30%, 14 obtiveram pontuações entre 31 e 59%, 

e 20 apresentaram pontuações iguais ou acima de 60%. Apesar da maioria das 

DC ter obtido pontuação de mediana a alta, não envolveram uma equipe  

multidisciplinar na elaboração, geralmente incluíram psiquiatras e psicólogos, 

deixando de considerar profissionais relevantes para a condição, além de não 

incluírem pacientes na elaboração. 

 

Domínio 3 – Rigor do desenvolvimento 

Diz respeito ao processo utilizado para coletar e sintetizar as evidências, 

os métodos para a formulação das recomendações e a respectiva atualização. 

A pontuação mediana foi 66%, com dispersão de 39% e amplitude de 27% a 

99%. Entre as DC avaliadas, duas obtiveram pontuação menor ou igual a 30%, 

16 apresentaram pontuação entre 31 e 59%, e 20 apresentaram pontuações 

maiores ou iguais a 60%. As DC que não obtiveram a pontuação considerada 

mínima para ser classificada como de boa qualidade metodológica não 
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descreveram claramente os pontos fortes e limitações, não informaram sobre 

atualização ou os métodos que seriam utilizados para atualizar o documento, e 

principalmente não ofereceram informações completas sobre a busca por 

evidências. 

 

Domínio 4 – Clareza da apresentação 

Diz respeito à linguagem, estrutura e ao formato da diretriz. A pontuação 

mediana foi 86%, dispersão de 21% e amplitude variando de 44% até 100%. 

Neste domínio nenhuma DC obteve pontuação inferior ou igual a 30%, seis 

diretrizes pontuaram entre 31 e 59%, e 32 igual ou acima de 60%. É importante 

destacar que três diretrizes obtiveram pontuação máxima (100%). Em geral, as 

DC forneceram recomendações específicas, abordaram diferentes opções de 

tratamento e apresentaram as recomendações-chave em forma de tabela ou 

com algum destaque que facilitou a identificação. 

 

Domínio 5 – Aplicabilidade 

Diz respeito a prováveis fatores facilitadores e barreiras para a 

implementação, estratégias para melhorar a aplicação, bem como o 

envolvimento de recursos relacionados à utilização da diretriz. A pontuação 

mediana foi de 37%, dispersão de 43% e amplitude de 0 a 90%. Este foi o 

domínio em que menos diretrizes clínicas atenderam aos critérios avaliados, 

resultando em 13 DC que obtiveram pontuações menores ou iguais a 30%, 15 

DC com pontuações entre 31 e 59%, e apenas 10 DC apresentaram pontuações 

iguais ou acima de 60%. As DC não descreveram fatores facilitadores e barreiras 

para sua aplicação, poucas forneceram alguma ferramenta para facilitar a 

implementação como versões para determinado público, geralmente os 

potenciais recursos não foram relatados e raramente apresentaram critérios para 

auditoria. 

Domínio 6 – Independência editorial 

Diz respeito à formulação das recomendações de modo a não 

apresentarem vieses decorrentes de interesses conflitantes. A mediana foi de 

69%, com dispersão de 27% e amplitude entre 0 e 100%. Quatro DC pontuaram 
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menor ou igual a 30%, 11 DC apresentam pontuação entre 31 e 59%, e 23 

obtiveram pontuações superiores ou iguais a 60%. É possível identificar pela 

figura 3 a presença de um outlier, que corresponde à DC que não pontuou nesse 

domínio, uma vez que não forneceu informações a respeito. As outras DC que 

tiveram as piores pontuações não forneceram informações para um dos itens, 

os documentos que receberam pontuação intermediária não forneceram a 

informação de forma completa, geralmente deixaram de relatar se a existência 

de um financiador teve ou não influência nas recomendações da DC, assim como 

ausência de informações de como conflitos de interesses relatados foram 

manejados.  

Considerando o critério previamente estipulado para classificar a diretriz 

de alta qualidade metodológica, isto é, escore igual ou superior a 60% nos 

domínios 3 (Rigor de desenvolvimento) e domínio 6 (Independência editorial), 17 

(44,7%) diretrizes clínicas obtiveram as pontuações necessárias. Seis (35,3%) 

dessas DC tem origem do Reino Unido, a maioria elaborada por instituição 

governamental (n=11; 64,7%) e relataram receber financiamento para 

elaboração do documento. Cabe destacar que todas as DC do NICE incluídas 

nesse trabalho foram classificadas como de alta qualidade, além disso obtiveram 

pontuações acima de 60% em todos os domínios. Outras três DC, elaboradas 

pelo Ministério da Saúde do Qatar, Associação de enfermeiras do Canadá e DC 

australiana, também atenderam de forma satisfatória a todos os critérios 

avaliados. Entre as sete DC que pontuaram acima de 60% em todos os domínios, 

a maioria (n=5; 71,5%) utilizou o GRADE como sistema de classificação das 

evidências e incluíram mais de uma categoria de profissional de saúde na equipe 

de desenvolvimento. Mesmo entre as DC avaliadas como de alta qualidade, 

alguns pontos podem ser aprimorados, especialmente os domínios de 

envolvimento das partes interessadas e aplicabilidade. O escore final das DC 

classificadas como de alta qualidade metodológica é apresentado na tabela 2 

de acordo com o domínio avaliado. A avaliação detalhada de cada DC com a 

nota de individual de cada avaliador é apresentada no apêndice D.   
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Tabela 2 - Pontuação das diretrizes clínicas classificadas como de alta qualidade metodológica 

Diretriz Clínica 
Domínios 

1 2 3 * 4 5 6 * 

ALTA QUALIDADE 

Antenatal and postnatal mental health: clinical 
management and service guidance. (NICE, 2014) 

94% 
 

85% 
 

90% 
 

91% 
 

88% 
 

75% 
 

Interventions to Prevent Perinatal Depression: 
Recommendation Statement. (U.S Preventive Services 
Task Force, 2019) 

94% 
 

50% 
 

76% 
 

93% 
 

38% 
 

75% 
 

Enhancing reciprocal partner support to prevent perinatal 
depression and anxiety: a Delphi consensus study. 
(PILKINGTON et al., 2016) 

78% 
 

91% 
 

66% 
 

89% 
 

31% 
 

100% 
 

The American Psychiatric Association practice guideline 
for the treatment of patients with schizophrenia. 
(KEEPERS et al., 2020) 

80% 50% 82% 91% 53% 83% 

Clinical practice guideline for the screening and 
management of the mild depressive episode at the first 
level of care for the Peruvian Social Security (EsSalud). 
(MACCIOTTA-FELICES et al., 2020) 

91% 
 

72% 
 

92% 
 

96% 
 

57% 
 

81% 
 

Mental health care in the perinatal period: Australian 
clinical practice guideline. (AUSTIN et al., 2017) 

96% 96% 92% 96% 90% 100% 

Assessment and Interventions for Perinatal Depression 
(Registered Nurses’ Association of Ontario, 2018) 

87% 63% 75% 83% 78% 92% 

Epilepsy in Pregnancy (Royal College of Obstetricians 
and Gynaecologists, 2016) 

89% 61% 77% 94% 35% 61% 

Epilepsies: diagnosis and management [CG137] (NICE, 
2012) 

93% 80% 91% 93% 85% 64% 

Diagnosis & management of obstetric mental health 
disorders. (Ministry of Public Health Qatar, 2020) 

91% 87% 65% 94% 61% 75% 

Common mental health problems: identification and 
pathways to care. (NICE, 2011) 

89% 78% 78% 76% 69% 69% 

Health Care Guideline - Depression in Primary Care. 
(TRANGLE et al., 2016) 

89% 67% 76% 89% 54% 86% 

Guías Clínicas AUGE Tratamiento de personas desde el 
primer episodio de Esquizofrenia. (MINISTERIO DE 
SALUD, 2016) 

100% 65% 71% 100% 56% 83% 

Bipolar disorder: assessment and management 
[CG185]. (NICE, 2014) 

93% 80% 85% 93% 82% 67% 

SIGN 143 - Diagnosis and management of epilepsy in 
adults. (SIGN, 2015) 

94% 69% 86% 93% 50% 75% 

mhGAP Intervention Guide - Version 2.0 – 2019. (WHO, 
2016) 

61% 54% 74% 85% 69% 69% 

Screening for Depression in Adults: US Preventive 
Services Task Force Recommendation Statement. (SIU 
et al., 2016) 

93% 37% 68% 93% 49% 92% 

Fonte: Elaboração própria. 

      Pontuação maior ou igual a 60%; 

      Pontuação entre 31% e 59%; 

      Pontuação menor ou igual a 30%. 

