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RESUMO 

 

Infertilidade é definida como incapacidade do casal em alcançar concepção após um ano de 

relações sexuais (pelo menos duas vezes por semana) sem o uso de métodos 

anticoncepcionais. Na Atenção Básica à Saúde (ABS), constata-se demanda de pessoas com 

queixas de infertilidade, porém os profissionais de saúde que atuam nesse nível da atenção, 

em geral, apresentam baixo conhecimento para realizarem o manejo dessa clientela. Sabendo-

se que protocolos são ferramentas que padronizam o cuidado e favorecem a qualidade das 

ações, objetivou-se desenvolver um protocolo clínico para a assistência de Enfermagem à 

infertilidade na ABS e avaliar a qualidade deste. Pesquisa de desenvolvimento ou tecnológica, 

desenvolvida de janeiro de 2013 a março de 2015, em 10 etapas: definição do problema, 

justificativa, definição do conteúdo do protocolo, revisão de literatura, construção dos 

algoritmos, elaboração textual, captação de modelos, seleção e criação de ilustrações, 

diagramação, consulta aos juízes e revisão de português. A definição do conteúdo foi obtida 

através da técnica de brainstorming, da qual participaram enfermeiros assistenciais, docentes 

e usuários de serviços de planejamento familiar. Para fundamentar o conteúdo, foram 

realizadas revisões integrativas e a classificação das evidências científicas seguiu o Oxford 

Centre for Based Medicine. A criação de ilustrações e diagramação do material foi realizada 

por designer, conforme as Normas Regulamentadoras Brasileiras, NRB 14724 e 6029. A 

avaliação da qualidade do protocolo foi realizada por sete juízes, utilizando-se do instrumento 

Appraisal of Guidelines Research and Evaluation (AGREE II). Este apresenta 23 itens 

distribuídos em seis domínios, incluindo, ainda, uma avaliação global.  As pontuações 

atribuídas pelos juízes foram calculadas e analisadas à luz do AGREE II e apresentadas em 

tabelas e gráficos, gerados no programa Microsoft Excel®, versão 2013. Calculou-se o 

Coeficiente de Variação de Pearson (CVP) por domínios e a média por itens do AGREE II. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará, conforme parecer no. 544.069/2014. Os juízes apresentaram tempo médio de 

formação de 15,14 anos, tendo todos experiência na área de planejamento familiar 

(anticoncepção) e cinco referiram experiência também na área de planejamento familiar 

voltada à concepção. Quanto à avaliação da qualidade do protocolo, o domínio 6 



 

 

(independência editorial) recebeu maior pontuação dos juízes (98,8%), mantendo-se também 

maior ou igual a 90,0% os domínios 1 (escopo e finalidade) e 4 (clareza da apresentação). O 

domínio 3 (rigor do desenvolvimento) atingiu percentual de qualidade de 89,3%, e o 2 

(envolvimento das partes interessadas), 83,3%. O menor percentual recaiu no domínio 5 

(aplicabilidade) com 79,2%, devido, principalmente, ao item 21, que avalia a existência de 

critérios para o monitoramento e/ou auditoria do protocolo. A análise do CVP demonstrou 

maior grau de dispersão dos percentuais de avaliação no domínio 5 (16,5%), devido à maior 

variação das pontuações atribuídas. Na avaliação global, seis juízes atribuíram pontuação 7 

“qualidade mais alta possível” e apenas um pontuação 6, atingindo 97,6%. Nenhum juiz fez 

oposição a recomendar o uso do protocolo. Sugere-se que pesquisas futuras possam realizar o 

monitoramento e/ou auditoria da implementação deste protocolo clínico. 

 

Palavras-chave: Infertilidade. Protocolos Clínicos. Atenção Primária à Saúde. Papel do 

Profissional de Enfermagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Infertility is the inability of a couple to achieve pregnancy after a year of unprotected sexual 

intercourse (at least twice a week). In Primary Health Care (PHC), we verify the demands 

from people with infertility complaints; however, health professionals working at this level of 

attention usually have low knowledge to manage this clientele. Knowing that protocols are 

instruments that standardize the care and favor the quality of actions, this study aimed to 

develop a clinical protocol for nursing care to infertility in PHC and evaluate its quality. 

Development or technological research conducted from January 2013 to March 2015 in 10 

stages: problem definition, justification, defining the protocol content, literature review, 

algorithm construction, textual elaboration, collecting models, selecting and creating 

illustrations, layout, consulting with judges, and Portuguese review. Content definition 

occurred through brainstorming technique comprising clinical nurses, professors and users of 

family planning services. In order to substantiate the content, integrative reviews and the 

classification of scientific evidences according to the Oxford Centre for Evidence-based 

Medicine took place. A designer created the illustrations and layout of the material, in 

accordance with Brazilian Regulatory Norms, NRB 14724 and 6029. Seven judges assessed 

the protocol quality through the Appraisal of Guidelines Research and Evaluation (AGREE 

II), which is a 23-item tool comprising 6 domains, also including an overall assessment. The 

scores given by judges were calculated and analyzed in the light of the AGREE II, and 

presented in tables and figures generated in Microsoft Excel® software, version 2013. We 

calculated the Pearson’s Coefficient of Variation (PCV) by domains and the mean for the 

AGREE II items. The Research Ethics Committee of the Universidade Federal do Ceará, 

under protocol No. 544,069/2014, approved the research project. The judges had an average 

training time of 15.14 years, all had experience in family planning (birth control) and five 

reported experience in family planning focused on conception as well. With regard to the 

assessment of protocol quality, domain 6 (editorial independence) received the highest score 

from appraisers (98.8%). Domains 1 (scope and purpose) and 4 (clarity of presentation) were 

also greater than or equal to 90.0%. Domain 3 (rigor of development) reached the quality 

percentage of 89.3% and domain 2 (stakeholder involvement) had 83.3%. The lowest 



 

 

percentage belonged to domain 5 (applicability), 79.2%, mainly due to item 21, which 

evaluates the existence of criteria for monitoring and/or audit purposes. PCV analysis 

revealed a higher dispersion degree of the evaluation percentage in domain 5 (16.5%) given 

the greater variation of scores attributed. In the overall assessment, six judges gave score 7 

“highest quality possible” and only one gave score 6, totaling 97.6%. No judge opposed to 

recommend the use of the protocol. We suggest that further research can perform the 

monitoring and/or audit of the implementation of this clinical protocol. 

 

Keywords: Infertility. Clinical Protocols. Primary Health Care. Nurse’s Role. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Enquanto acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem, a autora manteve-

se vinculada ao projeto de pesquisa intitulado Grupo de Estudos Enfermagem em Saúde 

Sexual e Reprodutiva (Gessare), certificado pela Pró-Reitora de Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), desde 2005, tendo como linha de pesquisa as “Políticas e Práticas de 

Saúde” e como temática central de investigação a assistência ao Planejamento Familiar (PF) 

em suas vertentes voltadas à assistência em concepção e anticoncepção. 

Em 2009, participou do projeto de pesquisa intitulado “Atenção básica à 

infertilidade na perspectiva de enfermeiros da Estratégia Saúde da Família”, como bolsista de 

iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No 

desenvolvimento das atividades, verificou demanda de mulheres, homens e/ou casais com 

queixa de infertilidade na atenção básica, porém o atendimento realizado pelos enfermeiros 

não correspondia ao que está preconizado pelo Ministério da Saúde (MS). Participaram da 

referida pesquisa 171 enfermeiros atuantes na Atenção Básica à Saúde (ABS) e concluiu-se 

que o nível de conhecimento de 100 (58,5%) destes sobre o conceito de infertilidade foi 

limitado; 169 (99%) desconheciam os tipos de infertilidade; e 106 (62%) e 65 (57%) 

apresentaram, respectivamente, conhecimento limitado e prática ligeiramente adequada acerca 

das ações a serem oferecidas na atenção básica voltadas à infertilidade, em que pequena 

parcela desses profissionais conhecia e/ou orientava acerca dos Métodos Baseados na 

Percepção da Fertilidade (MBPF), os quais facilitam a concepção (MOURA et al., 2013). 

No desenvolvimento da monografia, requisito parcial para obtenção do título de 

Bacharel em Enfermagem, desenvolveu pesquisa-ação que consistiu na elaboração e aplicação 

de um folder sobre atenção à infertilidade, como recurso de apoio à educação continuada. 

Participaram 11 enfermeiros atuantes na ABS do município de Fortaleza-CE, obtendo-se 

aumento considerável no nível de conhecimento dos mesmos acerca da temática, pois as 

médias das notas no pós-teste imediato (8,76) e pós-teste com 60 dias (7,67) foram superiores 

à média obtida no pré-teste, que foi 6,25 (DIAS et al., 2012). 
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Em outra pesquisa, também realizada com enfermeiros da atenção básica de 

Fortaleza-CE, objetivando avaliar o conhecimento sobre os Métodos Anticoncepcionais 

(MAC), encontrou-se que 25 (35,2%) dos 71 participantes desconheciam que a Temperatura 

Corporal Basal (TCB) pode ser alterada em caso de haver relações sexuais durante a 

madrugada e alimentação próxima ao horário de dormir; e 37 (52,1%) não foram capazes de 

caracterizar o muco cervical do período fértil (MOURA et al., 2011). 

Diante das experiências e dos estudos apresentados, a autora motivou-se à 

realização da presente dissertação, que tem como objeto de investigação o desenvolvimento 

de um protocolo clínico para o atendimento à infertilidade na ABS, nível de atenção de 

responsabilidade da Estratégia Saúde da Família (ESF), em todo o país. 

Nesse contexto, a infertilidade é definida como a incapacidade de um casal 

alcançar a gravidez, mantendo relações sexuais frequentes, sem proteção contraceptiva, pelo 

período de um ano (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - 

FEBRASGO, 2011). Conforme a Associação Portuguesa de Fertilidade (APF), considera-se 

casal infértil aquele que não alcança a gravidez desejada ao fim de um ano de vida sexual 

plena (frequência de coito de três a cinco vezes por semana), sem uso de MAC, tendo a 

mulher menos de 35 anos de idade e que ambos desconheçam qualquer causa de infertilidade 

que os atinja; ou ao final de seis meses, tendo a mulher 35 anos ou mais de idade. Também se 

considera infértil o casal que apresente três ou mais abortamentos consecutivos (APF, 2009). 

Portanto, as duas instituições adotam o período de um ano como parâmetro cronológico na 

definição da infertilidade, porém a APF pondera a idade feminina de até 35 anos e acrescenta 

a frequência de relações sexuais de três a cinco vezes por semana. 

Para o MS, infertilidade é a ausência de gravidez em um casal após um ano de 

vida sexual ativa, com frequência de coito de pelo menos duas vezes por semana e sem uso de 

MAC (BRASIL, 2002a). Esta definição corrobora as posições da Febrasgo e da APF, porém 

diferindo quanto à frequência de relações sexuais. Nesse sentido, recomenda-se que a 

identificação dos casos de infertilidade na ABS, no país, siga o parâmetro do MS. 

Presume-se que casais com frequência de relações sexuais de pelo menos duas 

vezes na semana tenham 25% de chances de engravidar no primeiro mês, 60% em seis meses 

e 80% em um ano (BRASIL, 2002a). 
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A esse respeito, apresenta-se o conceito de fecundabilidade como a probabilidade 

mensal de um casal alcançar a concepção, que corresponde a algo em torno de 20 a 25%. 

Grande parte dos casais pode ser considerada subfértil, ao invés de infértil, pois as chances de 

alcançarem a concepção aumentarão com o passar do tempo. Hoffman et al. (2012) 

corroboram a informação anterior quando afirmam que em três meses de tentativas de 

gravidez, cerca de 50% dos casais alcançarão a concepção; em seis meses, 75%; e em um ano, 

mais de 85% irão conceber.  

Estima-se que em todo o mundo até 15% dos casais em idade reprodutiva 

apresentem infertilidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Em 2010, cerca de 

48,5 milhões de casais no mundo apresentaram infertilidade, dos quais 19,2 milhões 

corresponderam à infertilidade primária e 29,3 milhões à infertilidade secundária 

(MASCARENHAS et al., 2012). Define-se infertilidade primária como a ausência de 

gestação prévia; e infertilidade secundária aquela que ocorre quando a falha na capacidade 

reprodutiva surge após uma ou mais gestações prévias (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Inquérito Demográfico de Saúde (1994-2000), cerca de 186 

milhões de mulheres nos países em desenvolvimento vivenciam dificuldades para conceber. 

Isso se traduz, estatisticamente, em um para cada quatro casais em idade reprodutiva (WHO, 

2013). Nos Estados Unidos, a infertilidade afeta 6,8 milhões de casais, sendo homens e 

mulheres igualmente afetados (AMERICAN SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 

2013).  

As causas mais comuns de infertilidade masculina são a ausência de produção de 

espermatozoides, produção reduzida, ou produção de espermatozoides defeituosos; enquanto 

a causa mais comum de infertilidade feminina são os distúrbios de ovulação (CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2013). 

No Brasil, estima-se que mais de 278 mil casais tenham dificuldade de gerar um 

filho em algum momento da idade fértil (BRASIL, 2011a). De acordo com a última Pesquisa 

Nacional sobre Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) realizada, em 2006, 

2,8% das mulheres entrevistadas declararam-se inférteis (BRASIL, 2009). Portanto, a 

infertilidade apresenta-se como importante problema de saúde pública, atingindo parcela 

considerável da população no mundo e no Brasil.  
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A assistência à saúde reprodutiva é definida como o conjunto de métodos, 

técnicas e serviços que beneficiam a saúde e o bem-estar reprodutivo, prevenindo e 

resolvendo problemas nesta área (NACIONES UNIDAS, 1995). 

Na Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, o PF passou a ser 

responsabilidade do Estado, competindo a este a providência de recursos educacionais e 

científicos para o direito de livre decisão do casal e vedando qualquer coerção por parte de 

instituições oficiais ou privadas (BRASIL, 1988). 

A Lei Nº 9263, lançada em 12 de janeiro de 1996, assegura o PF como parte 

integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, devendo incluir a 

assistência à anticoncepção e concepção. O artigo 9º. determina que para o pleno exercício do 

PF, serão oferecidas todas as técnicas de concepção e anticoncepção que não coloquem em 

risco a vida e garantam a liberdade de opção (BRASIL, 1996). 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), instituída 

em 2004, tem como um de seus objetivos incentivar a implantação e a implementação da 

assistência em PF para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção 

integral à saúde, abrangendo a ampliação e a qualificação da atenção ao PF, incluindo a 

assistência à infertilidade (BRASIL, 2004). 

Em 23 de março de 2005, o MS instituiu no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), por meio da Portaria Nº. 426, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução 

Humana Assistida que, dentre outras resoluções, é responsável por identificar os 

determinantes e condicionantes dos principais problemas de infertilidade de casais em idade 

fértil e definir critérios técnicos para o funcionamento efetivo dos serviços de atenção básica, 

de média e de alta complexidade voltados ao tratamento da infertilidade (BRASIL, 2005a). 

Estabeleceu-se, então, que a ABS deve ser responsável pela identificação do casal 

infértil, bem como pela realização de procedimentos, como: anamnese, exame clínico-

ginecológico e um elenco de exames complementares de diagnósticos básicos, afastando-se 

patologias, fatores concomitantes e qualquer situação que interfira em uma futura gestação e 

que ponha em risco a vida da mulher e/ou do feto (BRASIL, 2005a). 

Portanto, a ABS representa a porta de entrada dos pacientes com queixas de 

infertilidade ao sistema de saúde, cabendo realizar encaminhamentos para níveis de maior 
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complexidade nos seguintes casos: mulheres com menos de 30 anos, mais de dois anos de 

vida sexual ativa, sem o uso de anticoncepcionais; mulheres com mais de 30 e menos de 40 

anos, com mais de um ano de vida sexual ativa, sem o uso de anticoncepcionais; mulheres 

com mais de 40 e menos de 50 anos, com mais de seis meses de vida sexual ativa, sem o uso 

de anticoncepcionais; cônjuges que apresentem fator impeditivo de concepção, como 

azoospermia, amenorreia, dentre outros; e ocorrências de dois ou mais abortos subsequentes 

(BRASIL, 2010). 

O MS enfatiza que o primeiro atendimento aos casos de infertilidade deve ser 

realizado na ABS, devendo incluir orientações sobre a fisiologia da reprodução, visto que 

muitos casais sequer sabem reconhecer o período fértil e as práticas que favorecem a 

concepção, como a concentração de relações sexuais no período fértil e a eliminação de 

qualquer fator que interfira no depósito do sêmen ou que dificulte a migração espermática 

através do trato genital feminino, como lubrificantes, duchas vaginais, preservativos, 

diafragma, espermicidas, dispositivo intrauterino, coito interrompido e outros. Reconhece, 

ainda, a ABS como um espaço adequado para promover a saúde dessa população específica, 

através do aconselhamento reprodutivo, início da investigação da infertilidade e tratamento de 

doenças que possam interferir negativamente no processo da concepção, como o diabetes 

mellitus, hipertensão, obesidade, cardiopatias descompensadas, dentre outras (BRASIL, 

2010). 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), instituído em 2007, contempla 

o Programa Mais Saúde: Direito de Todos, cujo objetivo, no eixo promoção da saúde, é de 

expandir as ações de PF (BRASIL, 2008a). Promoção da saúde consiste em toda ação capaz 

de habilitar indivíduos para um melhor controle de sua saúde e qualidade de vida (BRASIL, 

2006a).  

