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N as últimas décadas temos assistido, a par do de-
senvolvimento da medicina científica, e menos

dependente da opinião e experiência individual do mé-
dico, ao desenvolvimento e publicitação de normas de
orientação, protocolos ou guidelines clínicas. Estas são
desenvolvidas de forma sistemática e baseadas na evi-
dência científica, a fim de auxiliar o profissional de saú-
de na tomada de decisão. Os clínicos, os políticos e as se-
guradoras (os novos atores na medicina) encaram as gui-
delines como ferramentas para tornar os cuidados de saú-
de mais eficientes e equitativos, eliminando a distância
entre o que os clínicos fazem e o que a evidência cientí-
fica demonstra1,2. São, assim, potenciais benefícios das
guidelines: a melhoria da qualidade das decisões clínicas
e dos cuidados prestados, ultrapassando as práticas clí-
nicas enraizadas mas ultrapassadas; a equidade de aces-
so aos cuidados de saúde e estandardização do cuidado
prestado (e em Portugal, apesar de tão pequenos e com
um SNS com tantas qualidades, continuamos a ser um
país pautado por várias desigualdades em saúde); o au-
mento da informação disponível para o paciente e con-
sentimentos mais verdadeiramente informados; autori-
dade para se solicitar aos órgãos governamentais novos
métodos de diagnóstico e/ou tratamento; e de igual for-
ma promoção de estratégias mais custo-efetivas, com
superior especificidade e sensibilidade1.

No que diz respeito a limitações, as recomendações
defendidas podem estar erradas, ou pelo menos erradas
para o paciente individualmente. De facto, recomen-
dações que não considerem a evidência podem condi-
cionar práticas clínicas prejudiciais e ineficazes para os
pacientes. De igual forma, uma guideline nunca deve
ser rígida, ao ponto de não permitir ao clínico a inte-
gração da história médica do paciente, ou da sua von-
tade e preferências individuais.

Relativamente a questões médico-legais, as normas
de orientação clínica desempenham um duplo papel:
como estratégia de defesa para o profissional de saúde
que as seguiu ou como argumento de acusação, alegan-
do-se que o gold-standard de cuidado não foi cumprido2. 

Tendo em consideração os potenciais benefícios das

guidelines clínicas, desde que conscientes das suas limi-
tações e riscos, desde que nunca esqueçamos o papel
como médico que se deve centrar no paciente indivi-
dual, as mesmas representam um importante auxílio na
prática clínica diária. Na Ginecologia & Obstetrícia são
várias as sociedades governamentais ou científicas in-
ternacionais que têm emanado guidelines. Guidelines es-
tas que nem sempre se adaptam às particularidades do
nosso país.

Assim, neste número da AOGP encontrarão as pri-
meiras duas Recomendações da Sociedade Portuguesa de
Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal (SPOMMF):
Parto no Domicílio3 e Imersão em Água durante o Tra-
balho de Parto4. As recomendações SPOMMF preten-
dem ser breves revisões da literatura sobre temas com
controvérsia emergente, os chamados hot-points, adap-
tadas à realidade da Obstetrícia portuguesa. A
SPOMMF pretende, ainda, emanar normas de orien-
tação clínica sobre temas relevantes, seja pela frequên-
cia com que nos deparamos no quotidiano da prática
clínica, seja pelo corpo crescente de evidência clínica ou
mudança de paradigma. Para a elaboração dessas normas
serão convidados especialistas com reconhecida expe-
riência e mérito, de diferentes Serviços de Obstetrícia do
país, a quem será solicitada uma revisão sistemática da
literatura e evidência clínica, e um trabalho de reflexão
coletivo, a fim de procurarmos normas o mais concilia-
doras possíveis e adaptadas aos serviços reais. Mais uma
vez se reforça a característica orientadora e não impera-
tiva ou categórica das mesmas: que sejam recursos ver-
dadeiramente úteis na nossa atividade clínica!
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