 

Entre todas as DC avaliadas, 15 (39,5%) foram classificadas como de 

média qualidade metodológica. Apesar disso, é possível observar que a maioria 

dessas DC atendem de maneira satisfatória principalmente os critérios avaliados 

nos domínios de escopo e finalidade e clareza de apresentação. É importante 

destacar apesar de serem classificadas como de média qualidade metodológica, 

oito DC apresentaram pontuações muito próximas da estabelecida para ser 
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considerada como de alta qualidade. Entre elas, destaca-se a DC SIGN, 2013 

que pontuo acima de 60% em todos os domínios, exceto no domínio de 

indepência editorial como é possível observar na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Pontuação das diretrizes clínicas classificadas como de média qualidade 
metodológica 

MÉDIA QUALIDADE 

Diretriz Clínica 
Domínios 

1 2 3 * 4 5 6 * 

The 2020 Royal Australian and New Zealand College of 
Psychiatrists clinical practice guidelines for mood 
disorders. (MALHI et al., 2020) 

65% 
 

61% 
 

40% 
 

72% 
 

33% 
 

69% 
 

Royal Australian and New Zealand College of 
Psychiatrists clinical practice guidelines for the treatment 
of panic disorder, social anxiety disorder and generalised 
anxiety disorder. (ANDREWS et al., 2018) 

81% 
 

57% 
 

58% 
 

70% 
 

14% 
 

75% 
 

The German guidelines for the treatment of anxiety 
disorders. (BANDELOW et al., 2015) 

33% 
 

37% 
 

38% 
 

61% 
 

19% 
 

50% 
 

The International College of Neuropsychopharmacology 
(CINP) Treatment Guidelines for Bipolar Disorder in Adults 
(CINP-BD-2017). (FOUNTOULAKIS et al., 2017) 

80% 
 

37% 
 

50% 
 

76% 
 

17% 
 

75% 
 

The World Federation of Societies of Biological Psychiatry 
(WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of 
Bipolar Disorders: Acute and long-term treatment of mixed 
states in bipolar disorder. (GRUZE et al., 2018) 

78% 
 

17% 
 

51% 
 

78% 
 

21% 
 

72% 
 

Royal Australian and New Zealand College of 
Psychiatrists clinical practice guidelines for the 
management of schizophrenia and related disorders. 
(GALLETLY et al., 2016) 

78% 
 

61% 
 

38% 
 

81% 
 

33% 
 

53% 
 

Evidence-based guidelines for the pharmacological 
treatment of schizophrenia: Updated recommendations 
from the British Association for Psychopharmacology. 
(BARNES et al., 2020) 

63% 
 

30% 
 

38% 
 

83% 
 

26% 
 

81% 
 

Anaesthesia in electroconvulsive therapy. Special 
conditions. (FERNÀNDEZ-CANDIL et al., 2020) 

59% 26% 35% 65% 7% 50% 

Management Issues for Women With Epilepsy--Focus on 
Pregnancy: Obstetrical Complications and Change in 
Seizure Frequency. (AAN, 2016) 

72% 33% 44% 57% 21% 50% 

Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments 
(CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management 
of Adults with Major Depressive Disorder. (MILEV et al., 
2016) 

69% 
 

35% 
 

43% 
 

56% 
 

10% 
 

69% 
 

VA/DoD Clinical Practice Guidelines - Management of 
Major Depressive Disorder (MDD) (The Management of 
Major Depressive Disorder Working Group, 2016) 

98% 85% 99% 96% 56% 53% 

Management of Major Depressive Disorder (Second 
Edition). (Ministry of Health Malaysia Academy of 
Medicine Malaysia Malaysian Psychiatric Association, 
2019) 

80% 59% 81% 87% 64% 58% 

Clinical Practice Guidelines: Pregnancy care 2020 Edition. 
(Australian Government Department of Health, 2020) 

96% 67% 59% 100% 57% 42% 

SIGN 131 - Management of schizophrenia. (SIGN, 2013) 89% 74% 74% 100% 76% 58% 

International Society for Nutritional Psychiatry Research 
Practice Guidelines for Omega-3 Fatty Acids in the 
Treatment of Major Depressive Disorder. (GUU et al., 
2019) 

63% 46% 53% 91% 10% 58% 

Fonte: Elaboração própria. 

      Pontuação maior ou igual a 60%; 

      Pontuação entre 31% e 59%; 

      Pontuação menor ou igual a 30%. 
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Outras seis DC (15,8%) pontuaram igual ou inferior a 30% nos domínios 

3 e 6 e foram classificadas como de baixa qualidade metodológica. De forma 

geral, essas DC apresentaram limitações em todos os domínios, como pode ser 

observado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Pontuação das diretrizes clínicas classificadas como de baixa qualidade 
metodológica 

BAIXA QUALIDADE 

Diretriz Clínica 
Domínios 

1 2 3 * 4 5 6 * 

Ministry of Health Clinical Practice Guidelines: Anxiety 
Disorders. (LIM et al., 2015) 

72% 78% 35% 76% 31% 0% 

Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments 
(CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders 
(ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with 
bipolar disorder. (YATHAM et al., 2018) 

70% 
 

50% 
 

27% 
 

59% 
 

35% 
 

42% 
 

World Federation of Societies of Biological Psychiatry 
(WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of 
Schizophrenia Part 3: Update 2015 Management of special 
circumstances: Depression, Suicidality, substance use 
disorders and pregnancy and lactation. (HASAN et al., 2015) 

70% 
 

31% 
 

36% 
 

78% 
 

17% 
 

22% 
 

Management Issues for Women with Epilepsy--Focus on 
Pregnancy: Vitamin K, Folic Acid, Blood Levels, and 
Breastfeeding. (AAN, 2016) 

83% 
 

50% 
 

41% 
 

57% 
 

0% 
 

17% 
 

Evidence-based anti-seizure monotherapy in newly 
diagnosed epilepsy: A new approach. (COMPAGNO 
STRANDBERG et al., 2020) 

43% 18% 28% 44% 3% 36% 

Consensus statement for the management of generalized 
tonic-clonic seizures in Spain. (GIL NAGEL et al., 2020) 

57% 46% 33% 46% 6% 25% 

Fonte: Elaboração própria. 

      Pontuação maior ou igual a 60%; 

      Pontuação entre 31% e 59%; 

      Pontuação menor ou igual a 30%.
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6. DISCUSSÃO 
 

Trinta e oito DC foram avaliadas em relação à sua qualidade metodológica 

por meio da ferramenta AGREE II. Destas, 17 (44,7%) foram consideradas de 

alta qualidade. A maioria das DC avaliadas foram elaboradas por países/regiões 

desenvolvidas (31; 81,6%), especialmente Reino Unido (8; 21,1%) e Estados 

Unidos (7; 18,4%); e contou com apoio governamental (17; 44,7%) para seu 

desenvolvimento. Esse resultado seria esperado considerando-se o alto custo 

para elaborar uma DC de qualidade, pois o processo requer profissionais 

qualificados, a realização de uma ou várias RS, revisão externa, ferramentas e 

recursos para disseminação (CLUZEAU et al., 2003). O custo de 

desenvolvimento de DC é estimado em 200.000 dólares por diretriz nos Estados 

Unidos (DE MELO, 2021). As sete DC avaliadas neste trabalho que obtiveram 

pontuações acima de 60% em todos os domínios do AGREE II declararam 

receber financiamento governamental para sua elaboração. Entidades 

governamentais possuem mais recursos para isso, indicando o motivo pelo qual 

geralmente DC desenvolvidas por elas são classificadas como de alta qualidade 

(BURGERS, 2003), o que já foi demonstrado também em estudos prévios, como 

o de Molino et al. (2019) no qual foram avaliadas 421 DC para o tratamento de 

doenças crônicas e observado que os fatores que tiveram relevância para que 

as DC tivessem pelo menos 60% no domínio 3 do AGREE II foram: envolvimento 

de mais autores, elaborados por instituições governamentais e que reportaram 

fontes de financiamento. 

Os resultados do estudo mostram que existe uma quantidade relevante 

de DC sobre saúde mental que fornecem pelo menos uma recomendação para 

gestantes, sobretudo considerando que houve restrição de período na busca, 

bem como de idioma para inclusão. Além disso, no critério de elegibilidade, foi 

estabelecido que só DC que reportavam ter empregado revisão sistemática em 

sua elaboração seriam elegíveis, o que pode ter reduzido o número de 

documentos incluídos. Entre as DC identificadas, observa-se maior frequência 

(9; 23,7%) de DC cujo principal assunto era o cuidado da depressão e incluíram 

recomendações para gestantes, o que seria o esperado à medida que se trata 

do transtorno mental de maior prevalência durante o período gestacional 
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(PEREIRA et al., 2009; FIOCRUZ, 2021). Entre as nove DC com escopo de 

depressão avaliadas neste trabalho, cinco foram classificadas como de alta 

qualidade, com uma delas (REGISTERED NURSES’ ASSOCIATION OF 

ONTARIO, 2018) apresentando escores acima de 60% em todos os domínios. 