Nesse contexto, compete ao enfermeiro desenvolver papel primordial na 

promoção da saúde de mulheres, homens e/ou casais com queixa de infertilidade, enquanto 

membro da equipe da ESF, apoderando-se das recomendações citadas na Portaria Nº. 426/MS 

(BRASIL, 2005a) e complementadas no manual técnico do MS (BRASIL, 2010), amenizando 

a complexidade do tratamento e os custos para o SUS.  
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Para complementar a Portaria anteriormente citada, o MS/Secretaria de Atenção à 

Saúde instituiu a Portaria Nº. 388, de 6 de julho de 2005, determinando que na ABS fossem 

realizadas para os usuários com queixas de infertilidade, três consultas médicas e duas de 

Enfermagem; solicitados exames de colpocitologia oncótica, sorologia anti-HIV, hepatites B e 

C, sífilis (venereal disease research laboratory - VDRL), toxoplasmose IgG, glicemia de 

jejum e espermograma, além de ofertar vacinação contra rubéola (BRASIL, 2005b). Porém, 

esta Portaria foi revogada, em 9 de dezembro de 2005, por meio da Portaria Nº. 2442 

(BRASIL, 2005c), com a justificativa de que “a Portaria era inócua da forma como estava 

construída [...]. A política está em vigor, mas a operacionalização, pela ineficácia da Portaria, 

foi suspensa” (MAGALHÃES JÚNIOR, 2013). 

Mesmo com a suspensão da Portaria Nº 388, espera-se que profissionais da ABS 

possam atuar na identificação e no tratamento de casais com queixas de infertilidade, 

realizando a anamnese e o exame físico, solicitando os exames de diagnóstico 

complementares disponíveis, instruindo acerca do período fértil e do uso dos MBPF, estando 

acessíveis para quaisquer dúvidas ou dificuldades que possam surgir durante a implementação 

destes métodos pelos usuários, e esclarecendo sobre os fatores que podem interferir na 

migração espermática e na fecundação. Tais ações são completamente passíveis de serem 

desenvolvidas neste nível de atenção, conforme recomendações do MS (BRASIL, 2010). 

Ademais, o tema infertilidade faz parte da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde, na sub agenda Saúde da Mulher, no subtópico “contracepção e 

concepção: prevalência e determinantes de infertilidade, incluindo a ação de resíduos 

tóxicos”. A referida agenda tem como pressuposto respeitar as necessidades nacionais e 

regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para a produção de conhecimentos e bens 

materiais e processuais nas áreas prioritárias para o desenvolvimento das políticas sociais 

(BRASIL, 2008b). 

Experiência de sucesso no acompanhamento de casais inférteis foi desenvolvida 

na Clínica de Educação para Saúde, da Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru-SP, 

em que 16 casais que tinham queixa de infertilidade foram acompanhados e receberam 

orientações sobre o Método de Billings ou da Ovulação. Destes, nove engravidaram e três 

bebês nasceram. Geralmente, o casal atingiu a gravidez dois anos após a adoção do método. 
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Alguns haviam sido encaminhados para bancos de sêmen e fertilização in vitro (FIV), porém 

conseguiram engravidar apenas com a adoção dos MBPF (USC, 2006). 

Pesquisa quase-experimental do tipo antes e depois, foi realizada de maio a 

novembro de 2012, no município de Fortaleza-CE, com objetivo de descrever os efeitos de 

uma intervenção de Enfermagem aplicada na atenção básica junto a mulheres com queixa de 

infertilidade. A amostra foi identificada com base nos critérios de inclusão: ter vida sexual 

ativa; não fazer uso de MAC há, no mínimo, seis meses; e estar em idade reprodutiva (18 a 35 

anos). A intervenção consistiu no ensino do uso do muco cervical e da TCB para identificação 

do período fértil, bem como orientações sobre cuidados que favorecem a fecundação. A 

pesquisa iniciou com 64 mulheres, 28 participaram da avaliação após 15 dias da intervenção e 

sete da avaliação após três meses da intervenção. A comparação do inquérito sobre 

Conhecimento, Atitude e Prática realizado antes e após 15 dias e três meses da intervenção 

revelou efeitos positivos nos três domínios e oito mulheres estavam grávidas no inquérito 

após três meses (VIEIRA, 2012). Esses resultados demonstram que a atenção básica é capaz 

de solucionar a maior parte das demandas apresentadas pelos casais inférteis, porém é 

necessária a garantia de profissionais treinados e capacitados para atender a esta população. 

As consultas de Enfermagem e médicas realizadas por profissionais aptos a 

oferecer orientações à mulher, homem e/ou ao casal para reconhecer o período fértil por meio 

dos MBPF (TCB, método de Billings ou da ovulação, dos dias fixos ou colar, da tabela ou 

Ogino-Knaus, e sintotérmico) poderá trazer resultados positivos à concepção de muitos casais. 

Conforme o parágrafo 5º, da Portaria Nº. 426, a capacitação e a educação 

permanente das equipes de saúde deverão ser realizadas de acordo com as diretrizes do SUS e 

serem alicerçadas nos polos de educação permanente em saúde (BRASIL, 2005a). 

Ressaltando-se, pois, a importância da atuação de profissionais da ABS 

competentes nessa área do cuidado, faz-se necessário investir em treinamentos e em outras 

formas de dar suporte técnico aos mesmos. Para tanto, optou-se pelo desenvolvimento de um 

protocolo clínico voltado ao atendimento às pessoas com queixas de infertilidade na ABS.  

Os protocolos têm a finalidade de padronizar, definindo rotinas clínicas e ações de 

gestão de um determinado serviço, equipe ou departamento. São elaborados com base em 
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conhecimento científico atual, validados por profissionais experientes e especialistas, servindo 

para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos (BRASIL, 2013a).  

Estes devem seguir as diretrizes do SUS e as políticas públicas de saúde vigentes 

em cada área específica do cuidado, devendo ser empregados pelos serviços diante de 

problemas a serem superados, ou da necessidade de organizar de forma mais eficaz as ações 

(WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). 

A utilização de protocolos torna homogênea a prestação de serviços, pois 

padroniza a forma de execução, favorecendo a melhoria da qualidade, uma vez que 

profissionais de saúde executarão suas atividades de forma segura, seguindo passos 

elaborados com rigor metodológico, oferecendo suporte às decisões e à gestão. 

Assim, o presente estudo torna-se relevante, uma vez que o desenvolvimento 

desta tecnologia fornecerá aos profissionais da saúde uma ferramenta de qualidade a ser 

utilizada para aprimorar sua competência (conhecimento, atitude e prática) e nortear seu 

desempenho.  

Para atender a este propósito, elaboraram-se os objetivos que se encontram a 

seguir. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

− Desenvolver um protocolo clínico para a assistência de Enfermagem à infertilidade na 

atenção básica à saúde. 

 

2.2 Específicos 

 

− Elaborar um protocolo clínico para a assistência de Enfermagem à infertilidade na atenção 

básica à saúde; 

− Avaliar a qualidade do protocolo clínico. 

 



26 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Importância da utilização de protocolos clínicos 

 

A ausência de padronização das ações de saúde gera variação no modo de fazer 

por parte dos profissionais, podendo reduzir a qualidade do serviço ofertado, afetando a 

resolubilidade das necessidades apresentadas pela clientela, o grau de satisfação desta com a 

equipe de saúde e a organização da demanda devido à revisitação da mesma clientela pela 

busca de solução de sua necessidade com a mesma equipe ou com segundas equipes, 

onerando o sistema de saúde.  

A padronização do processo de trabalho em saúde consiste na execução de 

atividades, de procedimentos e tomada de decisões de modo uniforme, visando, pois, a 

qualidade do serviço com base em evidências científicas e dados epidemiológicos 

comprovados, em substituição às experiências empíricas de caráter pessoal.  

Para alcançar a padronização, faz-se necessária a publicação e divulgação de 

instrumentos de normatização, desenvolvidos por órgãos governamentais ou pesquisadores 

autônomos, que se adequem aos mais variados níveis de saúde e que orientem profissionais de 

saúde a executarem procedimentos de forma correta. Os instrumentos utilizados para 

normatizar constituem a base para a organização sistêmica dos serviços e ferramentas 

indispensáveis para o enfrentamento de diversos problemas na assistência e gestão dos 

mesmos (EDDY, 1990). 

Os protocolos são processos que combinam adequadamente pessoas, tecnologias, 

materiais, métodos e ambiente, tendo como objetivo a prestação de serviços de qualidade em 

saúde. São orientações sistematizadas, em formato de algoritmo/fluxograma, elaborados com 

base em evidências científicas e nas políticas públicas de saúde (STEIN, 2005).  

Estes são classificados de acordo com diferentes aspectos, podendo ter caráter 

assistencial, de atenção, cuidado, acompanhamento e avaliação, organização da atenção, 

dentre outros. Quanto à natureza, podem ser agrupados em protocolos clínicos e de 

organização de serviços, sendo designados de forma mais genérica como protocolos de 

cuidados à saúde (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). 
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Protocolos clínicos são instrumentos direcionadores da atenção à saúde dos 

usuários, com características voltadas para a clínica, ações preventivas, promocionais e 

educativas de saúde. Protocolos de organização dos serviços são instrumentos da gestão, 

abrangendo a organização do trabalho. Estes devem contemplar os fluxos administrativos 

contidos na proposta dos serviços de saúde em rede, processos de avaliação e constituição do 

sistema de informação, estabelecendo as interfaces entre as diversas unidades, entre os níveis 

de atenção (marcação de consultas, referência e contra referência) e com outras instituições 

sociais (BRASIL, 2013a). 

A criação de protocolos voltados à saúde foi proposta juntamente com as Normas 

Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS), que estabeleceram a implementação de 

protocolos clínicos para a coordenação da assistência e protocolos técnico-operacionais, que 

instrumentalizassem a regulação da assistência, de forma que indicasse a alternativa 

assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002b). As 

NOAS visavam aprimorar o atendimento dos serviços de saúde e aumentar a satisfação dos 

usuários (PAIM, 2004). 

Em 2005, o MS constituiu, por meio da Portaria Nº. 816, um Comitê Gestor 

Nacional de Protocolos de Assistência, Diretrizes Terapêuticas e Incorporação Tecnológica 

em Saúde, tendo como principais objetivos analisar e propor critérios e estratégias de 

desenvolvimento e avaliação permanente de protocolos clínicos e assistenciais, diretrizes 

terapêuticas e incorporação tecnológica no âmbito do SUS; analisar e propor a incorporação 

dos mesmos, ponderando os insumos e as inovações voltadas à assistência à saúde; identificar 

os protocolos e as diretrizes assistenciais existentes e em elaboração, no âmbito do SUS e da 

assistência suplementar; e revisar os protocolos clínicos e assistenciais existentes (BRASIL, 

2005d). Porém, a referida portaria foi revogada ainda no mesmo ano e, em 19 de dezembro, 

foi instituída a Portaria Nº. 2510, que suscitou a Comissão para Elaboração da Política de 

Gestão Tecnológica no âmbito do SUS, responsável por elaborar propostas para a política de 

gestão de tecnologias no SUS, considerando-se tecnologias em saúde os medicamentos, 

equipamentos e procedimentos técnicos, os sistemas organizacionais, informacionais, 

educacionais e de suporte e os programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais a 

atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população (BRASIL, 2005e). 



28 
 

O Pacto pela Saúde, instituído através da Portaria Nº. 399, de 22 de fevereiro de 

2006, orienta que os Estados elaborem e pactuem protocolos clínicos e de regulação de 

acesso, no âmbito estadual, em consonância com os protocolos e as diretrizes nacionais, 

apoiando os municípios na implementação, cabendo à União coordenar a elaboração de tais 

instrumentos (BRASIL, 2006b). 

 Em resposta às portarias anteriormente citadas, juntamente com a expansão e a 

consolidação da ESF, a fim de efetivar o modelo de atenção proposto pelo SUS, muitos 

municípios e estados brasileiros inseriram os protocolos na rotina dos serviços de saúde, 

sejam aqueles elaborados pelo MS, ou elaborados pelo próprio Estado/Município, como 

Londrina-PR, que utiliza protocolos clínicos voltados à atenção básica, abordando saúde da 

mulher, da criança, imunização, entre outros (PARANÁ, 2013); Goiânia-GO, que utiliza 

protocolo clínico para doenças crônicas, como o diabetes (GOIÁS, 2013); Recife-PE, que 

adota protocolo clínico para manejo da raiva humana, cujo modelo foi utilizado para criação 

do protocolo nacional (BRASIL, 2011b); Curitiba-PR, que adota protocolo para emergências 

e urgências obstétricas, pré-natal, parto, puerpério, PF, abordando inclusive o manejo da 

infertilidade (JIMENEZ, 2005); e Minas Gerais, que estabeleceu mais de 70 protocolos de 

cuidados à saúde (MINAS GERAIS, 2013).  

Alguns serviços de saúde também desenvolvem protocolos próprios, como o 

Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre-RS, que se destaca na elaboração de protocolos 

no país, desenvolvidos pelos próprios profissionais que atuam na instituição (SCHNEID et 

al., 2003); Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza-CE, que possui protocolos 

em diversas áreas, como anestesiologia, endocrinologia, infectologia, transplantes, dentre 

outros (CEARÁ, 2013); Hospital Sírio Libanês, em São Paulo-SP, que adota protocolos 

institucionais para síndrome coronária aguda, parada cardiorrespiratória, antibioticoprofilaxia 

para paciente cirúrgico, dentre outros (HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, 2013). 

O uso de protocolos com a finalidade de padronizar o serviço e favorecer a 

qualidade das ações, exige um monitoramento gerencial contínuo, garantia de recursos físicos 

e humanos necessários, revisões científicas periódicas e avaliação da relação custo-benefício. 

Requer esforço conjunto de gestores e profissionais de saúde para que seu emprego seja 

adequado às demandas do serviço, permitindo definir objetivos e metas, implementação das 
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ações, avaliações periódicas e, enfim, mudança no processo de trabalho da equipe de saúde 

(WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009).  

Definir métodos, periodicidade de avaliação e, sobretudo, assegurar o 

envolvimento do profissional em todo o processo de trabalho com os protocolos, desde a sua 

fase inicial, é uma das principais estratégias à garantia de sua continuidade (SOUZA; 

MENDONÇA; GARCIA, 2010). 

Portanto, o uso de protocolos prescreve de forma coerente os melhores recursos a 

serem utilizados em determinada prática de saúde, propiciando processos de trabalho ricos em 

aprendizagem educacional e aumentando a probabilidade de alcançar os resultados 

assistenciais almejados (JACQUES; GONÇALO, 2007). Assim, é esperado que gestores, 

profissionais de saúde e usuários estejam unidos por um ideal comum de geração de qualidade 

dos serviços de saúde, ampliando as possibilidades de satisfação da tríade.  

Nesse processo, os gestores ganham visibilidade perante as equipes de saúde e os 

usuários, uma vez que passam a oferecer estruturas de serviços e recursos materiais e 

humanos mais adequados; os profissionais de saúde ganham visibilidade perante os gestores e 

usuários, devido à maior eficácia das ações desenvolvidas; e os usuários tornam-se mais 

participativos e satisfeitos por terem suas necessidades atendidas de forma mais apropriada.  

Um protocolo torna-se satisfatório quando é resultante de um processo 

multidisciplinar, conta com a participação dos profissionais que o utilizarão, é claro, preciso, 

confiável, reprodutível, alcança resultados e custos previstos, está documentado eficazmente e 

é revisado periodicamente (LEYSER, 2012). 

 

3.2 Protocolos clínicos voltados à assistência no campo da infertilidade 

 

Este tópico foi desenvolvido por meio de revisão integrativa, a qual reúne e 

sintetiza o conhecimento científico acerca de determinado tema, podendo ser realizada de 

acordo com as seguintes etapas: identificação do tema e elaboração da questão norteadora, 

definição dos critérios de inclusão e exclusão e busca na literatura, categorização dos estudos, 

análise crítica e minuciosa dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da 

revisão integrativa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  
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A busca de publicações foi realizada por meio da Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS), com intuito de identificar artigos sobre protocolos clínicos voltados à infertilidade, 

utilizando-se os termos indexados ao Medical Subject Headings (MeSH) “clinical protocols” 

e “infertility”  como descritores de assunto, integrados pelo conector AND. A questão 

norteadora foi: quais as publicações relacionadas à elaboração e/ou utilização de protocolos 

clínicos voltados à assistência a infertilidade? 

Foram determinados como critérios de inclusão: artigos disponíveis em texto 

completo; escritos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola; sem delimitação do ano de 

publicação. Optou-se apenas por textos completos, pois entende-se que muitos resumos não 

expressam o conteúdo exato dos trabalhos. 

Os critérios de exclusão foram: artigos de reflexão, teses, dissertações, editoriais 

de jornais sem caráter científico e artigos repetidos. 

A busca inicial foi realizada em junho de 2014 e, em fevereiro de 2015, foi 

atualizada, identificando um total de 41 artigos. Destes, sete artigos apresentaram textos 

completos, tendo seus títulos e resumos lidos, o que levou a exclusão de um artigo, o qual não 

abordava a questão da revisão. Assim, no Quadro 1, estão apresentados os seis artigos eleitos:  
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Quadro 1 – Relação de estudos voltados para construção e/ou utilização de protocolos clínicos 

na assistência à infertilidade. Fortaleza-CE, fev. 2015. 
Estudo 

(E) Título Base de 
dados/ano 

Periódico/ 
Idioma 

E1 

Using a Delphi consensus process to develop 
an acupuncture treatment protocol by 
consensus for women undergoing Assisted 
Reproductive Technology (ART) treatment. 