Outras quatro DC de depressão foram classificadas como de média qualidade 

metodológica, sendo que duas delas apresentaram altos escores no domínio 

rigor de desenvolvimento mas no domínio de independência editorial não 

atingiram a pontuação mínima estipulada para classificação como “alta 

qualidade” - aqui, cabe ressaltar que ambas DC apresentavam pontuações 

acima de 50% nesse domínio. Esses achados ilustram o quanto devemos ter 

cuidado ao interpretar os resultados do AGREE II ao estipular parâmetros na 

classificação de DC. De fato, o manual da ferramenta não estabelece nenhuma 

forma de classificação e propõe que cada grupo interprete os achados 

considerando o fim para o qual a avaliação foi realizada (CLUZEAU et al., 2003; 

AGREE NEXT STEPS CONSORTIUM, 2009). O ADAPTE, um dos principais 

métodos de adaptação de DC (DARZI et al., 2017), também preconiza que os 

grupos que conduzirem adaptações de DC estabeleçam seus critérios e os 

flexibilize diante do número e qualidade das DC a ser adaptadas e da 

compreensão de quais domínios seriam mais importantes para o contexto de 

adaptação (THE ADAPTE COLLABORATION, 2009). 

Apesar de não ter sido identificada nenhuma publicação que tenha 

conduzido uma RS e realizada a avaliação da qualidade metodológica de DC 

com recomendações sobre o cuidado em saúde mental para o período 

gestacional, foram resgatadas na literatura algumas RS que identificaram e 

avaliaram a qualidade metodológica de DC sobre depressão com a ferramenta 

AGREE II. Uma delas é a RS conduzida por Hegarty et al. (2009), que identificou 

sete DC publicadas no período de 1996 a 2006 e na qual a avaliação com o 

instrumento AGREE mostrou que nenhuma DC pontuou mais de 50% em todos 

os seis domínios, com a maioria apresentando baixos escores em 

“aplicabilidade”.  

Em outra RS, publicada em 2017, sobre DC que abordavam falha na 

resposta ao tratamento antidepressivo, os domínios de envolvimento das partes 

interessadas, independência editorial e rigor de desenvolvimento foram os 

menos robustos, entre as 21 DC direcionadas para a população adulta 
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publicadas entre 2004 e 2014 - houve grande variação nos escores dos domínios, 

sendo mais altos para escopo e finalidade e clareza da apresentação e 

demonstrando que as DC ainda precisam melhorar no rigor de desenvolvimento, 

envolvimento de partes interessadas, independência editorial, mas, sobretudo, 

em relação às questões de implementação (MACQUEEN et al., 2017).  

Já os resultados da RS realizada por Medina et al. (2020) sobre DC 

europeias que abordavam o tratamento psicológico para depressão, durante a 

qual foram avaliadas quatro DC, considerou-se que, no geral, os documentos 

apresentavam boa qualidade, embora duas tenham pontuado baixo no domínio 

de aplicabilidade e algumas não forneceram informações sobre conflitos de 

interesse ou potencial influência dos órgãos financiadores. Ressalta-se que 

novamente escopo e finalidade e clareza de apresentação tiveram pontuações 

altas, mas nesse caso também foi avaliado como um ponto forte das DC o 

envolvimento de partes interessadas (pontuação média de 93%). Embora nesse 

caso, o rigor de desenvolvimento e a independência editorial tenham obtido 

escore médio de 86% e de 73%, respectivamente, uma vez mais a aplicabilidade 

foi de longe o domínio com as menores pontuações (média de 59%).  

Os resultados desses estudos são condizentes com nossos achados, 

como o fato do primeiro domínio e quarto domínio quase sempre apresentarem 

boas pontuações, enquanto o domínio que avalia questões relacionadas à 

implementação (quinto domínio, aplicabilidade) apresenta os escores mais 

baixos.  

A aplicabilidade é muito importante porque sem que sejam considerados 

os fatores relacionados à implementação, é menos provável que o documento 

seja efetivo em promover mudanças na prática clínica. Mesmo entre DC de alta 

qualidade metodológica, há margem para melhorias no que diz respeito ao 

relatório sobre as estratégias de implementação, especialmente em relação ao 

monitoramento dos resultados da implementação e à seleção de estratégias 

baseadas no diagnóstico das barreiras de implementação identificadas como 

relevantes durante o processo de discussão/elaboração da DC (DE 

VASCONCELOS et al., 2021). O domínio aplicabilidade apresentou menor 

mediana e uma grande variação, indicando ser o domínio de maior déficit nas 

DC aqui avaliadas, resultado similar ao relatado em estudos prévios de avaliação 

e qualidade de DC (MOLINO et al., 2019; ALONSO-COELHO et al., 2010; 
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ARMSTRONG et al., 2017). A maioria das 38 DC não descreveu os facilitadores 

e barreiras para a sua aplicação e não forneceu critérios de auditoria. Também 

foram poucas as DC que forneceram documento de resumo e ferramentas 

educacionais ou adicionais para serem utilizadas na prática. Em relação a 

implementação, alguns fatores podem influenciar como por exemplo: a 

aplicabilidade em termos de especificidade, acessibilidade e aceitação das 

recomendações. Esse achado contrasta com o propósito das DC e a 

necessidade de clareza e facilidade de uso sugerida, o que nos leva à conclusão 

de que é essencial que se invista em melhorias para garantir bons resultados em 

relação a esse domínio. 

Da mesma forma, a representatividade de todos os interessados no grupo 

elaborador da DC tanto contribui para facilitar a implementação do documento 

quanto para garantir que os valores e preferências de todos sejam considerados, 

sobretudo quando houver incertezas em relação às evidências e/ou equilíbrio 

risco x benefício das intervenções (CLUZEAU et al., 2012; ARMSTRONG et al., 

2018). Cabe ressaltar que em Medina et al. (2020), o domínio de envolvimento 

de partes interessadas obteve um alto escore médio possivelmente devido à 

especificidade nos critérios de elegibilidade da RS, incluindo apenas DC 

europeias. Nesse estudo, o domínio que avalia o envolvimento das partes 

interessadas apresentou a segunda pior mediana, com uma quantidade 

considerável de DC (10; 26,3%) incluindo apenas duas especialidades de 

profissionais de saúde, normalmente somente médicos psiquiatras e/ou 

psicólogos, em vez de optar por uma equipe multidisciplinar e envolver pacientes 

a fim de considerar suas opiniões e preferências, uma vez que todos esses 

participantes são relevantes e essenciais para a tomada de decisão de forma 

compartilhada. Para maior entrega, eficácia, implementação, precisão e 

transparência, painéis de desenvolvimento de DC devem ser formados por 

diversos grupos de partes interessadas e revisados por painéis externos 

multidisciplinares, envolvendo todas as especialidades relacionadas no 

gerenciamento da condição, inclusive a possibilidade de considerar opiniões e 

preferências dos pacientes (ESMAIL et al., 2015; CARROLL, 2017; 

SHANEYFELT et al., 1999). Chama a atenção que, mesmo quando há 

envolvimento de mais atores de grupos elaboradores, na maioria das vezes não 

são fornecidos detalhes de como se dá essa participação.  
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É bem conhecido que o uso de qualquer medicamento durante a gravidez 

costuma ser uma questão controversa e com evidências limitadas. Uma RS 

sobre prescrição de antidepressivos durante a gestação incluiu 12 DC 

publicadas entre 2000 e 2010, sendo que apenas duas delas eram 

especificamente dirigidas à população gestante. Os escores médios e o desvio 

padrão obtidos nessa avaliação para cada um dos domínios do AGREE II foram: 

escopo e finalidade 84,4% (12); envolvimento das partes interessadas 67,4% 

(29,8); rigor do desenvolvimento 68,6% (19,8); clareza de apresentação 83,4% 

(17,4); aplicabilidade 44% (37,3); e independência editorial 62,1% (30,4). De 

forma geral, as DC contendo recomendações para o uso de antidepressivos 

durante a gravidez foram consideradas de moderada a alta qualidade 

metodológica. As sociedades científicas elaboraram grande parte das DC (n=10), 

assim como foram desenvolvidas no Reino Unido, EUA, Canadá, Espanha, Nova 

Zelândia e internacionalmente. A revisão destacou que embora avaliadas como 

de boa qualidade, a maioria dessas DC não é desenvolvida especificamente para 

gestantes, e apresentou informações limitadas sobre as medidas de 

implementação e auditoria das medidas propostas (SANTOS et al., 2012). 

Apesar do estudo mencionado ter sido publicado em 2012 e, portanto, incluir DC 

com publicações anteriores às consideradas no presente trabalho, é possível 

notar vários pontos em comum, principalmente acerca dos domínios, os mais 

bem avaliados foram escopo e finalidade e clareza de apresentação, enquanto 

o domínio de menor escore foi aplicabilidade. Também nota-se grande 

participação das sociedades científicas na elaboração desses documentos e 

provenientes dos países/regiões mais frequentes. 

Além da depressão, outros transtornos de saúde mental foram alvo de 

avaliação de qualidade metodológica de DC, como transtorno bipolar, 

esquizofrenia, depressão e transtorno de ansiedade e epilepsia. No caso do 

transtorno bipolar, uma RS conduzida em 2015 avaliou a qualidade metodológica 

de 14 DC publicadas no período entre 2003 e 2014, reportando que a qualidade 

geral das DC incluídas variou consideravelmente e que tiveram desempenho 

muito baixo em termos de aplicabilidade, que é um dos principais aspectos que 

tornam as DC úteis na prática clínica (CASTELLANI et al., 2015). Entre as quatro 

DC sobre TB avaliadas, apenas uma, elaborada pelo NICE, atingiu os escores 

necessários e foi classificada como de alta qualidade.  
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Neste trabalho,  também foram identificadas DC sobre esquizofrenia com 

recomendações para gestantes (n=6) . Os resultados de avaliação dessas DC 

foram similares aos identificados em uma RS que avaliou DC de triagem para 

risco cardiovascular na esquizofrenia publicadas entre 2000 e 2010, no qual os 

autores demonstraram que os escores variaram entre as 18 DC avaliadas e que 

a maioria apresentou melhor pontuação nos domínios 1 e 4 (DE HERT et al., 

2011) e em outra RS na qual o domínio de escopo e finalidade também 

apresentou maior escore médio (75,8%), enquanto a média para o domínio 

relacionado à aplicabilidade foi a menor, equivalente a 39,5%, em uma RS sobre 

manejo da depressão em pacientes com esquizofrenia que avaliou dez DC 

(DONDÉ et al., 2018). De acordo com outra RS, que avaliou DC sobre tratamento 

farmacológico da esquizofrenia, três dos 10 documentos avaliados (publicados 

entre 2009 e 2016) pontuaram bem em todos os domínios da ferramenta AGREE 

II e novamente a aplicabilidade apresentou ampla variabilidade e os menores 

escores (de 14 a 79%) (KEATING et al., 2017). Também outro estudo, cujo 

objetivo foi comparar DC de esquizofrenia de diferentes países (incluindo 24 DC 

provenientes de 18 países), destacou que a DC do NICE apresentou a maior 

qualidade metodológica de acordo com o AGREE II e as maiores pontuações em 

cinco dos seis domínios (GAEBEL et al., 2005). Essa DC do NICE não foi incluída 

no presente trabalho uma vez que a data de publicação foi anterior à 

estabelecida como critério de elegibilidade, entretanto, outras DC elaboradas 

pela mesma agência foram consideradas e todas obtiveram escores acima de 

60% em todos os seis domínios. A questão do prazo pelo qual uma DC é 

considerada atual é controversa na literatura, porque pode variar muito 

dependendo do escopo da DC e da velocidade com a qual as evidências sobre 

o tema surgem (DE MELO, 2021). 

Na realização deste estudo, bem como verificado em outras publicações 

disponíveis na literatura, alguns países/regiões estão sempre presentes, entre 

eles estão EUA, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, Canadá e geralmente 

alguma organização internacional. De forma geral, esses países já possuem 

maior conhecimento e experiência no assunto, e possuem organizações 

responsáveis pela elaboração dos documentos com maior tradição no 

desenvolvimento de DC e/ou articulação com a política de saúde, o que contribui 

para a elaboração de DC de melhor qualidade (MOLINO et al., 2019; DE MELO, 
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2021). Diversos outros países/regiões podem não possuir recursos suficientes 

para revisar sistematicamente as evidências por conta própria, a fim de 

elaborarem DC de alta qualidade, mas não podem/deveriam assumir as 

recomendações de DC americanas, europeias ou australianas sem avaliar se 

seriam adequadas ao contexto local, sendo necessário um processo de 

adaptação dessas DC (DIZON, MACHINGAIDZE, GRIMMER, 2016; MCCAUL 

et al., 2020). Critérios de pesquisa, medidas de desfecho, conjunto de 

intervenções selecionadas e populações incluídas estão sujeitas a vieses étnicos 

e culturais e a juízos de valor. Além disso, as decisões relacionadas a saúde-

economia podem variar de acordo com os recursos disponíveis em diferentes 

países (DIZON, MACHINGAIDZE, GRIMMER, 2016; MCCAUL et al., 2020;DE 

MELO, 2021).  

Além de publicações focadas nos transtornos de saúde mental, existem 

outras abordando diferentes condições de saúde, mas focadas no período 

gestacional. Há publicações cujo escopo é a hipertensão gestacional. Em uma 

revisão publicada em 2016, somente duas DC sobre hipertensão gestacional 

publicadas entre 2010 e 2014 apresentaram altos escores em todos os domínios 

do AGREE II, com resultados variando muito para as outras 4 DC avaliadas no 

mesmo estudo (BAZZANO et al., 2016). Outra RS publicada em 2014, incluiu 13 

DC publicadas entre 2003 e 2014, também com escores mais altos nos domínios 

de escopo e finalidade e clareza de apresentação e pontuações mais baixas 

foram em aplicabilidade, independência editorial e envolvimento das partes 

interessadas. Nesse estudo, nenhuma das DC atingiu pontuação maior ou igual 

a 80% em todos os seis domínios e em todos os escores houve grande variação 

(GILLON et al., 2014). Enquanto isso, outra RS publicada no ano de 2013, incluiu 

seis DC e a avaliação demonstrou que as principais falhas foram nos domínios 

de aplicabilidade, independência editorial e envolvimento das partes 

interessadas (LUITJES et al., 2013).  

Outro tema abordado em estudos que avaliaram DC sobre gestantes foi 

o manejo da diabetes. Em um desses estudos, os autores incluíram oito DC 

publicadas entre 2002 e 2010, e os domínios de independência editorial, 

envolvimento das partes interessadas e rigor de desenvolvimento tiveram as 

pontuações mais baixas, enquanto os domínios com maior pontuação foram 

aplicabilidade, clareza de apresentação e escopo e finalidade. A DC elaborada 
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pelo NICE foi a que obteve maior pontuação em todos os seis domínios 

(GREUTER et al., 2012). Observa-se novamente que um dos pontos 

discordantes entre esse estudo quando comparado aos nossos achados diz a 

respeito do quinto domínio (aplicabilidade). No caso das DC do manejo da 

diabetes na gestação, cinco das oito DC obtiveram mais de 50% nesse domínio, 

com todas elas apresentando critérios de revisão para fins de monitoramento 

e/ou auditoria, ainda algumas DC descreveram considerações sobre custos ou 

recursos adicionais e possíveis barreiras, o que pode ser explicado em partes 

pela condição avaliada e pelo estudo ter utilizado uma escala que variou de 1 a 

4. Além disso, outro domínio divergente foi o de rigor de desenvolvimento já que 

grande parte das DC sobre diabetes apresentaram baixo escore neste domínio, 

porque a maioria delas não descreveu explicitamente como identificaram, 

selecionaram e resumiram as evidências disponíveis (GREUTER et al., 2012), 

ao mesmo tempo em que neste trabalho identificamos 20 DC com escore igual 

ou superior a 60% nesse domínio. Uma possível justificativa estaria relacionada 

à um dos critérios de elegibilidade estabelecidos, isto é, DC elaboradas a partir 

da condução de RS e o fato de que as DC nesse estudo foram mais 

recentemente publicadas – outros estudos demonstraram que tem havido 

melhora do escore nesse domínio ao longo dos anos (ALONSO-COELLO et al., 

2010; ARMSTRONG et al., 2017). Uma publicação mais recente que também 

abordou a diabetes mellitus gestacional, incluiu 14 DC que foram emitidas entre 

2009 e 2018, relatando que a qualidade variou, porém a média em todos os 

domínios foi superior a 60% (ZHANG et al., 2019). 

Dessa forma, é possível perceber que embora as  DC apresentem foco 

em diferentes condições de saúde, os domínios de destaque e os de maiores 

limitações continuam sendo os mesmos, e os resultados são similares aos 

obtidos nesse estudo. O manual AGREE II define a qualidade das diretrizes 

como a confiança de que os potenciais vieses do desenvolvimento de diretrizes 

foram abordados de forma adequada e que as recomendações são válidas 

interna e externamente e são viáveis para a prática clínica (CLUZEAU et al., 

2003; AGREE NEXT STEPS CONSORTIUM, 2009). Chama a atenção que 

quase metade das DC avaliadas (17; 44,7%) foram classificadas como sendo de 

alta qualidade metodológica. Entre as DC de alta qualidade, seis (35,3%) de 

origem do Reino Unido, a maioria (11; 64,7%) elaborada por instituição 



61 

 

governamental e com relato de recebimento de financiamento. Em comum, em 

todas as DC classificadas como de alta qualidade os domínios do AGREE II que 

apresentaram maiores limitações foram o envolvimento das partes interessadas 

e aplicabilidade. 