MEDLINE*/ 
2012 

BMC complementary and 
alternative medicine 

(Online)/ Inglês 

E2 
Controlled ovarian hyperstimulation for in 
vitro fertilization alters endometrial receptivity 
in humans: protocol effects. 

MEDLINE*/ 
2010 

Biology of Reproduction/ 
Inglês 

E3 
Management of 273 cases of recurrent 
implantation failure: results of a combined 
evidence-based protocol. 

MEDLINE*/ 
2010 

Reproductive 
biomedicine online/ 

Inglês 

E4 

Protocolo largo con análogos de GnRH versus 
protocolo corto con antagonistas: ¿existen 
diferencias en cuanto a los resultados de los 
ciclos de FIV-ICSI?  

LILACS**/ 
2011 

Revista Chilena de 
Obstetricia y 
Ginecología/ 

Espanhol 

E5 
A randomized clinical trial to evaluate optimal 
treatment for unexplained infertility: the fast 
track and standard treatment (FASTT) trial. 

MEDLINE*/ 
2010 

Fertility and Sterility/ 
Inglês 

E6 

Comparison of daily and alternate day 
recombinant follicle-stimulating hormone 
stimulation protocols for intrauterine 
insemination. 

MEDLINE*/ 
2009 

Fertility and Sterility/ 
Inglês 

Fonte: BVS (2015).  

* MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online; **LILACS - Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

 

O E1 objetivou examinar os principais pontos para a prática de acupuntura 

durante um ciclo de Terapia de Reprodução Assistida (TRA), na perspectiva de acupunturistas 

especializados em fertilidade, bem como estabelecer um protocolo de acupuntura baseado em 

consenso.  

A pesquisa foi realizada na Austrália e participaram 15 acupunturistas com vasta 

experiência no tratamento de mulheres em TRA. Utilizou-se a técnica Delphi em três rodadas: 

a primeira para identificar os parâmetros essenciais do tratamento de acupuntura como 

adjuvante da TRA; a segunda avaliou informações derivadas da rodada anterior; e na terceira, 

foram apresentados parâmetros específicos do protocolo de tratamento proposto no estudo.  

O consenso foi alcançado quando o acordo foi superior a 80%. A maioria dos 

participantes (n=14) concordou que o protocolo deve ser semipadronizado, contendo 

componentes fixos e individualizados.  
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Os autores concluíram que o protocolo é importante para definir o período ideal 

de tratamento, os locais e a técnica de aplicação da acupuntura. Apesar da escassez de 

homogeneidade na literatura acerca da acupuntura associada à TRA, foi possível elaborar um 

protocolo de tratamento através do consenso dos especialistas, favorecendo, assim, a prática e 

oferecendo orientação para futuras pesquisas (SMITH et al., 2012). 

No E2, os autores compararam a utilização de dois protocolos de tratamento 

utilizados na hiperestimulação ovariana controlada, para analisar a receptividade endometrial 

na FIV: um que orienta a utilização de agonista do Hormônio Liberador de Gonadotrofina 

(GnRH) e outro utilizando antagonista de GnRH. A pesquisa foi desenvolvida na França e 

participaram 30 mulheres que responderam positivamente à Injeção Intracitoplasmática de 

Espermatozoide (ICSI), entre janeiro de 2006 e junho de 2008, das quais a amostra 

endometrial foi coletada no momento da aspiração dos óvulos e da transferência dos 

embriões. 

Observou-se que ambos os tratamentos afetaram a receptividade endometrial, 

porém o estímulo com antagonistas de GnRH aproximou os níveis de fatores de crescimento 

endometriais aos encontrados em ciclos menstruais normais. Entretanto o estudo não foi 

conclusivo, necessitando de amostras maiores (HAOUZI et al., 2010). 

O E3 descreve um protocolo combinado, isto é, baseado em evidências científicas 

e em resultados da avaliação de uma coorte prospectiva de 273 casos de Falha de Implantação 

Recorrente (FIR), que foram atendidos no Istishari Fertility Center, Amã, Jordânia, de janeiro 

de 2007 a setembro de 2008.  

Inicialmente, descreve-se o protocolo de check-up, listando os exames que devem 

ser realizados antes da FIV e das ICSI, sendo estes: histeroscopia, triagem para trombofilias 

hereditárias e adquiridas, cariotipagem, dentre outros. Em seguida descreveram-se 

procedimentos realizados no ciclo de tratamento da FIV e ICSI, por meio de um protocolo de 

ciclo de tratamento, em que são apresentados procedimentos específicos, como: 

dessensibilização pituitária, estimulação ovariana, recolhimento dos óvulos, manipulação de 

gametas, eclosão assistida, dentre outros.  
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A média de idade das participantes foi de 32,4±4,2 anos, a de duração da 

infertilidade foi de 7,7± 4,6 anos, a média de tentativas anteriores de FIV e ICSI, 5,3 ± 2,4 

tentativas.  

Como resultado da utilização do protocolo de check-up, foram detectadas 

anormalidades em 112 (41%) dos pacientes, que compuseram o grupo 1; os demais 161 

pacientes (59%), compuseram o grupo 2. Em conclusão, este estudo avaliou o prognóstico 

para pacientes com FIR quando acompanhadas por um protocolo de check-up e de tratamento 

de FIV-ICSI, sendo a taxa de gravidez e de gravidez clínica (evidenciada pelo número de 

corações fetais detectados dividido pelo número de embriões transferidos) por ciclo iniciado 

foi de 47% e 41%, respectivamente (SHARIF; GHUNAIM, 2010). 

O E4 objetivou avaliar a existência de controvérsia nos resultados dos ciclos de 

FIV-ICSI, de acordo com o protocolo de estimulação utilizado.  

Tratou-se de estudo descritivo e retrospectivo de pacientes inférteis que foram 

submetidos a ciclos de FIV-ICSI no Hospital Universitário La Paz, Bolívia, entre janeiro e 

setembro de 2010, comparando um protocolo de estimulação longo com análogos do GnRH 

com um protocolo de antagonista curto do GnRH. As variáveis analisadas foram a taxa de 

gravidez, a necessidade de cancelamento do ciclo, a dose total de gonadotrofinas necessárias 

para a estimulação, os níveis séricos de estradiol no dia da administração de gonadotrofina 

coriônica humana, número de folículos puncionados, complexos obtidos, número de oócitos 

maduros e de embriões obtidos.  

Não houve diferença estatisticamente significativa nos resultados dos ciclos, 

dependendo do protocolo de estimulação usado, em nenhuma das variáveis analisadas. 

Concluiu-se que novos estudos são necessários, com amostras maiores, para determinar quais 

pacientes receberiam cada tipo de tratamento, a fim de alcançar os melhores resultados 

(BLASCO et al., 2011). 

O E5 foi realizado com todos os casais, cuja mulher tinha entre 21 e 39 anos de 

idade e que procuraram atendimento para infertilidade inexplicada no Boston IVF ou Harvard 

Vanguard Medical Associates, Boston, Massachusetts. Objetivou determinar o valor do 

Hormônio Folículo Estimulante (FSH)/Terapia de Inseminação Intrauterina (TIIU) das 

mulheres inférteis, comparando, por meio de um ensaio clínico randomizado e seguindo um 
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protocolo de atendimento, o tratamento convencional (n=247), realizado com três ciclos de 

citrato de clomifeno e três ciclos FSH, e um tratamento mais rápido (n=256), no qual os ciclos 

de FSH não são realizados.  

Como resultado, observou-se aumento da taxa de gravidez nas mulheres que 

realizaram o tratamento acelerado, com o tempo médio para alcançar a gestação de oito 

meses, enquanto o tempo do tratamento convencional foi de 11 meses. A partir dessa 

comparação propôs-se a elaboração de um protocolo clínico, discriminando o fluxograma de 

atendimento do procedimento mais eficaz (REINDOLLAR et al., 2010).  

Por fim, o E6, realizado no Canadá, comparou a eficácia do uso de dois 

protocolos com enfoque no estímulo com FSH recombinante para pacientes submetidos ao 

TIIU, por meio de um estudo comparativo retrospectivo, de janeiro de 2005 a dezembro de 

2006, realizado com mulheres que apresentaram infertilidade inexplicada ou anovulação por 

mais de 12 meses e não responderam ao tratamento com citrato de clomifeno, sendo que em 

um grupo as doses eram diárias (n=18) e no outro em dias alternados (n=117).  

Os resultados sinalizaram que mulheres que receberam doses diárias do hormônio 

apresentaram maiores taxas de gravidez (42%, contra 19% do outro grupo), e maior 

espessamento do endométrio (10,1 mm, contra 9,3 mm). Concluiu-se, pois, que o estímulo 

diário com FSH recombinante mostrou-se mais eficaz (KABLI et al., 2009). 

Conforme o exposto, pode-se observar protocolos em algumas vertentes do 

tratamento de infertilidade, porém, apesar da variedade de abordagens, nenhum dos artigos 

versa sobre algum tipo de protocolo que possa ser utilizado na atenção básica. Todos se 

referem a tratamentos disponíveis em níveis secundários e/ou terciários, resultados que 

reafirmam a relevância da presente dissertação. 

Os estudos E2, E4, E5 e E6 apresentaram comparações de eficácia de tratamentos 

realizados com base em protocolos. Tal análise é relevante, pois técnicas que obtenham os 

mesmos ou melhores resultados através de um custo menor ao serviço e/ou gerando menor 

desgaste aos usuários, devem ser encorajadas. Na comparação, o procedimento que obtiver 

resultados mais favoráveis deve ser disseminado em forma de protocolo, a fim de qualificar e 

padronizar o serviço baseado nas melhores práticas. 
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É importante que haja a efetiva padronização dos serviços de saúde, pois a 

inexistência, ou mesmo a existência de diversos protocolos acerca de uma mesma temática, 

pode desqualificar o serviço, aumentando o gasto de recursos, ou gerando dúvidas nos 

profissionais de saúde e insegurança por parte da clientela. A inexistência de padronização 

nos serviços de saúde gera inconsistência, pois cada profissional irá executar atividades 

conforme entendimento e experiências pessoais.  

Após o desenvolvimento completo, o protocolo deve ser revisado regularmente 

para atualização, conforme a literatura disponível acerca do assunto. É necessário rever as 

bases de dados consultadas na elaboração, para identificar novas evidências científicas que 

possam alterar, ou prover um melhor grau de recomendação.  

 

3.3 Papel do enfermeiro no atendimento a pessoas com queixa de infertilidade  

 

A fim de buscar e analisar as evidências científicas que abordaram o tema, 

também optou-se pela realização da revisão integrativa.  

Para tanto, foi elaborada a seguinte questão norteadora: qual o papel do 

enfermeiro no atendimento de pessoas com queixa de infertilidade? 

A pesquisa foi realizada de junho a setembro de 2014, e atualizada em janeiro de 

2015, sendo consultadas as bases de dados Public Medline (PUBMED)/MEDLINE, Cochrane 

Library, LILACS e Centre for Reviews and Dissemination (CRD), bases obrigatórias para 

elaboração e avaliação de protocolos (BRASIL, 2011c). 

O acesso às bases de dados foi possível devido ao vínculo institucional da UFC 

com o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). O Portal é uma ferramenta de pesquisa on-line que oferece acesso a 37 mil 

periódicos com texto completo, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a 

patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e 

conteúdo audiovisual (PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES, 2012). A única base de dados 

indisponível através do Portal foi a CRD, acessada através de domínio próprio 

(www.crd.york.ac.uk). 
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Foram utilizados os descritores indexados ao MeSH: infertility, nursing, nurses 

role. Infertility foi o descritor principal e utilizou-se o operador boleano“AND” , conforme 

apresentado no Quadro 2. Para a base de dados LILACS, foram utilizados descritores 

indexados ao Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): infertilidade, Enfermagem, papel do 

profissional de Enfermagem. 

Os critérios de inclusão foram: publicações indexadas nas referidas bases de 

dados; publicadas nos últimos cinco anos; texto completo disponível; nos idiomas português, 

inglês e espanhol. Assim como na revisão anterior, apenas estudos completos foram incluídos. 

Os critérios de exclusão foram: artigos de reflexão, teses, dissertações, editoriais 

de jornais sem caráter científico e artigos repetidos. 

 

Quadro 2 – Distribuição total do número de publicações por bases de dados. Fortaleza-CE, 
fev. 2015. 

Cruzamentos PUBMED Cochrane LILACS  CRD Total 

I) Infertility AND nursing 207 81 --- 2 290 

II)  Infertility AND nurses role 46 9 --- --- 55 

Fonte: PUBMED/MEDLINE, Cochrane Library, LILACS e CRD (2015).  
*O descritor guidelines não possui correspondente em português, portanto esta busca não foi realizada. 

 

3.3.1 Infertility AND nursing 

 

Em relação às publicações do PUBMED, 178 foram excluídas por terem sido 

publicadas antes de 2010 e uma por apresentar apenas título. Das 28 restantes, 23 foram 

excluídas após a leitura dos títulos e/ou resumos, restando cinco. Destas foram excluídas três, 

por não apresentarem texto completo. Portanto, a amostra constou de duas publicações, 

conforme apresentado no Quadro 3, a seguir: 
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Quadro 3 – Síntese dos estudos selecionados com o cruzamento infertility AND nursing. 

Fortaleza-CE, fev. 2015. 
Estudo 

(E) Título Base de 
dados/ Ano Periódico/ Idioma 

E7 
Infertility treatment as a 
covered health insurance 

benefit. 

PUBMED 
2014 

Journal of Obstetric, Gynecologic, & 
Neonatal Nursing/ Inglês 

E8 
Detection and management of 
pediatric conditions that may 

affect male fertility. 

PUBMED 
2012 

Journal of Obstetric, Gynecologic, & 
Neonatal Nursing/ Inglês 

 Fonte: PUBMED/MEDLINE, Cochrane Library, LILACS e CRD (2015).  

 

O E7 refere que os tratamentos não-experimentais de infertilidade devem ser 

oferecidos pelos planos de saúde públicos e privados para as pessoas submetidas a 

tratamentos gonadotóxicos. Ressalta que os enfermeiros desempenham papel importante na 

educação, coordenação dos cuidados e nas pesquisas nos locais em que homens e mulheres 

procuram tratamento para infertilidade. Enfermeiros que prestam assistência às mulheres nos 

cuidados de saúde primários, centros de tratamento oncológico, e centros de saúde 

reprodutiva devem estar atualizados sobre questões relacionadas à infertilidade e preservação 

da fertilidade, e podem oferecer apoio emocional ao paciente e às famílias submetidas aos 

desafios da fertilidade (ASSOCIATION OF WOMEN'S HEALTH, OBSTETRIC AND 

NEONATAL NURSES, 2014).  

O E8 destaca que condições que afetam a fertilidade masculina podem ser 

detectadas na infância. Crianças e adolescentes afetados e seus pais ficam ansiosos e 

preocupados quando a infertilidade é discutida. Enfermeiros urologistas e profissionais de 

nível médio desempenham papel fundamental na educação e no aconselhamento do paciente e 

da família, ajudando a interpretar dados complexos e orientando sobre procedimentos, para 

ajudar tomar a melhor decisão (DY; RUST; ELLSWORTH, 2012). 

Observa-se, portanto, que os estudos apresentados no Quadro 3 abrangem o papel 

profissional da equipe de Enfermagem, com a finalidade de oferecer apoio e aconselhamento. 

Em nenhum deles o profissional surge como protagonista do cuidado. 

Na base de dados Cochrane, nenhum artigo abrangeu a questão norteadora. 

No CRD, as duas publicações encontradas estavam repetidas na base PUBMED, 

portanto, foram excluídas. 
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3.3.2 Infertility AND nurses role 

 

Nesta busca foram encontradas 46 publicações no PUBMED, nove na Cochrane, e 

nenhuma na LILACS e no CRD, totalizando 54. 

Das publicações do PUBMED, 35 foram excluídas por terem sido publicadas 

antes de 2010. Das 11 restantes, cinco foram excluídas por estarem repetidas, duas por 

apresentarem apenas título e outras duas por não se adequarem ao objeto de estudo. Restaram, 

portanto, duas publicações, apresentadas no Quadro 4. 

Na base de dados Cochrane, foram encontradas oito publicações. Destas, seis 

estavam repetidas no PUBMED e duas não atendiam à questão norteadora, logo, nenhuma foi 

utilizada. 

 

Quadro 4 – Síntese dos estudos selecionados com o cruzamento infertility AND nurses role. 
Fortaleza-CE, fev. 2015. 

Estudo 
(E) Título Base de 

dados/ Ano Periódico/ Idioma 

E9 
Ultrasound for nurses in reproductive 

medicine. 
PUBMED 

2011 

Journal of Obstetric, 
Gynecologic, & Neonatal 

Nursing/ Inglês 

E10 
If pelvic inflammatory disease is 

suspected empiric treatment should be 
initiated. 

PUBMED 
2010 

Journal of the American 
Academy of Nurse 
Practitioners/ Inglês 

Fonte: PUBMED/MEDLINE, Cochrane Library, LILACS e CRD (2015).   

 

O E9 evidencia que enfermeiros, quando devidamente capacitados, podem realizar 

exames ultrassonográficos, como parte da avaliação e do tratamento de infertilidade. Estes 

profissionais estão em posição ideal para realizar avaliações de ultrassom pélvico, pois podem 

oferecer apoio emocional, educação em saúde e outros recursos que possam vir a amenizar o 

estresse gerado pelo tratamento de fertilidade (CARR, 2011). 