Há pouca pesquisa sobre toda a gama de transtornos mentais durante o 

período gestacional, como melhorar o acesso ao tratamento e acerca da eficácia 

de diferentes modelos de prestação de serviços. Ainda, é importante considerar 

que o acesso aos serviços especializados não é homogêneo, muitas vezes é 

limitado a mulheres com casos mais graves e de acordo com as condições 

socioeconômicas, especialmente em países de baixa e média renda, em que os 

recursos são limitados e um grande número de pessoas não recebe tratamento 

(TOL et al., 2020). As intervenções não farmacológicas, como as terapias 

psicológicas, têm se mostrado eficazes e auxiliam no tratamento de problemas 

de saúde mental leves a moderados, no entanto, nem todas as mulheres têm 

acesso a elas, normalmente utilizam apenas o tratamento farmacológico, para o 

qual se tem evidência limitada, praticamente exclusiva de estudos 

observacionais ou por meio da extrapolação de dados de outras populações 

(CHAMBERS et al., 2009; LITTLE, 1999; SHEFFIELD et al., 2014; HAAS et al., 

2011). 

Considerando esse cenário, o rigor de desenvolvimento é de extrema 

importância. Pelo fato de um dos critérios de elegibilidade desse estudo ter sido 

DC elaboradas a partir de uma revisão sistemática da literatura, este foi o terceiro 

pior domínio em termos de escore, indicando que melhorias podem ser 

realizadas, principalmente nos itens relacionados a descrição de forma clara 

sobre o processo de formulação das recomendações e pontos fortes e limitações. 

Por outro lado, 23 (60,5%) DC pontuaram acima de 60% no domínio de 

independência editorial é importante destacar que muitas DC não obtiveram 

pontuações maiores por não relatarem claramente que o financiador do 

documento não teve influência no desenvolvimento e/ou por não mencionar 

como potenciais conflitos de interesses declarados foram manejados. Fato este, 

que vai de encontro com achados de um estudo que analisou políticas de conflito 

de interesses entre as organizações que produzem DC e concluiu que 

frequentemente essas políticas não atendem aos padrões necessários e isso 

representa uma falha que pode reduzir a confiança do público, destacando a 



62 

 

necessidade de melhorar a transparência e a gestão de conflitos existentes 

(BREMS et al., 2021).  

Entre as limitações desse estudo podemos destacar o fato de que 

restringimos os idiomas durante a elegibilidade, o que pode ter resultado na 

perda de DC de países com tradição no seu desenvolvimento, como França e 

Holanda por exemplo. Também podemos citar o fato de que não foi realizada 

busca para diretrizes que tivessem como escopo o cuidado na gestação, ainda 

que a busca tenha permitido resgatar algumas dessas DC. Além disso, o AGREE 

II é uma ferramenta que avalia o rigor metodológico e a transparência com que 

um DC é desenvolvida a partir do relato sobre o processo de seu 

desenvolvimento. Dessa forma, as pontuações nos domínios dependem da 

adequada documentação e publicização sobre a elaboração/atualização do 

documento (DE MELO, 2021). De fato, o foco principal da avaliação utilizando o 

AGREE II está na qualidade do relato dos aspectos metodológicos relacionados 

ao desenvolvimento de DC e não na avaliação da qualidade das recomendações 

que esses documentos fornecem. Apesar de importante, somente o relato 

adequado das questões metodológicas não é suficiente para garantir que as 

recomendações sejam apropriadas e válidas, sendo possível que uma diretriz 

bem avaliada com o AGREE II contenha recomendações falhas e, inversamente, 

uma diretriz que não seja desenvolvida sistematicamente pode fornecer 

conselhos sólidos e consistentes com as evidências, ainda que menos provável 

(FLOREZ et al., 2020). Assim, foi desenvolvido outro instrumento de avaliação 

de qualidade metodológica, focado não na avaliação da DC mas sim das 

recomendações, o Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation-

Recommendations Excellence (AGREE-REX) (BROUWERS et al., 2020). 

Cabe ressaltar que entre os pontos fortes desse estudo estão a realização 

de busca abrangente nas bases de dados mais utilizadas, além da busca em 

repositórios específicos de DC. Ainda, as estratégias de busca aplicadas 

incluíram tanto diretrizes clínicas voltadas à saúde mental quanto diretrizes 

clínicas que abordavam os transtornos de saúde mental mais prevalentes de 

forma específica. Em relação à avaliação da qualidade metodológica com a 

utilização da ferramenta AGREE II, ela foi realizada por três avaliadores de forma 

independente, dentro da quantidade de avaliadores recomendada pelo manual 

do instrumento, previamente treinados e com experiência no uso da ferramenta. 
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Na avaliação, os materiais suplementares foram considerados. No casos de 

discrepâncias de dois pontos ou mais em algum item, houve discussão entre os 

avaliadores, com cada um realizando um comentário sobre o que considerou e 

em que parte da DC encontrou determinada informação até que houvesse um 

consenso na pontuação. Além disso, não foram identificados estudos que 

avaliassem a qualidade metodológica das diretrizes clínicas de forma 

abrangente, como foi realizado neste trabalho. Geralmente, possuíam foco em 

algum transtorno de saúde mental específico.  
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7. CONCLUSÃO 
 

Foram identificadas 38 DC com pelo menos uma recomendação sobre o 

cuidado em saúde mental durante o período gestacional, das quais 17 foram 

classificadas como de “alta qualidade metodológica” empregando o critério de 

escore igual ou 60% nos domínios rigor de desenvolvimento e independência 

editorial. Dessa forma, há bons documentos disponíveis na literatura científica 

para auxiliar a tomada de decisão na prática clínica, assim como podem ser úteis 

para nortear o desenvolvimento de outras DC adaptadas.  

Nota-se que também ainda é frequente a publicação de DC com uma 

diferença considerável entre o desejável e a realidade no processo de 

desenvolvimento e de manejo de conflitos de interesse. Nesse sentido, alguns 

pontos no processo de elaboração e/ou relato das DC precisam ser aprimorados, 

atenção especial deve ser direcionada a aplicabilidade e o representatividade 

das partes interessadas, que foram domínios que receberam as menores 

pontuações em DC de diferentes níveis de qualidade. Além disso, é importante 

destacar que há espaço para melhorias para os demais domínios mesmo entre 

as DC classificadas como de alta qualidade metodológica. Somente sete DCs 

apresentaram escore igual ou acima de 60% em todos os domínios, todas com 

envolvimento governamental. 
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APÊNDICE C – Características de cada diretriz clínica avaliada 

 

Diretriz clínica Condição 
Ano de 

publicação/ 
atualização 

País/Região 
Tipo da 

instituição ou 
organização 

Método para 
formulação 

Relata 
financiamento 

Financiador 
Equipe de 

desenvolvimento 

Antenatal and postnatal 
mental health: clinical 
management and service 
guidance. (NICE, 2014) 

Saúde mental 2020 Reino Unido Governamental Consenso Sim Governamental 
(NICE) 

Obstetra,psiquiatra, 
psicólogo, 
metodologistas 

Interventions to Prevent 
Perinatal Depression: 
Recommendation 
Statement. (U.S 
Preventive Services Task 
Force, 2019) 

Depressão 2019 Estados Unidos Sociedade 
profissional 

Consenso  Sim Governamental 
(Agency for 
Healthcare 
Research and 
Quality (AHRQ)) 

Médicos, mestres em 
saúde pública e 
doutores em filosofia 

The 2020 Royal Australian 
and New Zealand College 
of Psychiatrists clinical 
practice  guidelines for 
mood disorders. (MALHI et 
al., 2020) 

Transtornos 
de humor 

2020 Austrália Sociedade 
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financiamento 

NA Médicos psiquiatras, 
psicólogos 
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Zealand College of 
Psychiatrists clinical 
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treatment of panic 
disorder, social anxiety 
disorder and generalised 
anxiety disorder. 
(ANDREWS et al., 2018) 

Transtornos 
de ansiedade 

2018 Austrália Sociedade 
profissional 

Consenso Sim RANZCP. Psicólogos e psiquiatras 
(acadêmicos e médicos) 

Ministry of Health Clinical 
Practice Guidelines: 
Anxiety Disorders. (LIM et 
al., 2015) 

Transtornos 
de ansiedade 

2015 Singapura Governamental Consenso  Não mencionado NA Psiquiatras, psicólogo 
clínico, farmacêutico, 
representante de 
paciente e médicos de 
família 

The German guidelines for 
the treatment of anxiety 
disorders.(BANDELOW et 
al., 2015) 