O E10 discute a prevalência da Doença Inflamatória Pélvica (DIP) e sua 

associação com a dor pélvica crônica, infertilidade e gravidez ectópica. Os sintomas podem 

ser sutis e indolores, a agudos e fulminantes. Refere-se à importância do enfermeiro enquanto 

profissional apto a promover saúde, reduzir o risco de complicações e prevenir doenças. 

Portanto, durante a consulta, o enfermeiro, ao suspeitar do diagnóstico de DIP, pode iniciar o 
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tratamento o mais breve possível. Antibioticoterapia profilática deve ser iniciada em todas as 

mulheres em situação de risco, que apresentam sensibilidade ao movimento do colo uterino, 

constatada com exame bimanual, sem outra explicação para tal sintoma. Se a paciente não 

apresentar resposta ao tratamento, se o diagnóstico for incerto, ou se uma emergência 

cirúrgica for considerada, esta deve ser encaminhada imediatamente para um especialista 

(ABATANGELO et al., 2010). 

Ambos os estudos ressaltam a posição do enfermeiro como educador em saúde e 

apresentam o profissional como protagonista do cuidado, sendo capaz de tomar decisões 

importantes no cuidado das pacientes que apresentam fator de risco ou queixa de infertilidade. 

Ressalta-se, porém, que estes foram realizados em Nova Jérsei, nos Estados Unidos da 

América, não correspondendo à realidade brasileira os papéis de realizar ultrassonografia e 

iniciar antibioticoterapia profilática como sendo dos enfermeiros. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Tratou-se de pesquisa de desenvolvimento, também denominada tecnológica, a 

qual abrange a elaboração de produtos, processos e patentes, gerando novas tecnologias e 

conhecimentos resultantes do processo de pesquisa. Além de gerar novos produtos e 

processos, produz conhecimentos que são veiculados diretamente pelos pesquisadores em 

empresas, ou através de congressos, feiras, seminários, consultorias, publicação de boletins e 

manuais técnicos (GARCES, 2010).  

O desenvolvimento de protocolos insere-se nessa modalidade de pesquisa, uma 

vez que o protocolo clínico compreende uma tecnologia que agrega novos conhecimentos a 

respeito de uma temática ou de um problema clínico específico, gerando novos produtos ou 

processos a serem veiculados nos diversos espaços científicos e, assim, contribuindo para as 

melhores práticas.  

Protocolos clínicos são instrumentos direcionados à atenção à saúde dos usuários, 

apresentando características voltadas para a clínica, ações preventivas, promocionais e 

educativas (BRASIL, 2013a). A presente pesquisa procurou desenvolver um protocolo clínico 

voltado à infertilidade na ABS, abordando conceitos, tipos e fatores de risco à infertilidade, 

bem como ações passíveis de serem desenvolvidas na ABS, além de outros tópicos 

considerados relevantes.  

 

4.2 Cenário do estudo 

 

O protocolo em referência foi desenvolvido como produto de Dissertação de 

Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFC, para ser utilizado por 

profissionais da ABS no atendimento às pessoas com queixa de infertilidade, em particular 

por enfermeiros. Considerando que a ABS é orientada e oferecida à população brasileira pelas 

equipes da ESF conforme diretrizes únicas, reconhece-se, pois, que profissionais de saúde das 

demais regiões e Estados brasileiros utilizem o referido protocolo. 
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4.3 Período e fases do desenvolvimento do protocolo 

 

O protocolo foi desenvolvido de janeiro de 2014 a março de 2015, conforme os 

passos apresentados na figura1: 

 

Figura 1 – Etapas seguidas no desenvolvimento do protocolo clínico. Fortaleza-CE, jan. 2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

As etapas foram definidas pela autora após leituras de materiais institucionais e de 

outros pesquisadores que trabalharam com o desenvolvimento de protocolos, como Teles 

(2011) e Werneck, Faria e Campos (2009). 

  

4.3.1 Construção do protocolo 

 

− Etapa 1: Definição do problema 

 

A demanda de pessoas com queixa de infertilidade é significativa, conforme 

dados apresentados anteriormente (WHO, 2010; MASCARENHAS et al., 2012; WHO, 2013; 

AMERICAN SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE, 2013; BRASIL, 2014).  
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Nesse contexto, a ABS é um espaço adequado para o atendimento aos casos de 

infertilidade, com capacidade para solucionar até 70% das demandas, por meio de 

procedimentos de baixo custo (PEDROSA, 2005).  

De acordo com o MS, compete à ABS identificar o casal infértil, realizar a 

avaliação clínica individual e do casal através da anamnese, dos exames clínico-ginecológico 

e clínico-urológico, da solicitação de exames complementares e de orientações, conforme 

cada caso (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2010).  

Apesar da indefinição dos papéis dos profissionais de saúde da ESF, 

particularmente de enfermeiros e médicos, no atendimento aos casos de infertilidade, 

compartilha-se da ideia de ações conjuntas, negociadas internamente em cada equipe e que 

venham a beneficiar, em primeiro lugar, a clientela. 

 

− Etapa 2: Justificativa 

 

Diante de tais informações e da constatação de conhecimento escasso de parte dos 

profissionais da saúde (MOURA et al., 2013; DIAS et al., 2012; MOURA et al., 2011) e, em 

particular, de enfermeiros que atuam na ABS acerca da infertilidade, aliado à inexistência de 

protocolo clínico acerca deste tema, constatada na revisão integrativa, justificou-se o 

desenvolvimento do protocolo intitulado “Protocolo Clínico para Atendimento à Infertilidade 

na Atenção Básica à Saúde” (Apêndice A). 

Sendo a ABS a porta de entrada do casal infértil ao sistema de saúde, é 

imprescindível que os profissionais de saúde da ABS, em especial enfermeiros, estejam aptos 

a oferecer atendimento de qualidade a esse público-alvo, embasados em evidências científicas 

e recomendações técnicas, por meio do uso de protocolo clínico. 

 

− Etapa 3: Definição de conteúdo do protocolo 

 

Para definir os temas e procedimentos pertinentes à composição do protocolo 

clínico, foi realizado um encontro com enfermeiros assistenciais, docentes e usuários de 

serviço de PF, totalizando nove participantes. Utilizou-se a técnica de geração de ideias por 
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tempestade cerebral ou brainstorming, que consiste em testar e explorar a capacidade criativa 

de um determinado grupo. O método foi criado por Alex Osborn, em 1939, e os princípios 

básicos para sua execução são: inexistência de debates ou críticas às ideias apresentadas, 

nenhuma ideia deve ser desprezada, e igualdade de contribuição a todos os participantes 

(LOPES, 2013).  

A atividade teve início com a apresentação da pesquisadora sobre o tema geral de 

abrangência do protocolo, seus objetivos e beneficiários. As ideias geradas foram registradas 

em quadro branco para manter a visualização dos participantes e favorecer o pensamento de 

novas ideias, mas também no computador (por uma pessoa auxiliar). Teve duração de cerca 

de 40 minutos. 

As sugestões apresentadas no brainstorming foram organizadas de forma a dar 

uma sequência lógica ao desenvolvimento do protocolo clínico. Nessa dinâmica, as ideias 

geraram três eixos principais a serem desenvolvidos: fatores de risco para infertilidade, 

barreiras à fecundação e MBPF como meios de promover a concepção. Assim, as questões 

norteadoras do protocolo foram elaboradas de forma a contemplar os respectivos eixos. Essas 

ideias também permearam a criação do roteiro da primeira consulta e da consulta subsequente 

de Enfermagem em infertilidade. 

 

− Etapa 4: Revisão da literatura  

 

Foram realizadas revisões integrativas da literatura, que incluem a análise e a 

síntese de pesquisas de maneira sistematizada, contribuindo para o aprofundamento do tema 

investigado, auxiliando na tomada de decisão e na melhoria da prática clínica, com base em 

resultados de pesquisas pré-existentes, tendo como uma das principais vantagens a 

possibilidade de combinar dados de diferentes desenhos de pesquisa (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005).  

A busca foi efetuada em bases de dados nacionais e internacionais, livros e 

publicações oriundas de organizações respaldadas acerca da temática, como o MS e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Isso é condição fundamental para a segurança do 

leitor e para definição dos conceitos integrantes de um protocolo de cuidado (ECHER, 2005). 
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As bases de dados pesquisadas foram: Cochrane Library, PUBMED/MEDLINE, 

LILACS, CRD, Web of Science, Scopus e Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias e 

Saúde (RBRATS). As quatro primeiras são obrigatórias na elaboração e avaliação de um 

protocolo; as duas subsequentes são opcionais e visam ampliar e buscar mais evidências 

científicas; por fim, a última é uma base especializada que está diretamente relacionada às 

tecnologias em saúde, categoria em que se insere a elaboração de protocolos (BRASIL, 

2011c). O Portal de Periódicos da Capes e o Google Scholar também foram usados para busca 

de textos completos de determinados artigos que não estavam disponíveis nas bases de dados. 

Foram utilizados descritores DeCS/MeSH, sendo eles: atenção básica/primary 

health care, infertilidade/infertility e protocolos/protocols. Para efeito de busca, estes foram 

aplicados de forma integrada, utilizando-se o conector and. Também foi efetuada a busca 

agrupando-se apenas os descritores atenção básica/primary health care e 

infertilidade/infertility, utilizando-se também do conector and. Outros descritores, como: 

fertility, age factors, natural family planning methods e fertilization também foram utilizados 

de forma integrada com infertility. 

Na seleção dos artigos, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: artigos 

indexados em uma das referidas bases de dados, nos idiomas português, inglês ou espanhol, 

independentemente do tempo da publicação, cujos resumos e/ou textos na íntegra estivessem 

disponíveis e que fornecessem informações suficientes para responder às questões norteadoras 

elaboradas para o desenvolvimento do protocolo clínico:  

– Quais as evidências científicas dos principais fatores de risco para 

infertilidade? 

– Quais as evidências científicas das barreiras que dificultam a fecundação? 

– Quais as evidências científicas do uso dos métodos baseados na percepção 

da fertilidade para favorecer a concepção?  

Publicações repetidas em mais de uma base de dados foram excluídas.    

A partir da leitura dos materiais encontrados, foram selecionados os conteúdos 

pertinentes aos objetivos do protocolo clínico, a saber: instrumentar tecnicamente 

profissionais de saúde da atenção básica para o atendimento de pessoas com queixas de 

infertilidade; padronizar condutas frente às queixas mais usuais que acometem as pessoas com 
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infertilidade; oferecer algoritmos para a tomada de decisões frente à cliente/ao casal com 

queixa de infertilidade na ABS. Quando as informações metodológicas estiveram disponíveis 

de forma clara e completa, procedeu-se à análise do nível de evidência científica e do grau de 

recomendação da prática em serviço.  

Os conteúdos foram organizados de forma coerente para compor os capítulos do 

protocolo: justificativa; objetivos; fatores facilitadores e barreiras; sistema de classificação do 

nível de evidência científica e do grau de recomendação adotado no protocolo; infertilidade: 

definições e considerações gerais sobre o tema; atendimento à infertilidade na atenção básica 

à saúde; primeira consulta de enfermagem à mulher com queixa de infertilidade; primeira 

consulta de enfermagem ao homem com queixa de infertilidade; cuidados de enfermagem às 

pessoas com queixa de infertilidade; ensino à cliente/ao casal sobre a fisiologia da 

reprodução; funcionamento dos métodos baseados na percepção da fertilidade e sua 

utilização; consulta de enfermagem subsequente às pessoas com queixa de infertilidade 

(Apêndice A). 

A classificação das evidências científicas das informações coletadas foi realizada 

de acordo com o Oxford Centre for Evidence Based Medicine, o qual determina quatro graus 

de recomendação para a prática em serviço, isto é, A, B, C e D (PHILLIPS et al., 2009). O 

grau A subdivide-se em três níveis de evidência: 1A, que corresponde a estudos do tipo 

revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados, coortes desde o início da 

doença, dentre outros; 1B, ensaio clínico controlado randomizado com intervalo de confiança 

estreito, estudo de coorte com poucas perdas; e 1C, sério de casos do tipo “tudo ou nada”. O 

grau B subdivide-se em cinco níveis de evidência: 2A, refere-se às revisões sistemáticas de 

estudo de coorte; 2B, estudos de coorte com muitas perdas; 2C, observações de resultados 

terapêuticos ou evoluções clínicas; 3A, revisão sistemática de estudos caso-controle; e 3B, 

estudo caso-controle. Os graus C e D correspondem aos níveis de evidências 4 e 5, que 

incluem relatos de casos e opiniões de especialistas, respectivamente (Anexo A). 
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− Etapa 5: Construção dos algoritmos 

 

Um algoritmo é composto pelos passos necessários para realização de uma tarefa. 

É formado pela junção de uma sequência finita de instruções bem definidas e não-ambíguas. 

Este deve seguir a seguinte sequência de eventos: problema, pergunta, decisão, ação e 

avaliação (WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). Segundo os mesmos autores, para 

empregar o algoritmo é importante conhecer os símbolos e seus significados para correta 

elaboração do algoritmo, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 5 – Símbolos padrões e definições para algoritmos. Fortaleza-CE, jan. 2014. 

Símbolo Definição 
 

Oval 
 

 

Cada algoritmo começa com um desenho oval, representando 
uma população de pacientes com uma característica definida, 
sintomas e queixas. Esses desenhos ovais também são 
chamados de quadros clínicos. 

 
Círculo grande ou figura oval 

 Usado como “saída”, ou seja, a cada vez que um processo 
chega a uma etapa conclusiva. Desse elemento gráfico não 
partem flechas, é figura de encerramento. 

 
Hexagonal/losango As decisões clínicas mais importantes são representadas pelos 

hexágonos ou losangos, os quais têm somente dois possíveis 
desfechos: sim ou não (pontos dicotômicos). São decisivos 
para os próximos passos e, por isso, são denominados pontos 
de decisão. 

 
Retângulos Grupos específicos do processo de atendimento, nos quais as 

intervenções diagnósticas ou terapêuticas devem ser 
realizadas. 

 
Círculos pequenos 

 
Uma ligação com outra parte da diretriz clínica. Isto elimina a 
seta que iria para trás ou um cruzamento. 

Fonte: Werneck, Faria e Campos (2009).  
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− Etapa 6: Elaboração textual 

 

Após seleção dos conteúdos correspondentes aos tópicos pré-estabelecidos, foi 

realizada a elaboração textual, tendo-se o cuidado para apresentar os conteúdos de forma 

compreensível e em sequência lógica.  

 

− Etapa 7: Captação de modelos, seleção e criação de ilustrações 

 

Concomitante à organização do conteúdo textual, foram pesquisadas ilustrações 

de acordo com a necessidade da temática abordada em cada tópico. Aquelas identificadas 

foram utilizadas desde que autorizadas e, em todas, foram citadas as fontes. Outras foram 

criadas pelo designer, que teve seu trabalho contratado para realizar a diagramação do 

protocolo. Procurou-se apresentar ilustrações de fácil compreensão, que representassem 

fidedignamente a realidade e que estivessem embasadas na literatura pesquisada. A autora 

manteve contato sistemático com o designer durante o processo de criação de ilustrações, a 

fim de compartilhar informações, sugestões, até que os desenhos fossem aprovados. Na etapa 

de avaliação de qualidade, os juízes tiveram total liberdade para sugerirem modificações nas 

ilustrações previamente aprovadas pela autora. 

As ilustrações foram identificadas no protocolo de acordo com as diretrizes da 

Norma Regulamentadora Brasileira (NBR) Nº. 14724, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), a qual define que qualquer tipo de ilustração deve ser identificada na parte 

superior, precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no 

texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Na parte inferior, após a 

ilustração, deve-se, obrigatoriamente, indicar a fonte consultada (ABNT, 2011). 

 

− Etapa 8: Diagramação 

 

A diagramação realizada pelo referido designer também seguiu as diretrizes da 

NBR Nº. 6029, que estabelece os princípios gerais para apresentação dos elementos que 

constituem livros ou folhetos (ABNT, 2006). 
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O protocolo foi organizado conforme apresentado na Figura 2: 

 

Figura 2 – Etapas seguidas na organização do protocolo clínico. Fortaleza-CE, jan. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adapatado da ABNT (2006).  

 

4.3.2 Avaliação de qualidade do protocolo 

 

Concluída a elaboração do protocolo, foi realizada a avaliação da qualidade, que 

conforme apresentado na Figura 1, constou da consulta aos juízes.  

 

− Etapa 9: Consulta aos juízes 

 

Para avaliação, foram convidados juízes (médico e enfermeiros experts na área 

temática do protocolo), selecionados de forma a reunir pelo menos três das seguintes 
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características: Graduados em Enfermagem e com mais de dois anos na assistência e/ou 

gestão em planejamento familiar na atenção básica à saúde; com Mestrado em Enfermagem; 

com Doutorado em Enfermagem; docente em Enfermagem; participante de grupo de pesquisa 

em planejamento familiar; participante de grupo de extensão em planejamento familiar; e com 

trabalhos científicos publicados em periódicos científicos (Apêndice B). O médico 

selecionado é responsável pelo serviço de referência terciária para o atendimento a pessoas 

com infertilidade em hospital universitário do município de Fortaleza-CE. 

Após concordância em participar da pesquisa, foi encaminhado aos juízes, o 

formulário de caracterização do juiz (Apêndice C) e o instrumento para avaliação de 

protocolos clínicos (Apêndice D).  

 

4.3.2.1 Instrumento de avaliação  

 

A avaliação do protocolo foi realizada através do instrumento Appraisal of 

Guidelines Research and Evaluation (AGREE II). Este objetiva avaliar a qualidade de 

diretrizes clínicas, fornecer uma estratégia metodológica para o desenvolvimento e informar 

quais e como as infomações devem ser relatadas. O seu propósito é a melhoria da atenção à 

saúde (AGREE II, 2009). 

O AGREE II é resultante do aprimoramento do Appraisal of Guidelines for 

Research and Evaluation (AGREE). Instituições renomadas, como a OMS; o Scottish 

Intercollegiate Guideline Network (SING); o National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE), do Reino Unido; a German Agency for Quality in Medicine (AZQ); e a 

Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), na França, utilizam-no para 

avaliar a qualidade se suas diretrizes (AGREE COLLABORATION, 2003). 

Diante das constatações referenciadas, o AGREE II foi o instrumento eleito para a 

avaliação de qualidade do protocolo clínico, produto da presente Dissertação. 

O referido instrumento é composto por 23 itens distribuídos em seis domínios, 

conforme apresentado no Quadro 6, a seguir: 
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Quadro 6 – Apresentação dos itens e domínios do AGREE II. Fortaleza-CE, jan. 2015. 
Domínio 1 - Escopo e finalidade 

1.  O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se especificamente descrito(s). 
2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz encontra(m)-se especificamente 

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

especificamente descrita. 
Domínio 2 - Envolvimento das partes interessadas 

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

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da população-alvo (pacientes, público etc.)  
6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente definidos 

Domínio 3 - Rigor do desenvolvimento 
7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de evidências.  
8. Os critérios para a seleção de evidências estão claramente descritos.  
9. Os pontos fortes e limitações do corpo de evidências estão claramente descritos.  
10. Os métodos para a formulação das recomendações estão claramente descritos.  
11. Os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde foram considerados na formulação das 

recomendações.  
12. Existe uma relação explícita entre as recomendaçõese as evidências que lhe dão suporte.  
13. A diretriz foi revisada externamente por expertsantes da sua publicação.  
14. Um procedimento para atualização da diretriz está disponível. 

Domínio 4 - Clareza da apresentação 
15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 
16. As diferentes opções de abordagem da condição ou problema de saúde estão claramente 

apresentadas.  
17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 

Domínio 5 – Aplicabilidade 
18. A diretriz descreve os fatores facilitadores e as barreiras para sua aplicação.  
19. A diretriz traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre como as recomendações podem ser 

colocadas em prática.  
20. Foram consideradas as potenciais implicações quantoaos recursos decorrentes da aplicação 

das recomendações.  
21. A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento e/ou auditoria. 

Domínio 6 - Independência editorial 
22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência sobre o conteúdo da diretriz.  
23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse dos membros da equipe que  

desenvolveram a diretriz. 
Fonte: AGREE II (2009). 

 

Cada item é composto por uma escala de sete pontos, em que o escore 1 significa 

“discordo totalmemte” e o 7 “concordo totalmente”. Os escores 2 a 6 devem ser atribuídos de 

acordo com a completude e qualidade de cada item (AGREE II, 2009). 

Por fim, o instrumento conta com uma avaliação global, composta por dois itens, 

na qual o avaliador deve fazer um julgamento sobre a qualidade da diretriz, ponderando os 

itens de avaliação considerados no processo. O primeiro item tem o propósito de classificar a 

qualidade da diretriz, este também varia por uma escala de sete pontos, em que o escore 1 
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significa “qualidade mais baixa possível” e o escore 7 “qualidade mais alta possível”. No 

segundo item, o avaliador é questionado sobre se recomendaria ou não a diretriz, e assinala 

uma das seguintes opções: sim; sim, com modificações; não (AGREE II, 2009). 

 

4.3.2.2 Interpretação e análise da avaliação dos juízes 

 

O cálculo da pontuação dada pelos juízes, aos domínios, individualmente, foi 

realizado de acordo com as recomendações do AGREE II, não sendo somados os valores de 

todos os domínios. Para obter o  percentual de qualidade de cada domínio, foi efetuado o 

cálculo a seguir: 

 

 

 

 

*Pontuação obtida = somatório de notas atribuídas pelos juízes no domínio; 

**Pontuação máxima = 7 (concordo totalmente) x (nº. de itens do domínio) x (nº. de avaliadores); 

***Pontuação mínima = 1 (discordo totalmente) x (nº. de itens do domínio) x (nº. de avaliadores). 

 

As pontuações de cada domínio são independentes e não devem ser somadas para 

compor um nota única final para cada diretriz clínica avaliada. O AGREE II não oferece 

definições de pontuações mínimas para os domínios ou padrões de pontuação entre os 

domínios para diferenciar diretrizes de alta e de baixa qualidade (AGREE II, 2009). Portanto, 

fica à critério de seus usuários estabelecer os parâmetros para classificar as recomendações 

avaliadas (VLAYEN et al., 2005). 

Apesar dessa limitação metodológica, o instrumento apresenta benefícios 

inegáveis, como: desenvolvimento, validação e aceitação internacionalmente aceitos; 

sistematização da abordagem das principais características das diretrizes; metodologia 

facilmente aplicável; e transparência na atribuição de pontuações (AGREE 

COLLABORATION, 2003; GORMAN et al., 2010; VLAYEN et al., 2005). 

 Na etapa de avaliação, parte dos juízes apresentou comentários sobre o protocolo 

clínico. Estes foram examinadas pela autora e aqueles que se apresentaram pertinentes, foram 

     Pontuação obtida* – Pontuação mínima*** x 100 

     Pontuação máxima** – Pontuação mínima*** 



52 
 

introduzidos no documento. Nesse processo, procedeu-se a um novo contato com o designer, a 

fim de realizar as modificações no protocolo. 

 

− Etapa 10: Revisão de português 

 

Após realização de todas as etapas supracitadas, inclusive a defesa da Dissertação, 

na qual os membros da banca oportunamente sugeriram modificações, o protocolo clínico foi 

encaminhado à revisão da língua portuguesa por um profissional especializado e, em seguida, 

será registrado através do International Standard Book Number (ISBN). 

Por fim, ressalta-se que o protocolo clínico desenvolvido será encaminhado para  

Secretaria de Atenção à Saúde do Departamento de Atenção Básica e Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, com solicitação de reprodução pela 

editora do Ministério da Saúde. Obtendo-se sucesso nessa iniciativa, o protocolo chegará de 

forma mais ágil e abrangente a cada enfermeiro da ESF. 

Em caso negativo, a autora levantará outros meios para reprodução gráfica, como 

universidades, Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde, até uma reprodução independente. 

 

4.4 Análise dos dados 

 

Os dados de caracterização dos juízes foram apresentados em quadro, contendo as 

médias do tempo de formação e do tempo que desenvolve atividades na área de 

PF/anticoncepção e PF/concepção ou infertilidade. 

Àqueles obtidos com a aplicação do AGREE II, oriundos da avaliação dos juízes, 

foram demonstrados por meio de tabelas e gráficos, obtidos através do programa Microsoft 

Excel®, versão 2013. A interpretação e análise dos dados da avaliação dos juízes está descrita 

no item 4.3.2.2 (página 49). Ademais, calculou-se o coeficiente de variação de Pearson (CVP) 

por domínios e médias dos itens do instrumento AGREE II, para analisar o grau de  

homogeneidade entre os juízes. 
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4.5 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, para apreciação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, obtendo parecer favorável, 

conforme protocolo nº. 544.069, de 27 de fevereiro de 2014 (Anexo B).  

Os participantes foram informados sobre os objetivos estabelecidos para a 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tanto os que 

compuseram o grupo de tempestade cerebral (Apêndice E), quanto os juízes responsáveis pela 

avaliação da qualidade (Apêndice F), concordando em participar voluntariamente das 

atividades de pesquisa. 

Foram atendidas as exigências das Diretrizes e Normas da Pesquisa em Seres 

Humanos, apresentadas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, acerca das 

questões éticas da pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013b).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização dos juízes 

 

A avaliação da qualidade do protocolo clínico foi efetuada por sete juízes, 

representados por J1, J2, J3, J4, J5, J6 e J7. Destes, seis eram enfermeiros e um médico, com 

tempo de formação variando de 6 a 33 anos (x =15,14). 

Todos desenvolviam atividades na área de PF/Anticoncepção, com tempo de 

atuação variando de 5 a 30 anos (x = 13,43). Em relação ao PF/Concepção ou infertilidade, o 

tempo de experiênia variou de nenhum a 30 anos (x = 9,8).  

Outras credenciais dos juízes estão especificadas no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Caracterização dos juízes do protocolo clínico. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

Juízes Maior 
titulação 

Instituição de 
trabalho Função Área de Atuação Publicação na 

área 

J1 Mestrado 
Universidade 
Federal do 

Ceará 

Ensino/ 
docência 

PF/Anticoncepção; 
PF/Concepção 

PF/Anticoncepção; 
PF/Concepção 

J2 Mestrado 
Prefeitura 

Municipal de 
Caucaia-CE 

Assistência PF/Anticoncepção --- 

J3 Especialização 

Prefeitura 
Municipal de 

São Gonçalo do 
Amarante-CE 

Gestão 
PF/Anticoncepção; 

PF/Concepção 
PF/Anticoncepção; 

PF/Concepção 

J4 Doutorado 
Universidade 

Federal de 
Pernambuco 

Ensino/ 
docência; 
Gestão 

PF/Anticoncepção; 
PF/Concepção; 

Estudos de 
construção e 
validação de 

materiais 

Validação de 
instrumentos; 

PF/Anticoncepção; 
PF/Concepção 

J5 Doutorado 
Centro 

Universitário 
Estácio-CE 

Ensino/ 
docência; 
Gestão 

PF/Anticoncepção --- 

J6 Doutorado 
Centro 

Universitário 
Estácio-CE 

Ensino/ 
docência 

PF/Anticoncepção; 
PF/Concepção 

PF/Anticoncepção 

J7 Doutorado 
Universidade 
Federal do 

Ceará 

Assistência; 
Ensino/ 

docência; 
Gestão 

PF/Anticoncepção; 
PF/Concepção 

PF/Anticoncepção; 
PF/Concepção 

Fonte: Elaboração da autora.  
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5.2 Avaliação da qualidade do protocolo pelos juízes   

 

Os resultados da avaliação dos juízes foram apresentados de acordo com os seis 

domínios adotados no AGREE II. 

 

5.2.1 Domínio 1 - Escopo e finalidade  

 

Tabela 1 - Resultado da avaliação do protocolo clínico, segundo o Domínio 1 – Escopo e 
finalidade. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

Domínio 1 - Escopo e finalidade 
Pontuação  

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 TOTAL 
1. O(s) objetivo(s) geral(is) da diretriz encontra(m)-se 
especificamente descrito(s). 7 7 7 7 7 7 7 49 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pela diretriz 
encontra(m)-se especificamente descrita(s). 7 7 7 6 5 7 4 43 

3. A população (pacientes, público etc.) a quem a 
diretriz se destina encontra-se especificamente descrita. 7 7 7 7 7 2 5 42 

TOTAL 21 21 21 20 19 16 16 134 
Fonte: Elaboração da autora.  

 

O domínio 1, item 1, trata do impacto potencial da diretriz na saúde da sociedade 

e populações de pacientes ou indivíduos, analisa se os objetivos gerais da diretriz estão 

explícitos detalhadamente e se os benefícios de saúde esperados a partir da diretriz são 

específicos para o problema clínico ou tópico de saúde. O item 2 avalia se há descrição 

detalhada das questões de saúde abordadas pela diretriz, particularmente quanto às 

recomendações-chave. O item 3 examina a existência de uma descrição clara da população 

coberta pela diretriz. Os conteúdos dos itens incluem: propósito; benefício esperado ou 

desfecho; população-alvo; intervenções; comparações quando adequadas; ambiente ou 

contexto de cuidados de saúde (AGREE II, 2009).  

No item 2, o J5 atribuiu pontuação 5, justificando que as evidências científicas 

não se apresentam de forma clara para serem interpretadas pelos profissionais da ABS, 

aspecto solucionado pela inserção de nota explicativa sobre o grau de recomendação e o nível 

de evidência da classificação do Oxford Centre for Evidence Based Medicine, adotado no 

protocolo. J7 atribui pontuação 4 e não conferiu comentários. 
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O J6 atribuiu pontuação 2 no item 3, pois julgou que a descrição “Onde 

encontrar”, descrita no instrumento de avaliação recebido (Apêndice D), não retratou a 

população a qual o protocolo se destina. De fato o instrumento remeteu à população 

beneficiada de forma indireta, pois o benefício direto será oferecido aos profissionais de saúde 

que utilizarem o protocolo como instrumento para norteá-los no manejo das pessoas/dos 

casais com queixas de infertilidade. Diante disso, optou-se por enfatizar esta informação na 

justificativa do protocolo.  J7 conferiu pontuação 5 ao item, sem contribuições. 

Conforme a Tabela 1, o domínio foi majoritariamente avaliado no nível máximo, 

atingindo um percentual de qualidade de 89,7%, conforme cálculo abaixo:  

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Domínio 2 - Envolvimento das partes interessadas 

 

Tabela 2 - Resultado da avaliação do protocolo clínico, segundo o Domínio 2 – Envolvimento 
das partes interessadas. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

Domínio 2 - Envolvimento das partes interessadas 
Pontuação 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 TOTAL 
4. A equipe de desenvolvimento da diretriz inclui 
indivíduos de todos os grupos profissionais relevantes. 6 7 7 6 4 7 3 40 

5. Procurou-se conhecer as opiniões e preferências da 
população-alvo (pacientes, público etc.)  6 6 7 7 7 2 5 40 

6. Os usuários-alvo da diretriz estão claramente 
definidos 6 7 7 6 7 7 6 46 

TOTAL 18 20 21 19 18 16 14 126 
Fonte: elaboração da autora.  

 

O item 4 refere-se aos profissionais que se envolveram em algum estágio do 

processo de desenvolvimento, excluindo-se os revisores externos da diretriz. Para cada 

membro do grupo de desenvolvimento, deve ser incluído: nome, disciplina ou conteúdo da 

Pontuação máxima no Domínio 1 = 7 x 3 x 7 = 147 

Pontuação mínima no Domínio 1 = 1 x 3 x 7 = 21 

 

  Pontuação obtida – pontuação mínima = 134 – 21 x 100 = 89,7% 
 Pontuação máxima – pontuação mínima   147 – 21  
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expertise, instituição, localização geográfica e descrição do seu papel junto ao grupo de 

desenvolvimento (AGREE II, 2009).  

No item 5, as informações sobre as experiências da população-alvo e as 

expectativas sobre os cuidados de saúde devem fundamentar o desenvolvimento das 

diretrizes. Deve haver evidências de que algum processo ocorreu no sentido de contemplar as 

opiniões destas partes interessadas. Deve-se declarar o tipo de estratégia utilizada para captar 

as opiniões e preferências do público (AGREE II, 2009).  

O item 6 refere que os usuários-alvo devem estar claramente expressos na diretriz, 

de modo que o leitor possa determinar imediatamente se a diretriz é relevante para eles. Deve 

haver a descrição de como a diretriz pode ser utilizada pelo público-alvo (AGREE II, 2009). 

A maioria das pontuações obtidas nos itens do domínio 2 foi 6 ou 7, à exceção do 

item 4, em que o J5 atribuiu pontuação 4 e J7, 3; e no item 5, em que o J6 atribuiu nota 2. O 

J5 justificou que, como a equipe de colaboradores para definição do conteúdo foi composta 

em sua totalidade por profissionais e estudantes de Enfermagem, o protocolo deveria 

explicitar que sua intenção, de fato, é voltada à assistência de Enfermagem. Corroborando a 

opinião de J5, J7 comentou que o título do protocolo estava abrangente e não especificava que 

o mesmo é exclusivo para enfermeiros, em que deveria também ter tomado como 

participantes médicos da ABS e ginecologistas. Sobre o questionamento, as autoras defendem 

que o protocolo é particularmente destinado aos enfermeiros, mas por não restringirem seu 

uso exclusivamente a esta categoria profissional, optaram por manter o título abrangente, 

podendo os demais profissionais da ABS utilizá-lo como material informativo e, assim, 

despertarem para a possibilidade destes cuidados se efetivarem na ABS e/ou aprofundarem 

seus conhecimentos. A inclusão de médicos da ABS e ginecologistas poderá ser prontamente 

atendida nos processos futuros de revisão e atualização do protocolo, conforme propuseram as 

autoras. 

O J6, após analisar a descrição “Onde encontrar”, referente ao item 5, no 

instrumento de avaliação (Apêndice D), discordou da informação fornecida, pelos mesmos 

motivos apresentados no item 3 do domínio 1, que foram previamente esclarecidos. 

De acordo com a Tabela 2, observa-se o alcance de um percentual de qualidade de 

83,3% para o domínio 2, conforme cálculo a seguir: 
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5.2.3 Domínio 3 - Envolvimento das partes interessadas 

 

Tabela 3 - Resultado da avaliação do protocolo clínico, segundo o Domínio 3 – Rigor do 
desenvolvimento. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

Domínio 3 - Rigor do desenvolvimento 
Pontuação 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 TOTAL 
7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca 
de evidências. 5 7 7 6 7 7 4 43 

8. Os critérios para a seleção de evidências estão 
claramente descritos  5 7 7 7 7 7 7 47 

9. Os pontos fortes e limitações do corpo de 
evidências estão claramente descritos.  4 7 7 6 5 6 7 42 

10. Os métodos para a formulação das recomendações 
estão claramente descritos.  4 7 5 7 5 4 7 39 

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

7 6 7 7 7 4 6 44 

12. Existe uma relação explícita entre as 
recomendações e as evidências que lhe dão suporte.  7 7 7 7 7 6 5 46 

13. A diretriz foi revisada externamente por experts 
antes da sua publicação  7 7 7 7 7 6 7 48 

14. Um procedimento para atualização da diretriz está 
disponível. 6 7 7 7 7 6 7 47 

TOTAL 45 55 54 54 52 46 50 356 
Fonte: elaboração da autora.  