Transtornos 
de ansiedade 

2015 Alemanha Sociedade 
profissional 

Consenso Não mencionado NA Psiquiatras, psicólogos, 
clínicos gerais e outros 
membros de sociedades 
profissionais relevantes 
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(Delphi ou delphi 
modificado) 
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australiano  
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em saúde mental 
perinatal (profissionais) 
e defensores do 
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Psicólogos, psiquiatras, 
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and long-term treatment of 
mixed states in bipolar 
disorder. (GRUZE et al., 
2018) 

Transtorno 
bipolar 

2018 Associação de 
diversos países 

Sociedade 
profissional 

Não mencionado Não houve 
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Transtorno 
bipolar 
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Zelândia 

Sociedade 
profissional 
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for the pharmacological 
treatment of 
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(BARNES et al., 2020) 
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financiamento 
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World Federation of 
Societies of Biological 
Psychiatry (WFSBP) 
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Treatment of 
Schizophrenia Part 3: 
Update 2015 Management 
of special circumstances: 
Depression, Suicidality, 
substance use disorders 
and pregnancy and 
lactation. (HASAN et al., 
2015) 

Esquizofrenia 2015 Associação de 
diversos países 

Sociedade 
profissional 

Não mencionado Não mencionado NA Psiquiatras 

Anaesthesia in 
electroconvulsive therapy. 
Special conditions. 
(FERNÀNDEZ-CANDIL et 
al., 2020) 

Saúde mental 2020 Espanha Pesquisadores Não mencionado Não mencionado NA Anestesiologista e 
psiquiatras 

The american psychiatric 
association practice 
guideline for the treatment 
of patients with 
schizophrenia. (KEEPERS 
et al., 2020) 

Esquizofrenia 2020 Estados Unidos Sociedade 
profissional 

Consenso 
(Delphi ou delphi 
modificado) 

Sim Fundo 
operacional da 
APA 

Psiquiatras, psicólogo 

Management Issues for 
Women With Epilepsy--
Focus on Pregnancy: 
Obstetrical Complications 

Epilepsia 2016 Estados Unidos Sociedade 
profissional 

Não mencionado Sim Milken Family 
Foundation 

Neurologista 
especialista em 
epilepsia, neurologista 
gerais, doutores em 
farmácia, obstetras, 
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and Change in Seizure 
Frequency. (AAN, 2016) 

enfermagem, experts 
em teratologia. 

Management Issues for 
Women With Epilepsy--
Focus on Pregnancy: 
Vitamin K, Folic Acid, 
Blood Levels, and 
Breastfeeding. (AAN, 
2016) 

Epilepsia 2016 Estados Unidos Sociedade 
profissional 

Não mencionado Sim Milken Family 
Foundation 

Neurologista 
especialista em 
epilepsia, neurologista 
gerais, doutores em 
farmácia, obstetras, 
enfermagem, experts 
em teratologia. 

Evidence-based anti-
seizure monotherapy in 
newly diagnosed epilepsy: 
A new approach. 
(COMPAGNO 
STRANDBERG et al., 
2020) 

Epilepsia 2020 Suécia Consórcio Consenso Não mencionado NA Farmacêutico, 
especialistas, 
representantes de 
outras agências 
nacionais, clínico geral, 
representantes de 
outras organizações 
profissionais relevantes, 
por exemplo, 
enfermeiros, e 
representantes da 
associação nacional de 
pessoas com epilepsia. 

Consensus statement for 
the management of 
generalized tonic-clonic 
seizures in Spain. (GIL 
NAGEL et al., 2020) 

Epilepsia 2020 Espanha Pesquisadores/e
specialistas 

Consenso 
(Delphi ou delphi 
modificado) 

Sim Eisai 
Farmacéutica 
S.A.; Esteve 
Pharmaceuticals 
S.A 

Neurologistas 
especialistas em 
epilepsia, pacientes com 
epilepsia, neurologistas, 
neuropediatras, 
enfermeira, 
neuropsicologistas 

Clinical practice guideline 
for the screening and 
management of the mild 
depressive episode at the 
first level of care for the 
Peruvian Social Security 
(EsSalud). (MACCIOTTA-
FELICES et al., 2020) 

Depressão 2020 Peru Governamental Consenso Sim Instituto de 
Evaluación de 
Tecnologías en 
Salud  
e Investigación 
(IETSI), 
EsSalud, de 
Perú. 

Especialistas clínicos e 
metodologistas. 
Médicos psiquiatras, 
médicos de família e 
psicólogos. 
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Canadian Network for 
Mood and Anxiety 
Treatments (CANMAT) 
2016 Clinical Guidelines 
for the Management of 
Adults with Major 
Depressive Disorder. 
(MILEV et al., 2016) 

Depressão 2016 Canadá Sociedade 
profissional 

Consenso Sim Fundos internos 
do CANMAT 

Especialistas da área de 
psiquiatria, farmácia e 
psicologia. 

Mental health care in the 
perinatal period: Australian 
clinical practice guideline. 
(AUSTIN et al., 2017) 

Saúde mental 2017 Austrália Organização 
independente 

Consenso Sim Governamental 
(Departamento 
de Saúde do 
governo 
Australiano) 

Especialistas em 
cuidado de saúde 
mental, clínico geral, 
obstetra, saúde materno 
infantil, organizações de 
consumidores e 
cuidadores, psiquiatra, 
representante de 
paciente, psicólogo. 

Assessment and 
Interventions for Perinatal 
Depression (Registered 
Nurses’ Association of 
Ontario, 2018) 

Depressão 2018 Canadá Sociedade 
profissional 

Não mencionado Sim Governamental 
(Ontario Ministry 
of Health and 
Long-Term 
Care) 

Psiquiatra, enfermeira, 
membros da equipe 
interprofissional que 
ocupam cargos clínicos, 
administrativos e 
acadêmicos.  

VA/DoD Clinical Practice 
Guidelines - Management 
of Major Depressive 
Disorder (MDD) (The 
Management of Major 
Depressive Disorder 
Working Group, 2016) 

Depressão 2016 Estados Unidos Sociedade 
profissional 

Consenso Sim (Governamental
) United States 
Government 

Psicólogo, enfermeira, 
metodologista, 
farmacêutico,  
psiquiatra, médico de 
família 

Epilepsy in Pregnancy 
 (Royal College of 
Obstetricians and 
Gynaecologists, 2016) 

Epilepsia 2016 Reino Unido Sociedade 
profissional 

Consenso Não houve 
financiamento 

NA Não fica claro. 

Epilepsies: diagnosis and 
management [CG137] 
(NICE, 2012) 

Epilepsia 2021 Reino Unido Governamental Consenso Sim Governamental 
(NICE) 

Enfermeira especialista 
em epilepsia, 
neurologista, 
farmacêutico, 
associações, pediatra, 
representante de 
paciente 
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Management of Major 
Depressive Disorder 
(Second Edition). (Ministry 
of Health Malaysia 
Academy of Medicine 
Malaysia Malaysian 
Psychiatric Association, 
2019) 

Depressão 2019 Malásia Governamental Consenso Sim Governamental 
(Ministério da 
Saúde da 
Malásia) 

Psiquiatra, psicólogo, 
médico de família, 
farmacêutico 

Diagnosis & management 
of obstetric mental health 
disorders. (Ministry of 
Public Health Qatar, 2020) 

Saúde mental 2020 Qatar Governamental Não mencionado Sim Governamental 
(Ministério da 
Saúde Pública 
do Catar) 

Psiquiatra, Obstetra, 
ginecologista, 
enfermeiro, 
farmacêutico, parteira, 
representante de 
paciente, psicólogo, 
médico de família 

Clinical Practice 
Guidelines: Pregnancy 
care 2020 Edition. 
(Australian Government 
Department of Health, 
2020) 

Cuidados na 
gravidez 

2020 Austrália Governamental Consenso Sim Governamental ( 
Departamento 
de Saúde do 
Governo 
australiano) 

Obstetra, representante 
de pacientes, 
ginecologista, parteira, 
clínico geral,  enfermeira 

Common mental health 
problems: identification 
and pathways to care. 
(NICE, 2011) 

Saúde mental 2021 Reino Unido Governamental Consenso Sim Governamental 
(NICE) 

Enfermeira, psicólogo, 
psiquiatra 

Health Care Guideline - 
Depression in Primary 
Care. (TRANGLE et al., 
2016) 

Depressão 2016 Estados Unidos Consórcio Consenso Sim Institute for 
Clinical Systems 
Improvement 
(ICSI's work is 
funded by the 
annual dues of 
the member  
medical groups 
and three 
sponsoring 
health plans in 
Minnesota) 

Psiquiatra, psicólogo, 
médico de família, 
farmacêutico 

Guías Clínicas AUGE 
Tratamiento de personas 
desde el primer episodio 
de Esquizofrenia. 
(MINISTERIO DE SALUD, 
2016). 