  

O item 7 avalia se foram oferecidos detalhes da estratégia adotada para a busca de 

evidências, incluindo os termos de pesquisa utilizados, as fontes consultadas e os períodos de 

tempo abrangidos pela revisão de literatura. Devem ser incluídos os nomes das bases de dados 

consultadas, o período de tempo estipulado para a busca, os descritores utilizados e a 

descrição da estratégia de busca (AGREE II, 2009). Neste item, o J1, cuja pontuação atribuída 

foi 5, ressaltou a necessidade de uma descrição mais detalhada acerca do processo de seleção 

Pontuação máxima no Domínio 2 = 7 x 3 x 7 = 147 

Pontuação mínima no Domínio 2  = 1 x 3 x 7 = 21 

 

  Pontuação obtida – pontuação mínima = 126 – 21 x 100 = 83,3% 
 Pontuação máxima – pontuação mínima   147– 21   
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das evidências, incluindo o período da busca, a quantidade de evidências avaliadas e se a 

busca foi ou não pareada. J7 corroborou a observação de J1. Os argumentos são pertinentes e 

serão revisados pela autora. 

Nos itens 8 e 9, são analisados se os critérios para inclusão/exclusão das 

evidências identificadas foram fornecidos, a descrição acerca da análise quanto à presença de 

viés e como foi realizada a interpretação de tais evidências (AGREE II, 2009). Para atender 

aos itens, foi utilizado o sistema de classificação de nível de evidência científica e grau de 

recomendação do Oxford Centre for Evidence Based Medicine (Anexo A) (PHILLIPS et al., 

2009). A atribuição de pontuações ao item 8 foi máxima para seis juízes, porém o J1 atribuiu 

pontuação 5, justificando pela necessidade de se apresentar o processo de seleção das 

evidências, aspecto discutido anteriormente em detrimento de contribuições do mesmo juiz. 

Em relação ao item 9, J1 atribuiu pontuação 4, justificando dificuldade de compreender o 

sistema de classificação adotado. J5 conferiu pontuação 5 pelo mesmo motivo. Nesse sentido, 

o sistema de classificação de evidências adotado foi revisto e, na oportunidade, incluída uma 

explicação mais compreensível acerca do mesmo. 

O item 10 refere-se a necessidade de explicitar os métodos usados para formular 

as recomendações e sobre como se chegou às decisões finais; deve também ser especificadas 

as áreas de discordância e os métodos empregados para resolvê-las. O item deve incluir a 

descrição do processo de desenvolvimento das recomendações, o desfecho do processo de 

desenvolvimento e a descrição de como o processo influenciou as recomendações (AGREE II, 

2009). Neste item, as pontuações atribuídas variaram de 4 a 7. J1 e J6 atribuíram pontuação 4 

e ressaltaram a necessidade de uma descrição mais detalhada da metodologia de 

desenvolvimento do protocolo e de que forma se obteve o consenso para a escolha e 

aplicabilidade das recomendações, respectivamente. J3 e J5 atribuíram pontuação 5 por 

considerarem difícil a interpretação do nível de evidências do Oxford Centre for Evidence 

Based Medicine. Essa dificuldade também foi identificada pelo J2, no item 2 (tabela 1), tendo 

a autora apresentado como solução acrescentar uma nota explicativa quanto aos níveis de 

evidências e graus de recomendações, conforme explicado anteriormente. 

O item 11 considera os benefícios, efeitos colaterais e riscos à saúde ao formular 

as recomendações. Para classificá-lo, tais informações devem estar explícitas na diretriz 
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(AGREE II, 2009).  Neste item, destaca-se que o relato de danos/efeitos colaterais/riscos, bem 

como o balanço entre os benefícios e danos/efeitos colaterais/riscos foram considerados 

desprezíveis no protocolo, uma vez que as intervenções propostas na ABS aos casos de 

infertilidade são inócuas. Contudo, J6 atribuiu pontuação 4 ao item, pois considerou a 

necessidade de esclarecer, de forma explícita, a eficácia de cada um dos MBPF no protocolo, 

para que o profissional, ao realizar o atendimento ao casal com queixa de infertilidade, possa 

informá-lo, evitando, assim, o excesso de expectativas, que podem acarretar em prejuízo 

psicológico, afetando a eficácia de tais métodos.   

O item 12 refere que deve haver ligação explícita entre as recomendações e a 

evidência em que se baseiam, devendo esta ser incluída na diretriz de forma que o usuário 

possa identificá-la (AGREE II, 2009). Para atender ao item, foi destacado por cor, no decorrer 

do protocolo, os níveis de evidência e o grau de recomendação dos estudos referenciados, 

sempre que estes foram possíveis de serem classificados. As atribuições de pontuação de 

todos os juízes ao item foram 6 ou 7. Exceto o J7, que atribuiu pontuação 5 e comentou que 

nem sempre os níveis de evidência e graus de recomendação foram apresentados, pois nem 

todos os estudos selecionados para compor o protocolo ofereciam informações metodológicas 

suficientes para realizar sua classificação.   

O item 13 avalia se a diretriz foi submetida à revisão externa antes de ser 

publicada. Orienta que o grupo de revisores deve ser composto por experts e ressalta que 

representantes da população-alvo podem ser incluídos. Para classificá-lo, deve-se observar se 

há finalidade e intenção da revisão externa, métodos utilizados para conduzir a revisão, 

descrição dos revisores externos, desfechos e informações obtidas na revisão externas 

(AGREE II, 2009). Para atender ao item, incluiu-se a seguinte observação no instrumento de 

avaliação (Apêndice D): o protocolo está passando por avaliação, inclusive a sua, e essa 

informação quanto a avaliação por experts estará contida em página específica do protocolo 

clínico. Neste item todos os juízes atribuíram pontuação 6 ou 7. 

O item 14 versa acerca da necessidade de atualização do protocolo, com intervalo 

de tempo explícito e a metodologia para a realização de tal procedimento (AGREE II, 2009). 

Neste quesito as pontuações obtidas também foram 6 ou 7, em que o J1 destacou a 

necessidade de explicitar como será conduzida tal atualização. 
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De acordo com a Tabela 3, as pontuações do domínio 3 variaram de 4 a 7, 

alcançando um percentual de qualidade de 89,3%, conforme cálculo apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Domínio 4 - Clareza da apresentação 

 

Tabela 4 - Resultado da avaliação do protocolo clínico, segundo o Domínio 4 – Clareza da 
apresentação. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

Domínio 4 - Clareza da apresentação 
Pontuação 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 TOTAL 
15. As recomendações são específicas e sem 
ambiguidade. 

6 6 7 7 7 7 6 46 

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

7 7 7 7 5 6 6 45 

17. As recomendações-chave são facilmente 
identificadas. 

7 6 7 7 7 6 7 47 

TOTAL 20 19 21 21 19 19 19 138 
Fonte: elaboração da autora.  

 

O item 15 informa que uma recomendação deve conter descrição correta e precisa 

de que as informações descritas na diretriz são apropriadas à população-alvo. Para classificar 

o item, deve-se observar o objetivo e a finalidade da ação recomendada, a identificação da 

população relevante e ressalvas, quando relevantes (AGREE II, 2009).  

O item 16 avalia se a diretriz aborda claramente as diferentes formas de 

rastreamento, prevenção ou tratamento da condição clínica abordada (AGREE II, 2009).  

O item 17 prevê que os usuários da diretriz devem poder identificar facilmente as 

recomendações mais relevantes, por meio de resumos em quadros, destaques em negrito, 

sublinhadas ou fluxogramas/algoritmos; orienta ainda que recomendações específicas devem 

ser agrupadas de forma conjunta (AGREE II, 2009).  

Pontuação máxima no Domínio 3  = 7 x 8 x 7 = 392 

Pontuação mínima no Domínio 3 = 1 x 8 x 7 = 56 

 

     Pontuação obtida – pontuação mínima = 356 – 56 x 100 = 89,3% 
   Pontuação máxima – pontuação mínima    392 – 56 

 



62 
 

Em todos os itens deste domínio, os juízes atribuíram níveis de avaliação 6 ou 7, à 

exceção de J5 que atribuiu pontuação 5 ao item 16, referindo que as situações clínicas para 

cada opção de MBPF deveriam estar explícitas. Entretanto, como o objetivo do casal que 

busca atendimento à queixa de infertilidade é alcançar a concepção, subtende-se que os 

MBPF são indicados e que a associação dos mesmos é desejada. O mesmo juiz J5 acrescentou 

que os algoritmos apresentados estão claros e didáticos. 

Aplicando-se o cálculo do percentual de qualidade, obteve-se 92,9%, conforme 

demonstrado a seguir: 

  

 

 

 

 

 

5.2.5 Domínio 5 – Aplicabilidade 

 

Tabela 5 - Resultado da avaliação do protocolo clínico, segundo o Domínio 5 – 
Aplicabilidade. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

Domínio 5 – Aplicabilidade 
Pontuação 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 TOTAL 
18. A diretriz descreve os fatores 
facilitadores e as barreiras para sua 
aplicação. 

7 7 7 7 7 5 6 46 

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

7 5 7 7 7 5 6 44 

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

2 7 7 7 5 5 7 40 

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

2 7 1 7 1 6 7 31 

TOTAL 18 26 22 28 20 21 26 161 
Fonte: elaboração da autora.  

 

O item 18 observa a existência de fatores facilitadores e barreiras que tenham 

impacto na execução das recomendações, devendo deixá-los explícitos na diretriz (AGREE II, 

2009). Cinco juízes atribuíram pontuação 7, exceto o J5, o qual referiu que as barreiras 

Pontuação máxima no Domínio 4 = 7 x 3 x 7 = 147 

Pontuação mínima no Domínio 4 = 1 x 3 x 7 = 21 

 

   Pontuação obtida – pontuação mínima = 138 – 21 x 100 = 92,9% 
  Pontuação máxima – pontuação mínima    147 – 21 
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descritas no protocolo precisam de embasamento. Porém, é inegável o fato de que 

encaminhamentos de casos de infertilidade aos níveis de maior complexidade são dificultosos, 

uma vez que o acesso à rede de serviços é limitado, havendo, por exemplo, apenas um serviço 

de referência terciária aos casos de infertilidade no município de Fortaleza e no Estado do 

Ceará, segundo informações coletadas pela autora nas Secretarias de Saúde Municipal e 

Estadual. Aliado a isto, tem-se a baixa credibilidade e falta de conhecimento de parcela de 

profissionais de saúde com relação à resolubilidade de demandas de infertilidade na ABS, 

devido ao baixo conhecimento quanto ao conceito de infertilidade ou como proceder ao 

ensino dos MBPF, realidade constatada em estudos de Moura et al. (2011) e Dias et al. 

(2012). 

O item 19 ressalta que para a efetividade da diretriz, esta necessita ser 

disseminada e implementada com materiais adicionais, como: documentos que resumem a 

diretriz, instrumentos de checagens e algoritmos; ferramentas para se beneficiar dos aspectos 

facilitadores da diretriz, dentre outros (AGREE II, 2009). Para atender ao item, o protocolo 

apresenta algoritmos para auxiliar as tomadas de decisões por profissionais e instrumentos 

para a realização das consultas de Enfermagem e registros dos MBPF. Majoritariamente, os 

juízes conferiram pontuação 7 ao quesito, exceto J2 e J6, cujas pontuações atribuídas foram 5. 

J2 sugeriu o acréscimo de folder informando às usuárias acerca dos métodos muco cervical e 

temperatura corporal basal, tal solicitação foi prontamente acatada e incluída em anexo ao 

protocolo. J6 sugeriu mudança em um dos algoritmos. 

No item 20, avaliam-se os recursos necessários à aplicação das recomendações, 

devendo haver apresentação dos impactos potenciais destas sobres os custos considerados no 

desenvolvimento da diretriz e na execução das recomendações fornecidas (AGREE II, 2009). 

Os juízes J5 e J6 conferiram pontuação 5, porém não forneceram comentários. J1, que atribuiu 

pontuação 2, comentou que o uso do protocolo clínico incorre na redução de custos ao sistema 

de saúde, devendo desta forma ser apresentados os valores gastos pelo sistema na realização 

do tratamento de pessoas com queixas de infertilidade na ABS.  

É inegável que a realização de atendimentos aos casos de infertilidade na ABS 

reduz custos ao sistema de saúde, porém essa avaliação não foi contemplada no protocolo. 
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Pontuação máxima no Domínio 5 = 7 x 4 x 7 = 196 

Pontuação mínima no Domínio 5 = 1 x 4 x 7 = 28 

 

   Pontuação obtida – pontuação mínima = 161 – 28 x 100 = 79,2% 
  Pontuação máxima – pontuação mínima    196 – 28 

 

Pela sua complexidade e talvez pelas poucas informações disponíveis a esse respeito, propõe-

se que essa lacuna seja preenchida em suas versões futuras. 

O item 21 refere-se à mensuração da aplicabilidade da diretriz, com identificação 

de critérios para avaliação de sua implementação ou aderência às recomendações, análise do 

impacto da implementação das recomendações e aconselhamento quanto à frequência de 

medição (AGREE II, 2009). Este item obteve pontuação 1, atribuída pelos juízes J3 e J5, e 

pontuação 2, pelo J1, sendo este o item de menor pontuação em toda a avaliação. J3 

acrescentou que apesar de não ser objetivo da dissertação, tais possibilidades de avaliação e 

monitoramento deveriam ser contempladas no protocolo clínico. J5 não conferiu 

considerações acerca do item. J2 sugeriu que essa avaliação e monitoramento poderão ser 

instituídos pelos municípios ou locais nos quais o protocolo será implementado. 

Nesse contexto da avaliação pelos juízes, há de se reconhecer que o protocolo 

clínico necessita apresentar seus critérios de avaliação, monitoramento e auditoria a serem 

observados ao longo de sua implementação. Todavia, sugere-se que os respectivos critérios 

sejam elaborados em parceria com gestores envolvidos e que pesquisa futura possa avaliar um 

projeto  piloto de  aplicação do protocolo, estando o mesmo com seus meios de acesso 

definidos. 

Consoante à Tabela 5, a pontuação do domínio 5 atingiu  percentual de qualidade 

de 79,2%, conforme cálculo abaixo: 
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5.2.6 Domínio 6 - Independência editorial 

 

Tabela 6 - Resultado da avaliação do protocolo clínico, segundo o Domínio 6 – Independência 
editorial. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

Domínio 6 - Independência editorial 
Pontuação 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 TOTAL 

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

7 7 7 7 7 7 7 49 

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

7 7 7 7 7 6 7 48 

TOTAL 14 14 14 14 14 13 14 97 
Fonte: elaboração da autora.  

 

Os itens 22 e 23 analisam a existência de financiamento externo e conflitos de 

interesse na elaboração das diretrizes. Caso existam, ou não, essa informação deve estar 

claramente explícita (AGREE II, 2009). O protocolo clínico elaborado não contou com 

financiamento externo por órgãos de fomento ou outras instituições públicas ou privadas, logo 

os custos de seu desenvolvimento foram de responsabilidade das autoras. Em relação aos 

conflitos de interesse, a equipe de desenvolvimento e os juízes declararam, através do TCLE, 

não possuir conflito de interesse com as autoras, nem estas entre si. 

Neste domínio as pontuações empregadas pelos juízes foram 6 ou 7, ratificando que 

as informações estavam disponíveis no protocolo clínico. 

Em conformidade com os dados apresentados na Tabela 6, foi realizado o cálculo do  

percentual de qualidade do domínio, resultando em 98,8%, segundo apresenta-se a seguir:  

 

 
 
 

 

 

 

Pontuação máxima no Domínio 6 = 7 x 2 x 7 = 98 

Pontuação mínima no Domínio 6 = 1 x 2 x 7 = 14 

 

   Pontuação obtida – pontuação mínima = 97 – 14 x 100 = 98,8% 
  Pontuação máxima – pontuação mínima    98 – 14 
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5.2.7 Resultados finais da análise dos domínios   

 

 O Gráfico 1 permite realizar uma comparação entre os percentuais de avaliação da 

qualidade alcançados nos seis domínios propostos pelo AGREE II (2009). 

  

Gráfico 1 – Distribuição dos percentuais da avaliação da qualidade do protocolo clínico, 
segundo os seis domínios do AGREE II. Fortaleza-CE, mar. 2015. 

 
Fonte: elaboração da autora.  

 

Observa-se no Gráfico 1 que o domínio 6 (independência editorial) foi o que 

recebeu maior percentual na avaliação da qualidade (98,8%), seguido do domínio 4 (clareza 

da apresentação), que recebeu 92,9%. O domínio 1 (escopo e finalidade) atingiu percentual de 

qualidade de 89,7%, o domínio 3 (rigor no desenvolvimento), 89,3%, e o dominínio 2 

(envolvimento das partes interessadas), 83,3%. Com 79,2%, resutado atibuido principalmente 

ao item 21, que avalia a existência de critérios  

Com menor percentual da avaliação da qualidade ficou o domínio 5 

(aplicabilidade para o monitoramento e/ou auditoria do protocolo. 