Esquizofrenia 2017 Chile Governamental Consenso Sim Governamental Psiquiatra, psicóloga, 
trabalhadora social, 
sociólogo, assistente 
social, enfermeira, 
médico da família, 
médico, odontóloga, 
terapeuta ocupacional,  
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Bipolar disorder: 
assessment and 
management 
[CG185]. (NICE, 2014) 

Transtorno 
bipolar 

2020 Reino Unido Governamental Consenso Sim Governamental 
(NICE) 

Associações, 
psicólogos, 
anestesistas,geriatras, 
psiquiatra, farmacêutica 

SIGN 143 - Diagnosis and 
management of epilepsy in 
adults. (SIGN, 2015) 

Epilepsia 2018 Reino Unido Governamental Consenso Sim Governamental 
(Governo 
Escoces) 

Neurologista,enfermeira
, farmacêutico, obstetra, 
representante de 
paciente. 

SIGN 131 - Management 
of schizophrenia. (SIGN, 
2013) 

Esquizofrenia 2016 Reino Unido Governamental Consenso Sim Governamental 
(Governo 
Escoces) 

Psiquiatra, psicólogo, 
enfermeiro, 
farmacêutico, 
metodologista, 
terapeuta ocupacional, 
representante leigo 

mhGAP Intervention Guide 
- Version 2.0 – 2019. 
(WHO, 2016) 

Saúde mental 2019 Associação de 
diversos países 

Governamental Consenso Sim Autism Speaks, 
USA; CBM; 
Fountain House 
Inc.; 
Government  of 
Japan; 
Government of 
the Republic of 
Korea; 
Government of 
Switzerland; 
National Institute 
of Mental 
Health, USA; 
Syngenta. 

Não fica claro. 

International Society for 
Nutritional Psychiatry 
Research Practice 
Guidelines for Omega-3 
Fatty Acids in the 
Treatment of Major 
Depressive Disorder. 
(GUU et al., 2019) 

Depressão 2019 Associação de 
diversos países 

Sociedade 
profissional 

Consenso 
(Delphi ou delphi 
modificado) 

Sim Financiamento 
de pesquisas 

Não fica claro. 

Screening for Depression 
in Adults: US Preventive 
Services Task Force 
Recommendation 
Statement. (SIU et al., 
2016) 

Depressão 2016 Estados Unidos Sociedade 
profissional 

Não mencionado Sim Governamental 
(Agency for 
Healthcare 
Research and 
Quality (AHRQ)) 

Não fica claro. 

Fonte: elaboração própria.
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APÊNDICE D – Avaliação detalhada de cada diretriz clínica  
 

 Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance (NICE, 

2014). 

 
 

 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 7 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

6 6 7 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 7 7 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

7 6 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 6 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

6 6 7 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 6 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

6 6 7 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

6 6 6 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

6 6 7 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 5 5 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 6 6 
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Interventions to Prevent Perinatal Depression: Recommendation Statement (U.S Preventive 

Services Task Force, 2019). 

 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 7 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

4 4 4 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 5 5 5 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 6 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 7 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 6 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

2 2 2 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 4 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

6 6 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 4 
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The 2020 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice  guidelines 

for mood disorders (MALHI et al., 2020). 

 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 5 5 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

4 4 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 6 5 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 2 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

5 6 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 6 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

3 3 2 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

3 2 2 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 4 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 5 4 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

4 4 4 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 5 5 5 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

4 3 3 
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Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for the 

treatment of panic disorder, social anxiety disorder and generalised anxiety disorder (ANDREWS et 

al., 2018). 

 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 6 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 5 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 4 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

5 5 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 5 5 5 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 4 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 5 4 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 5 6 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

5 5 5 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

2 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 5 5 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 2 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

1 1 2 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 2 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 5 5 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 6 6 
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Ministry of Health Clinical Practice Guidelines: Anxiety Disorders  (LIM et al., 2015). 

 

 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 4 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 4 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

6 6 6 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 7 6 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

2 2 1 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

1 1 2 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

1 1 1 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

2 1 1 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 4 4 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

4 4 4 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

4 4 4 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

7 7 7 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 5 4 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

4 4 4 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

2 1 2 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

1 1 1 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

1 1 1 
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The German guidelines for the treatment of anxiety disorders (BANDELOW et al., 2015). 

 

 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

2 2 2 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

4 4 4 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

3 3 3 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

4 4 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

4 3 3 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 3 3 2 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

4 4 4 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 6 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

3 2 3 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

4 3 4 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 4 4 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

4 5 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 4 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 4 4 5 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

2 2 2 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

2 1 2 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

1 1 1 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

7 7 7 
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Enhancing reciprocal partner support to prevent perinatal depression and anxiety: a  Delphi 

consensus study (PILKINGTON et al., 2016). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 5 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

6 6 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

7 7 7 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 6 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

7 7 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

7 7 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 2 2 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 4 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

7 7 7 
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The International College of Neuropsychopharmacology (CINP) Treatment Guidelines for Bipolar 

Disorder in Adults (CINP-BD-2017) (FOUNTOULAKIS et al., 2017). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 5 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

3 3 3 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 3 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 6 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 6 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

3 4 3 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 6 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

2 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

2 2 2 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 2 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

4 4 4 
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The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological 

Treatment of Bipolar Disorders: Acute and long-term treatment of mixed states in bipolar disorder 

(GRUZE et al., 2018). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 6 6 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 6 5 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

1 1 1 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 2 2 2 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

3 3 3 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 5 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 5 6 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

3 3 3 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 2 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 6 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 6 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

2 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

3 3 3 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 2 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

6 7 6 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 4 4 
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Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for 

Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder 

(YATHAM et al., 2018). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

4 4 4 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 2 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

3 3 3 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

1 2 1 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

1 2 1 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

2 2 2 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 5 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

3 3 3 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

3 3 3 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 4 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 3 3 3 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

5 5 5 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 3 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

2 2 2 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

2 2 2 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice  guidelines for the 

management of schizophrenia and related disorders (GALLETLY et al., 2016). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 6 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 5 5 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

5 5 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 6 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

1 2 1 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

1 1 1 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

3 3 3 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 5 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

3 3 3 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 7 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 6 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

3 4 4 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 3 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

3 3 3 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

3 3 3 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 6 5 
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Evidence-based guidelines for the pharmacological treatment of schizophrenia: Updated 

recommendations from the British Association for Psychopharmacology (BARNES et al., 2020). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 5 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 5 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

4 4 3 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 2 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 2 1 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 4 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

3 3 3 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

2 3 2 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 3 3 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 5 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 2 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 2 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 7 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 5 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

3 3 3 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 2 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

3 3 3 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 4 
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World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological 

Treatment of Schizophrenia Part 3: Update 2015 Management of special circumstances: 

Depression, Suicidality, substance use disorders and pregnancy and lactation (HASAN et al., 

2015). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 6 5 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 6 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 5 5 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 2 2 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 3 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

1 2 2 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

3 3 3 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

3 3 3 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 5 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 4 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

3 3 3 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 6 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

2 2 2 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

3 3 3 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 2 2 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

1 1 1 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

3 4 4 
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Anaesthesia in electroconvulsive therapy. Special conditions (FERNÀNDEZ-CANDIL et al., 2020). 

 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 5 4 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 5 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

4 4 4 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

2 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

1 1 1 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 4 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 4 4 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

3 3 3 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

3 3 3 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 4 4 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

3 3 3 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 5 5 4 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 1 2 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

2 2 2 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 2 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

1 1 1 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

7 7 7 
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The american psychiatric association practice guideline for the treatment of patients with 

schizophrenia (KEEPERS et al., 2020). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 7 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 6 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 5 5 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

6 6 6 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 3 3 3 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

7 7 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 5 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 7 6 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 2 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

5 5 6 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

4 5 4 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 5 5 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

7 7 7 
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Management Issues for Women With Epilepsy--Focus on Pregnancy: Obstetrical Complications 

and Change in Seizure Frequency (AAN, 2016). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

4 4 4 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 2 2 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 4 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 6 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 7 6 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

2 2 2 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 4 4 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 4 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

1 2 1 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 1 1 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

4 4 4 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

4 4 4 
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Management Issues for Women With Epilepsy--Focus on Pregnancy: Vitamin K, Folic Acid, Blood 

Levels, and Breastfeeding (AAN, 2016). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 5 6 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

6 6 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 2 2 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 4 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

3 3 3 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 4 4 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 4 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 4 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 4 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 4 4 4 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 1 1 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

1 1 1 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

1 1 1 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

3 3 3 
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Evidence-based anti-seizure monotherapy in newly diagnosed epilepsy: A new approach 

(COMPAGNO STRANDBERG et al., 2020). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

4 4 4 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

3 3 3 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

3 4 4 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

2 2 2 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 1 1 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 3 3 3 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

3 3 3 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

3 3 3 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

3 2 3 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

3 2 2 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 4 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

4 3 4 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 2 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 4 3 4 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

4 3 3 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 4 4 4 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 1 1 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

2 1 2 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

3 3 3 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

4 3 3 
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Consensus statement for the management of generalized tonic-clonic seizures in Spain (GIL 

NAGEL et al., 2020). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 5 5 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

4 5 4 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

4 4 4 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

4 3 3 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

4 4 4 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 4 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

4 4 4 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

4 3 3 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

2 3 3 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

4 4 3 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

3 3 3 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 4 4 3 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

4 3 4 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 4 4 4 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 1 1 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

2 1 1 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 1 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

2 2 2 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

3 3 3 
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Clinical practice guideline for the screening and management of the mild depressive episode at the 

first level of care for the Peruvian Social Security (EsSalud) (MACCIOTTA-FELICES et al., 2020). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

7 6 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

7 6 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

4 4 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 7 6 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

7 7 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 6 6 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

6 5 6 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 7 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 4 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

5 5 5 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

5 4 5 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

4 4 4 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 4 
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Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the 

Management of Adults with Major Depressive Disorder (MILEV et al., 2016). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 6 5 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 5 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 4 5 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

4 4 4 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 1 2 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 3 4 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

4 3 4 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 3 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

4 3 4 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 5 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

4 4 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

2 2 2 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 2 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 4 4 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 4 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 4 4 4 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 1 1 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

2 2 3 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

2 1 2 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 5 6 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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Mental health care in the perinatal period: Australian clinical practice guideline (AUSTIN et al., 

2017). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

7 7 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

6 7 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

7 7 7 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 7 7 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 7 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 7 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 7 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 7 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

5 5 5 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 7 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

6 7 7 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

7 7 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

7 7 7 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

5 5 5 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

7 7 7 
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Assessment and Interventions for Perinatal Depression (Registered Nurses’ Association of 

Ontario, 2018). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

4 4 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

4 3 4 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 6 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

2 2 1 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

5 5 5 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

6 6 6 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 6 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 6 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

6 6 7 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

3 3 3 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

7 7 7 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 6 6 
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VA/DoD Clinical Practice Guidelines - Management of Major Depressive Disorder (MDD) (The 

Management of Major Depressive Disorder Working Group, 2016). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

7 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

7 7 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

6 7 6 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 7 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

7 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 7 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

7 7 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

7 7 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

7 7 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

7 7 7 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 7 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 4 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

7 7 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

4 4 5 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

3 4 3 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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Epilepsy in Pregnancy (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2016). 

 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

7 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

6 6 6 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 3 3 3 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 6 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 6 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

7 7 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

5 5 5 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

5 5 5 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 7 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 2 1 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

5 5 5 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

5 5 5 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

4 4 5 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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Epilepsies: diagnosis and management [CG137] (NICE, 2012). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 7 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

7 7 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

4 4 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

7 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 7 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

7 7 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 6 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 6 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

5 6 6 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

5 5 5 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 7 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

6 7 7 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

6 6 6 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

4 5 4 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 5 5 

 



140 

 

 

 

 

 

Management of Major Depressive Disorder (Second Edition) (Ministry of Health Malaysia Academy 

of Medicine Malaysia Malaysian Psychiatric Association, 2019). 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 5 5 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

4 4 4 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 3 3 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 7 7 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 6 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 6 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 6 6 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

5 5 5 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

6 6 6 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

6 6 6 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

5 5 5 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

3 4 3 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

5 5 5 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

4 4 4 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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Diagnosis & management of obstetric mental health disorders (Ministry of Public Health Qatar, 

2020). 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

6 6 7 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

6 6 7 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 6 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

3 3 3 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

2 2 2 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

7 7 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 4 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

6 6 7 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

4 4 4 
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Clinical Practice Guidelines: Pregnancy care 2020 Edition (Australian Government Department of 

Health, 2020). 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

7 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

7 7 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

4 4 4 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 6 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

4 4 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 6 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

2 2 2 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

3 3 3 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

7 7 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 4 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

5 6 5 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

5 5 6 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

3 3 3 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

6 6 6 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

1 1 1 
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Common mental health problems: identification and pathways to care (NICE, 2011). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

6 6 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

5 5 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 6 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 5 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 5 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 6 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

5 5 5 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 5 5 5 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 6 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

5 5 5 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

4 4 4 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

5 5 6 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

4 4 4 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 6 7 
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Health Care Guideline - Depression in Primary Care (TRANGLE et al., 2016). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

7 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 6 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

5 5 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 5 5 5 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

7 7 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

7 7 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

4 4 4 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

4 4 4 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 5 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

3 3 3 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

5 5 5 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

4 4 4 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

5 5 5 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

6 6 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 6 6 
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Guías Clínicas AUGE Tratamiento de personas desde el primer episodio de Esquizofrenia 

(MINISTERIO DE SALUD, 2016). 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

7 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

7 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

7 7 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

3 3 2 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 7 7 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 6 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 5 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

4 4 4 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

7 7 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 5 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

4 4 4 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

3 3 3 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 5 5 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

7 7 7 
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Bipolar disorder: assessment and management [CG185] (NICE, 2014). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

7 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

6 6 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

6 6 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

5 5 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 6 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

7 7 7 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

4 4 4 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

6 6 7 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

5 5 5 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

6 6 6 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 5 5 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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SIGN 143 - Diagnosis and management of epilepsy in adults (SIGN, 2015). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

7 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

7 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 6 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 6 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

3 3 3 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 7 7 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

6 6 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

6 6 6 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 6 6 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

6 6 7 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 4 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

2 2 2 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

4 4 4 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

6 6 6 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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SIGN 131 - Management of schizophrenia (SIGN, 2013). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

7 7 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

7 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

5 5 5 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

5 5 5 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

5 5 5 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 6 6 7 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

4 4 4 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

5 5 5 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 7 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 7 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 6 6 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

5 5 5 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 7 7 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

7 7 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

6 6 6 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 7 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

7 7 7 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

3 3 3 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 5 5 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

4 4 4 
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mhGAP Intervention Guide - Version 2.0 – 2019 (WHO, 2016). 

 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 5 6 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 5 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

3 4 4 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

4 3 4 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

3 2 2 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 7 7 6 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 5 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

4 4 4 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

6 6 6 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

5 5 5 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

5 5 5 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

6 7 6 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

6 6 6 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 7 6 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

5 5 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 6 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

5 5 6 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

6 6 6 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

3 3 3 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

6 7 6 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

5 4 4 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 6 6 
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International Society for Nutritional Psychiatry Research Practice Guidelines for Omega-3 Fatty 

Acids in the Treatment of Major Depressive Disorder (GUU et al., 2019). 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

5 5 5 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

5 5 5 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

4 5 4 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

4 3 4 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

3 2 3 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 5 5 5 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

5 6 5 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

5 5 5 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

4 4 4 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

7 7 7 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 6 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

4 4 4 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

1 1 1 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 6 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

1 1 1 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

3 3 3 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

1 1 1 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

1 2 1 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

4 4 4 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

5 5 5 
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Screening for Depression in Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation 

Statement (SIU et al., 2016). 

 

Itens de avaliação do AGREE II Pontuação 

Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 

Domínio 1: Escopo e finalidade    

1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 
 

6 6 7 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 

7 7 7 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem a diretriz se 
destina encontra-se especificamente descrita. 

6 6 7 

Domínio 2: Envolvimento das partes interessadas    

4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui indivíduos 
de todos os grupos profissionais relevantes. 

3 3 4 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público, etc.). 

2 2 2 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos. 4 4 5 

Domínio 3: Rigor de desenvolvimento    

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de 
evidências. 

7 7 7 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos. 

7 7 7 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências 
estão claramente descritos. 

6 6 7 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos. 

3 3 3 

11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram 
considerados na formulação das recomendações. 

6 7 6 

12. Existe uma relação explícita entre as recomendações e 
as evidências que lhe dão suporte. 

6 6 6 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts antes da 
sua publicação. 

4 4 4 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 

1 1 1 

Domínio 4: Clareza da apresentação    

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 6 6 7 

16. As diferentes opções de abordagem da condição ou 
problema de saúde estão claramente apresentadas. 

6 6 7 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 7 7 7 

Domínio 5: Aplicabilidade    

18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras 
para sua aplicação. 

4 4 5 

19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre 
como as recomendações podem ser colocadas em prática. 

5 5 5 

20. Foram consideradas as potenciais implicações quanto 
aos recursos decorrentes da aplicação das recomendações. 

4 4 5 

21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento 
e/ou auditoria. 

2 2 2 

Domínio 6: Independência editorial    

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência 
sobre o conteúdo da diretriz. 

7 7 7 

23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse 
dos membros da equipe que desenvolveram a diretriz. 

6 6 6 

 