No Gráfico 2, encontra-se o coeficiente de variação de Pearson (CVP) dos 

domínios da avaliação da qualidade do protocolo.  

Gráfico 2 – Distribuição dos domínios de avaliação da qualidade do protocolo conforme 
coeficiente de variação de Pearson (CVP). Fortaleza-CE, mar. 2015. 
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    Fonte: elaboração da autora. 

 

O CVP fornece a variação dos dados obtidos em relação à média. Quanto menor 

for o seu valor, mais homogêneos serão os dados, ou seja, no caso deste estudo mais 

homogênea será a opinião dos juízes nos domínios. O coeficiente de variação é considerado 

baixo (apontando um conjunto de dados bem homogêneos) quando for menor ou igual a 

25%. Portanto, em todos os domínios o CVP foi baixo, o que significa elevada 

homogeneidade nas pontuações dadas pelos juízes aos itens de avaliação do protocolo.  

A análise do CVP demonstrou maior grau de dispersão dos percentuais de 

avaliação no domínio 5 (16,5%), devido a maior variação das pontuações atribuídas pelos 

juízes (de 1 a 7).  Os domínios 4 e 6 apresentaram os menores valores de CVP, 2,2% e 1,5%, 

respectivamente, uma vez que as pontuações atribuídas pelos juízes foram 6 ou 7.  Os 

domínios 1, 2 e 3 apresentaram CVP bastante semelhantes, de 8,5%, 8,2% e 6,9%, 

respectivamente. 
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O Gráfico 3, apresentado a seguir, aduz a média das pontuações atribuída pelos 

juízes por itens do instrumento de avaliação do AGREE.  

 

Gráfico 3 – Distribuição das médias das pontuações dadas pelos juízes aos itens do 
instrumento de avaliação do AGREE II. Fortaleza-CE, mar. 2015.  

 
Fonte: elaboração da autora.  

 

 Pode-se visualizar no comportamento da linha do Gráfico 3 as pequenas 

variações das pontuações atribuídas pelos juízes, sobressaindo maior depressão na altura do 

item 21 (A diretriz apresenta critérios para o seu monitoramento e/ou auditoria). Este item 

integra exatamente o domínio com maior CVP, isto é, o domínio 5. 

 

5.3 Resultado da avaliação global do protocolo clínico  

 

Neste quesito, o avaliador deve realizar um julgamento acerca da qualidade geral 

da diretriz, considerando os 23 itens anteriormente avaliados e pontuando de 1 “qualidade 

mais baixa possível” a 7 “qualidade mais alta possível”. Em seguida, deve emitir o seu 

parecer recomendando ou não o uso da diretriz na prática. As pontuações dos seis domínios 

são independentes e não devem ser agregadas em uma única pontuação de qualidade (AGREE 

II, 2009).  

Três juízes atribuíram pontuação 7 e quatro conferiram pontuação 6 no quesito. 

Portanto, a porcentagem de qualidade da avaliação global do protocolo foi de 90,5%, 

conforme demonstra abaixo: 
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Em relação ao item “Eu recomendaria essa diretriz”, três juízes afirmaram que 

“sim” e quatro afirmaram “sim, com modificações” (Tabela 7), ou seja, nenhum juiz fez 

oposição a recomendar o uso do protocolo. 

 

 
Tabela 7 – Distribuição das formas de recomendação do AGREE II dada ao uso do protocolo 

pelos juízes. Fortaleza-CE, mar. 2015.  
Especificação 

dos juízes 
Formas de recomendação do AGREE II 

Sim Sim, com modificações Não 
J1 --- X --- 
J2 --- X --- 
J3 X --- --- 
J4 X --- --- 
J5 X --- --- 
J6 --- X --- 
J7 --- X --- 

Fonte: elaboração da autora.  

 

Nesta altura da avaliação da qualidade do protocolo, há de se reconhecer como 

limitação da pesquisa a não oferta de definições de pontuações mínimas para os domínios ou 

padrões de pontuação entre os domínios para diferenciar diretrizes de alta e de baixa qualidade, 

pelo AGREE II. A despeito disso, o instrumento oferece benefícios irrefutáveis na medida em 

que permite a sitematização das principais características das diretrizes clínicas no processo de 

avaliação da qualidade, sendo de fácil aplicação e consolidação das pontuações atribuídas por 

juízes (AGREE COLLABORATION, 2003; GORMAN et al., 2010; VLAYEN et al., 2005).  

 

Pontuação máxima = 7 x 1 x 7 = 49 

Pontuação mínima = 1 x 1 x 7 = 7 

 

   Pontuação obtida – pontuação mínima = 45 – 7 x 100 = 90,5% 
  Pontuação máxima – pontuação mínima    49 – 7 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os percentuais de qualidade atribuídos pelos juízes aos seis domínios do 

instrumento AGREE II foram: 89,5% no domínio escopo e finalidade; 83,3%, envolvimento 

ds partes interessadas; 89,3%, rigor do desenvolvimento, 92,9%, clareza na apresentação; 

79,2%, aplicabilidade; e 98,8%, independência editorial. Na avaliação global, três juízes 

julgaram o protocolo clínico com pontuação 7 “qualidade mais alta possível” e quatro com 

pontuação 6, atingindo 90,5%. Ademais, nenhum juiz fez oposição a recomendar o uso do 

protocolo.  

A maior variação das pontuações atribuídas pelos juízes (de 1 a 7) ocorreu sobre o 

domínio 5, cujo coeficiente de variação de Pearson (CVP) correspondeu a 16,5%. Os 

domínios 4 e 6 apresentaram os menores valores de CVP, 2,2% e 1,5%, respectivamente, com 

as pontuações atribuídas pelos juízes variando principalmente entre 6 e 7.  Os domínios 1, 2 e 

3 apresentaram CVP bastante semelhantes, de 8,5%, 8,2% e 6,9%, respectivamente. De modo 

geral, pode-se afirmar que houve elevada homogeneidade de opiniões dos juízes, com CVP 

total de 9,4%. O coeficiente de variação é considerado baixo (apontando um conjunto de 

dados bem homogêneos) quando for menor ou igual a 25%.  

O desenvolvimento do protocolo clínico para atendimento à infertilidade na 

atenção básica à saúde foi exitoso, culminando em um documento elaborado e avaliado 

positivamente na perspectiva da qualidade. Nesse sentido, a presente dissertação oferece 

contribuição ímpar a essa área do cuidado, pois nenhum protocolo clínico com esse objetivo 

está disponível no país.  

Espera-se que o presente protocolo clínico venha subsidiar a prática das equipes 

da atenção básica à saúde de uma maneira geral e, em particular, de enfermeiros que atuam 

nesse nível da atenção, representando uma via de empoderamento da competência clinica 

nessa área do cuidado e tornando a assistência com mais qualidade, reduzindo os custos do 

tratamento das pessoas/dos casais com queixas de infertilidade, uma vez que estes poderão ter 

suas necessidades de concepção resolvidas no nível básico da atenção à saúde; e eficaz, pois 

será desempenhada por profissionais competentes ou melhor respaldados, cientificamente, 

acerca do manejo dessa população, por meio do uso de protocolo. 
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Ressalta-se a necessidade de estímulo à criação de materiais semelhantes para 

outras áreas, visando ampliar e aprofundar o conhecimento e aperfeiçoar a prática. 

Sugerem-se estudos futuros voltados à implementação, monitoramento e 

avaliação de impacto do protocolo clínico sobre a concepção de casais com queixas de 

infertilidade. 



72 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABATANGELO, L.; OKEREKE, L.; PARHAM-FOSTER, C.; PARRISH, C.; SCAGLIONE, 
L.; ZOTTE, D.; TAUB, L. F. M. If pelvic inflammatory disease is suspected empiric 
treatment should be initiated. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 
v.22, n. 2, p. 117-122, 2010.  
 
AGREE COLLABORATION. Development and validation of an international appraisal 
instrument for assessing the quality of clinical practice guidelines: the AGREE project. 
Quality and Safety in Health Care, v. 12, n. 1, p. 18-23, 2003.   
 
AGREE II. Next Steps Consortium. The AGREE II Instrument . 2009. Disponível em: 
<http://www.agreetrust.org>. Acesso em: 10 jun. 2014.   
 
AMERICAN SOCIETY OF REPRODUCTIVE MEDICINE. Quick facts about infertility.  
2013. Disponível em: <http://www.asrm.org/detail.aspx?id=2322>. Acesso em: 19 mar. 2014. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14724: 
informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 
 
______. NBR 6029: informação e documentação – livros e folhetos – apresentação. Rio de 
Janeiro, 2006.  
 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FERTILIDADE. A infertilidade é uma doença: 
prevalência da infertilidade. 2009. Disponível em: <http://www.apfertilidade.org/web/oque-e-
a-infertilidade>. Acesso em: 02 fev. 2014. 
 
ASSOCIATION OF WOMEN'S HEALTH, OBSTETRIC AND NEONATAL NURSES. 
Infertility Treatment as a Covered Health Insurance Benefit. Journal of Obstetric, 
Gynecologic, & Neonatal Nursing, v. 43, n. 2, p. 264–265, 2014. 
 
BLASCO, G. L.; ARMIJO, S. O.; CASTRO, M. B.; LOBO, M. S.; GONZÁLEZ, V. C.; 
MONTEJO, G. J. M.; CUADRADO, M. M. C.; FERNÁNDEZ, M. B. Protocolo largo con 
análogos de GnRH versus protocolo corto con antagonistas: ¿existen diferencias en cuanto a 
los resultados de los ciclos de FIV-ICSI?. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, v. 
76, n. 5, p. 290-293, 2011. 
 
BRASIL.  Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em 
Saúde. Resolução nº 466, de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2013b, nº 12, 
quinta-feira, 13 de junho de 2013, Seção 1, p. 59.  
 
_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria N.º 399, de 22 de fevereiro de 
2006. 2006b. Disponível em: 



73 
 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm>. Acesso em: 05 
nov. 2013.  
  
_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº. 373, de 27 de fevereiro de 
2002.  2002b. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis../gm/2002/prt0373_27_02_2002.html>. Acesso 
em: 04 nov. 2013. 
 
_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº. 816, de 31 de maio de 2005. 
2005d. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt0816_31_05_2005.html>. Acesso em: 
05 nov. 2013.  
 
_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº. 95, de 26 de janeiro de 2001. 
2001.  Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis../gm/2001/prt0095_26_01_2001.html>. Acesso 
em: 04 nov. 2013.  
 
_____. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Nº.2510, de 19 de dezembro de 
2005. 2005e. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2510_19_12_2005.html>. Acesso em: 
05 nov. 2013.  
 
_____. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher – PNDS 2006: dimensões do processo reprodutivo e da saúde da criança/ Ministério 
da Saúde, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
 
_____. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção à Mulher: Princípios e 
Diretrizes. 2004. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf>. Acesso em: 
10 abr. 2010.  
 
_____. Ministério da Saúde. Portal Brasil. Planejamento familiar: conjunto de ações que 
auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da 
família. 2011a. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/planejamento-
familiar>. Acesso em: 25 mar. 2014. 
 
_____. Ministério da Saúde. Portaria Nº 388, de 06 de julho de 2005. 2005b. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/PT-388.htm>. Acesso em: 16 jan. 
2013.  
 
_____. Ministério da Saúde. Portaria Nº 426/GM, de 22 de março de 2005. 2005a. Disponível 
em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2005/GM/GM-426.htm>. Acesso em: 
16 jan. 2013.  



74 
 
 
_____. Ministério da Saúde. Portaria Nº. 2442, de 09 de dezembro de 2005. 2005c.Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2442_09_12_2005.html>. Acesso 
em: 19 out. 2013.  
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Cadernos de Atenção Básica: Saúde sexual e saúde reprodutiva. Brasília, DF, 2010. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: 
atenção qualificada e humanizada - protocolo técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2006a.  
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Coordenação-geral de Atenção Domiciliar. Caderno de Atenção Domiciliar. v. 2. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013a. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Ciência e Tecnologia. Agenda nacional de prioridades de pesquisa em 
saúde. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008b. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas: elaboração de pareceres 
técnico-científicos. 3. ed. Brasília: Editora MS, 2011c. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica de Saúde da 
Mulher. Assistência em planejamento familiar: manual técnico. 4. ed. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2002a. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Protocolo de tratamento da raiva humana no Brasil. Brasília: Editora 
MS, 2011b. 

_____. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Mais Saúde: direito de todos: 2008-2011. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2008a. 

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988. 
 
_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 
9.263, de 12 de janeiro de 1996. Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm>. Acesso em: 27 jul. 2014. 
 
CARR, S. C. Ultrasound for Nurses in Reproductive Medicine. Journal of Obstetric 
Gynecologic and Neonatal Nursing, v. 40, n. 5, p.  638-653, 2011.  
 



75 
 
CEARÁ. Hospital Universitário Walter Cantídio. Universidade Federal do Ceará. Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 2013. Disponível em: 
<http://www.huwc.ufc.br/site.php?pag=93>. Acesso em: 06 nov. 2013.  
 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Infertility FAQs. 
Reproductive Health, Atlanta, 20 jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Infertility/#c>. Acesso em: 23 abr. 2014.  
 
DIAS, A. A.; MOURA, E. R. F.; NOGUEIRA P. S. F.; COUTINHO J. F. V.; ORIÁ, M. O.B. 
Estratégia educativa voltada para enfermeiros sobre atenção básica à infertilidade: estudo de 
intervenção. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 33, n. 2, p. 69-77, 2012. 
 
DY, G. W; RUST, M.; ELLSWORTH, P. Detection and management of pediatric conditions 
that may affect male fertility. Urologic Nursing Journal, v. 32, n. 5, p. 237-248, 2012.  
 
ECHER, I. C. Elaboração de manuais de orientação para o cuidado em saúde. Revista 
Latino-Americanade Enfermagem, v. 13, n. 5, p. 754-757, 2005. 
 
EDDY, D. Practice policies, what are they?. The Journal of the American Medical 
Association, Chicago, v. 263, p.877-880, 1990. 

 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA – FEBRASGO. Comissão Nacional Especializada em Reprodução Humana. 
Reprodução Humana. Manual de Orientação. 2011. Disponível em: < 
http://febrasgo.luancomunicacao.net/wp-content/uploads/2013/05/Manual_de_Reproducao_-
Humana.pdf>. Acesso em: 12 dez. 2013. 
 
GARCES, S. B. B. Classificação e Tipos de Pesquisas: classificação das pesquisas. Cruz 
Alta: Universidade de Cruz Alta, 2010. 
 
GOIÁS. Prefeitura Municipal de Goiânia. Secretaria Municipal de Saúde. Protocolo Clínico 
de Goiânia é referência para estado de Minas Gerais. Disponível em: 
<http://www.saude.goiania.go.gov.br/html/noticia/13/03/Protocolo-Clinico.shtml>. Acesso 
em: 05 nov. 2013. 
 
GORMAN, S. K.; CHUNG, M. H.; SLAVIK, R. S.; ZED, P. J.; WILBUR, K.; DHINGRA, 
V. K. A critical appraisal of the quality of critical care pharmacotherapy clinical practice 
guidelines and their strength of recommendations. Intensive Care Medicine, v. 36, n. 10, p. 
1636-1643, 2010.  
 
HAOUZI. D.; ASSOU, S.; DECHANET, C.; ANAHORY, T.; DECHAUD, H.; DE VOS, J.; 
HAMAMAH, S. Controlled ovarian hyperstimulation for in vitro fertilization alters 
endometrial receptivity in humans: protocol effects. Biology of Reproduction, v. 82, n. 4, p. 
679-686, 2010.  



76 
 
 
HOFFMAN, B. L.; SCHORGE, J. O.; SCHAFFER, J. I.; HALVORSON, L.M.; 
BRADSHAW, K. D.; CUNNINGHAM, F.; CALVER, L.E. Williams Gynecology, 2. 
ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2012. 
 
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. Protocolos institucionais. São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.hospitalsiriolibanes.org.br/sociedade-beneficente-senhoras/Paginas/protocolos-
institucionais.aspx>. Acesso em: 06 nov. 2013. 
 
JACQUES, E. J.; GONÇALO, C. R. Gestão estratégica do conhecimento baseada na 
construção de protocolos médico-assistenciais: o compartilhamento de ideias entre parcerias 
estratégicas como vantagem competitiva. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, 
v. 4, n. 1, p. 106-124, 2007. 
 
JIMENEZ, E. J. B. Planejamento Familiar. 3. ed. Curitiba: Secretária Municipal da Saúde, 
2005. 
 
KABLI, N.; SYLVESTRE, C.; TULANDI, T.; BUCKETT, W. Comparison of daily and 
alternate day recombinant follicle-stimulating hormone stimulation protocols for intrauterine 
insemination. Fertility and Sterility , v. 91, n. 4, p. 1141-1144, 2009. 
 
LEYSER, M. Oficina de Protocolos: etapas de elaboração passo a passo. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 64, 2012, Porto Alegre. Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2012.  
 
LOPES, C. E. M. Mais de 1001 palavras que você deveria conhecer antes de ser um líder: 
estratégias e ferramentas para atingir a excelência no dia a dia. Manaus: edição do autor, 
2013. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=mHFJBQAAQBAJ&pg=PA97&dq=defini%C3%A7
%C3%A3o+tempestade+cerebral&hl=pt-
BR&sa=X&ei=hVYGVf21B4uoNq6wgPgJ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=snippet&q=carlos%2
0eduardo&f=false>. Acesso em: 14 mar. 2014. 
 
MAGALHÃES JÚNIOR, H. M. Ministério da Saúde afirma que política é ineficaz e está 
suspensa. Estadão, São Paulo, 13 abr. 2013. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ministerio-da-saude-afirma-que--politica-e-
ineficaz-e-esta-suspensa-,1020342,0.htm>. Acesso em: 21 out. 2013. 
 
MASCARENHAS M. N.; FLAXMAN S. R.; BOERMA T.; VANDERPOEL S.; STEVENS 
G. A. National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence Since 1990: A 
Systematic Analysis of 277 Health Surveys. PLoSMed, v. 9, n. 12, 2012. 
 
MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método 
de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & Contexto 



77 
 
Enfermagem, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. 
 
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Protocolos clínicos. 2013. 
Disponível em: < http://www.saude.mg.gov.br/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas>. 
Acesso em: 05 nov. 2013. 
 
MOURA, E. R. F., VIEIRA, R. P. R., DIAS, A. A., EVANGELISTA, D. R., AMÉRICO, C. 
F. Atenção básica e infertilidade:  conhecimento e prática de enfermeiros da Estratégia Saúde 
da Família. Revista de Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 234- 40, 2013. 
 
MOURA, E. R. F.; GOMES, A. M. A.; SILVA, R. M.; ALMEIDA, P. C.; SOUSA, C. B. J. 
Avaliação da Assistência prestada em planejamento familiar no contexto do Programa saúde 
da Família do Ceará - Brasil. In: CEARÁ. Secretaria de Saúde do Estado. Pesquisa para o 
SUS Ceará: Coletânea de artigos dos PPSUS2, 2011. 
 
NACIONES UNIDAS. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo: el Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994. Nueva York: Naciones Unidas, 1995. 
Disponível em: < http://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_spa_2.pdf>. Acesso 
em: 16 jan. 2015. 
 
PAIM, J. S. Atenção à saúde no Brasil. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde no Brasil: 
contribuição para a agenda de prioridades de pesquisa. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

 
PARANÁ. Prefeitura Municipal de Londrina. Secretarias Municipal de Saúde. Protocolos 
clínicos de saúde. Disponível em: 
<http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=569&Ite
mid=615>. Acesso em: 05 nov. 2013. 
 
PEDROSA, J. Política prevê atenção integral. Jornal de Brasília, 30 jun. 2005. Disponível 
em: <http://www.sistemas.aids.gov.br/imprensa/Noticias.asp?NOTCod=65742>. Acesso em: 
29 abr. 2013. 
 
PHILLIPS, B.; BALL, C.; SACKETT, D.; BADENOCH, D.; STRAUS, S.; HAYNES, B.; 
DAWES, M.; HOWICK, J. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine - Levels of 
evidence (March 2009). Disponível em: <http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-
based-medicine-levels-evidence-march-2009/>. Acesso em: 10 fev. 2014. 
 
PORTAL DE PERÓDICOS CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Missão e objetivos: O Portal de Periódicos da Capes. 2012. Disponível em: 
<http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missao-
objetivos&mn=69&smn=74>. Acesso em: 14. Jun. 2013. 
 
REINDOLLAR, R. H.; REGAN, M. M.; NEUMANN, P. J.; LEVINE, B. S.; THORNTON, 
K. L.; ALPER, M. M.; GOLDMAN, M. B. A randomized clinical trial to evaluate optimal 



78 
 
treatment for unexplained infertility: the fast track and standard treatment (FASTT) trial. 
Fertility and Sterility , v. 94, n. 3, p. 888-99, 2010. 
 
SCHNEID, S.; STEIN, A.; CAMARGO, C. G.; BUCHABQUI, J. A.; SIRENA, S.; 
MORETTO, A.; VARELA, M. L. M.; BRAGA, H.; MERLO, I.; PINTO, D. M. J. B.; 
MOLINARI, A.; SILVEIRA, M. Protocolos Clínicos embasados em evidências: a experiência 
do Grupo Hospitalar Conceição. Revista da Associação Médica do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, v. 47, n. 2, p. 104-114, 2003. 
 
SHARIF, K.W.; GHUNAIM, S. Management of 273 cases of recurrent implantation failure: 
results of a combined evidence-based protocol. Reproductive BioMedicine Online, v. 21, n. 
3, p. 373-380, 2010. 
 
SMITH, C. A.; GRANT, S.; LYTTLETON, J.; COCHRANE, S. Using a Delphi consensus 
process to develop an acupuncture treatment protocol by consensus for women undergoing 
Assisted Reproductive Technology (ART) treatment. BMC Complementary and 
Alternative Medicine, v.12, p. 88, 2012. 
 
SOUZA, F. C.; MENDONÇA, V. M. F.; GARCIA, G. F. (Orgs.) Caderno de Protocolos 
Clínicos: um projeto em busca de melhoria da qualidade de atenção à saúde. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 2010. 
 
STEIN, A. T. Como realizar uma diretriz e protocolo clínico. In. MORETTO, A. (Org.). 
Diretrizes e Protocolos Clínicos para o SUS: Instrumentos para Qualificação da Assistência 
em Saúde. Porto Alegre: PUC-RS, 2005. 
 
TELES, L. M. R. Construção e validação de tecnologia educativa para acompanhantes 
durante o trabalho de parto e parto. 2011. 110 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - 
Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO. Clínica de Educação para a Saúde. Método 
promove controle natural da fertilidade. Bauru, SP, 2006. Disponível em: 
<http://www.providafamilia.org.br./site/index.php>. Acesso: 22 abr. 2013. 
 
VIEIRA, R. P. R. Intervenção de enfermagem voltada à queixa de infertilidade na 
atenção básica. 2012. 104 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Departamento de 
Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
VLAYEN, J.; AERTGEERTS, B.; HANNES, K.; SERMEUS, W.; RAMAEKERS, D.  A 
systematic review of appraisal tools for clinical practice guidelines: multiple similarities and 
one common deficit. International Journal for Quality in Health Care , v. 177, n. 3, p. 235-
242, 2005. 
 



79 
 
WERNECK, M. A. F.; FARIA, H. P.; CAMPOS, K. F. C. Protocolos de cuidado à saúde e 
de organização do serviço. Belo Horizonte: Nescom/UFMG, 2009. 
 
WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. Journal of 
Advanced Nursing, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mother or nothing: the agony of infertility. Bulletin 
of the World Health Organization, v. 88, n. 12, p. 881 – 82, dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2995184/>. Acesso em: 29 ago. 2013. 
 
______. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Meeting to develop a global 
consensus on preconception care to reduce maternal and childhood mortality and 
morbidity : World Health Organization Headquarters, Geneva, 6–7 February 2012: meeting 
report. Geneva, 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



80 
 
 

APÊNDICE A – CAPA DO PROTOCOLO CLÍNICO 

 



81 
 

 

 

APÊNDICE B - CARTA CONVITE (JUIZ) 
 
  
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – MESTRADO 

 

 

Eu, Andrezza Alves Dias, enfermeira, discente do Programa de Pós Graduação em 

Enfermagem (Mestrado) da Universidade Federal do Ceará, venho convidá-lo(a) a participar 

como juiz para avaliar a qualidade de um protocolo clínico que estou desenvolvendo, sob a 

orientação da Profª. Drª. Escolástica Rejane Ferreira Moura.  

Trata-se de um material técnico-científico que tem a finalidade de contribuir 

para o conhecimento de enfermeiros e demais profissionais que constituem as equipes da 

Estratégia Saúde da Família (atenção básica), acerca do atendimento a pessoas com queixas de 

infertilidade. 

Na oportunidade, antecipo sinceros agradecimentos. 

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

Enfa. Andrezza Alves Dias 

Fortaleza, 04 de março de 2015.
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APÊNDICE C – FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO JUIZ 
 

Nome completo (conforme gostaria de ser citado como juiz no respectivo protocolo): 

______________________________________________________________________ 

 

Graduação: ( ) Enfermagem ( ) Medicina 

Tempo de formação (em anos completos): _____________ 

Maior titulação: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado 

 

Instituição de trabalho: ___________________________________________________ 

Função na instituição: ( ) Assistência ( ) Ensino/Docência ( ) Gestão 
     ( ) Outros (especificar)________________________________ 

 

Desenvolve atividades nas seguintes áreas: 

Planejamento Familiar/Anticoncepção ( ) Sim ( ) Não  
Caso sim, há quanto tempo (em anos completos):____________ 

Planejamento familiar/Concepção ou infertilidade ( ) Sim ( ) Não  
Caso sim, há quanto tempo (em anos completos):____________ 

Estudos de desenvolvimento de protocolos ( ) Sim ( ) Não  

 
Publicação de pesquisa envolvendo a temática em periódicos científicos: 

Assistência em Planejamento Familiar (Anticoncepção) ( ) Sim ( ) Não 

Assistência em Planejamento Familiar (Concepção)/Infertilidade ( ) Sim ( ) Não
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APÊNDICE D – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE PROTOCOL OS 

CLÍNICOS 

(Appraisal of Guidelines Research and Evaluation - AGREE II) 1 

ORIENTAÇÕES INICIAIS : 
Antes de responder ao “Instrumento de Avaliação”, leia atentamente às orientações em sua 
totalidade. Procure compreender o processo de desenvolvimento do protocolo antes de avaliá-
lo, conforme se apresenta a seguir: 

Quadro 1. Processo de desenvolvimento do protocolo 

Construção 

1. Definição do problema  
2. Justificativa  
3. Revisão da literatura 
4. Construção dos algoritmos  
5. Elaboração textual 
6. Captação de modelos, seleção e criação de ilustrações 
7. Diagramação 

Validação 8. Consulta aos juízes 
9 . Adequação do protocolo 

Finalização 11. Revisão de português 
12. Encaminhamento à gráfica 

 
O instrumento é composto por 23 itens-chave, organizados em 6 domínios seguido por dois 
itens de classificação global ("avaliação global"). Cada domínio capta uma única dimensão de 
qualidade do protocolo. Cada um dos itens e os dois itens de avaliação global são 
classificados em uma escala de 7 pontos (de 1 - discordo totalmente a 7 - concordo 
totalmente).  

Escore 1 (discordo totalmente): deve ser dado quando não há qualquer informação que seja 
relevante para o item ou se o conceito é pobremente relatado. 

Escore 7 (concordo totalmente): deve ser dado quando a qualidade da informação é excelente 
e quando todos os critérios e considerações articulados estão atendidos.  

Escores entre 2 a 6: deve ser atribuído quando a informação referente ao item não atende a 
todos os critérios ou considerações. A pontuação deve ser atribuída em função da completude 
e qualidade do relato. A pontuação deve aumentar à medida que mais critérios são 
contemplados e as considerações abordadas. Na seção “como classificar” de cada item, serão 
incluídos detalhes sobre os critérios e considerações para avaliação específica daquele item. A 
seção “onde encontrar” direciona o avaliador para o lugar em que a informação pode ser 
geralmente encontrada no protocolo. Optou-se por incluir nesta seção as páginas e os trechos 
do texto que remetem ao item avaliado. Estes são apenas sugestões. É da responsabilidade do 
juiz avaliador rever todo o protocolo para assegurar uma avaliação justa. 

 

                                                           
1 Fonte: AGREE Next Steps Consortium (2009). The AGREE II Instrument [versão eletrônica]. Acesso em: 30 
jan. 2015. Disponível em: <http://www.agreetrust.org>. 
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INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO : 

Domínio 1. Escopo e finalidade diz respeito ao objetivo geral do protocolo, às questões 
específicas de saúde e à população-alvo (itens 1-3).  

1. O(s) objetivo(s) geral(is) do protocolo encontra(m)-se descrito(s). 

Como classificar: o conteúdo inclui propósito(s) quanto à saúde (por exemplo, prevenção, 
rastreamento, diagnóstico, tratamento etc.); benefício esperado ou desfecho; alvo (por 
exemplo: pacientes, público). 

Onde encontrar: Página 15 (objetivos do protocolo): 
� Instrumentar tecnicamente profissionais de saúde da atenção básica para o atendimento 

de pessoas com queixas de infertilidade; 

� Padronizar condutas frente às queixas mais usuais que acometem as pessoas com 
infertilidade; 

� Oferecer algoritmos para a tomada de decisões frente à cliente/ao casal com queixa de 
infertilidade na atenção básica. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

2. A(s) questão(ões) de saúde coberta(s) pelo protocolo encontra(m)-se especificamente 
descrita(s). 

Como classificar: o conteúdo do item inclui população-alvo; intervenção(ões) ou 
exposição(ões); comparações (se adequadas); desfecho(s); ambiente ou contexto de cuidados 
de saúde. 

Onde encontrar:  
Página 14: Mediante essas vivências, motivou-se à construção e validação do presente 
“protocolo clínico para atendimento à infertilidade na atenção básica de saúde”, a fim de 
instrumentar enfermeiros e outros profissionais de saúde que atuam nessa área do cuidado, 
utilizando-o como suporte técnico. Espera-se que a utilização deste material venha a 
contribuir para melhoria dos cuidados de saúde prestados a essa clientela. 
Página 19: No intuito de promover o desenvolvimento seguro das ações voltadas aos casos de 
infertilidade na Atenção Básica à Saúde (ABS), a elaboração do presente protocolo foi 
norteada pelas seguintes questões clínicas: 

� Quais as evidências científicas dos principais fatores de risco para infertilidade? 

� Quais as evidências científicas das barreiras que dificultam a fecundação? 

� Quais as evidências científicas do uso dos métodos baseados na percepção da 
fertilidade para favorecer a concepção? 

Comentários e/ou contribuições: 
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Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

3. A população (pacientes, público, etc.) a quem o protocolo se destina encontra-se 
especificamente descrita. 

Como classificar: o conteúdo do item inclui população-alvo, sexo e idade. 

Onde encontrar:  
Página 20: Casal que após um ano de vida sexual ativa, com frequência de coito de pelo 
menos duas vezes por semana, sem o uso de métodos anticoncepcionais, não conseguiu 
engravidar. 
Página 24: Os encaminhamentos para níveis de atenção de maior complexidade estão 
previstos nos seguintes casos: mulheres com menos de 30 anos, mais de dois anos de vida 
sexual ativa, sem o uso de anticoncepcionais; mulheres com mais de 30 e menos de 40 anos, 
com mais de um ano de vida sexual ativa, sem o uso de anticoncepcionais; mulheres com 
mais de 40 e menos de 50 anos, com mais de seis meses de vida sexual ativa, sem o uso de 
anticoncepcionais; cônjuges que apresentem fator impeditivo de concepção, como 
azoospermia, amenorreia, dentre outros, e ocorrências de dois ou mais abortos subsequentes.  

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

Domínio 2. Envolvimento das partes interessadas focaliza em que medida o protocolo foi 

desenvolvido pelas partes interessadas adequadas e representa a visão dos usuários 

pretendidos (itens 4-6). 

 4. A equipe de desenvolvimento do protocolo inclui indivíduos de todos os grupos 
profissionais relevantes.  

Como classificar: o conteúdo do item inclui, para cada membro do grupo de 
desenvolvimento do protocolo, as seguintes informações: nome; disciplina/ conteúdo da 
expertise; instituição; localização geográfica; uma descrição do papel do membro do grupo no 
desenvolvimento do protocolo. 

Onde encontrar: 
Página 4: Equipe de desenvolvimento. 

 

Comentários e/ou contribuições: 

Comentários e/ou contribuições: 
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Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

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

Como classificar: O conteúdo do item inclui a declaração do tipo de estratégia utilizada para 
chegar às opiniões e preferências do público/pacientes (por exemplo, a participação junto à 
equipe de desenvolvimento do protocolo, revisão de literatura sobre valores e preferências); 
os métodos pelos quais as preferências e opiniões foram buscadas (por exemplo, evidências 
da literatura, pesquisas, grupos focais); desfecho/informações obtidas sobre a informação do 
paciente/público; descrição de como a informação obtida foi usada no processo de 
desenvolvimento do protocolo e/ou formação das recomendações. 

Onde encontrar:  
Página 4: Equipe de desenvolvimento. 
Observação: Cerca de 20% dos participantes eram usuárias de serviço público de 
planejamento familiar na atenção básica à saúde. Suas ideias e opiniões foram apreendidas 
por meio da técnica brainstorming ou "tempestade cerebral". 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

6. Os usuários-alvo do protocolo estão claramente definidos.  

Como classificar: o conteúdo do item inclui descrição clara do público pretendido do 
protocolo; descrição de como o protocolo pode ser utilizado por seu público-alvo. 

Onde encontrar: 
Página 14: Mediante essas vivências, motivou-se à construção e validação do presente 
“protocolo clínico para atendimento à infertilidade na atenção básica de saúde”, a fim de 
instrumentar enfermeiros e outros profissionais de saúde que atuam nessa área do cuidado, 
utilizando-o como suporte técnico.  

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

Comentários e/ou contribuições: 

Comentários e/ou contribuições: 

Comentários e/ou contribuições: 
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Domínio 3. Rigor do desenvolvimento diz respeito ao processo usado para coletar e 
sintetizar as evidências, os métodos para formulação das recomendações e a respectiva 
atualização dessas (itens 7-14).  

7. Foram utilizados métodos sistemáticos para a busca de evidências.  

Como classificar: o conteúdo do item inclui nome da(s) base(s) de dados eletrônicas ou fonte 
de evidências em que a busca tenha sido realizada; períodos de tempo utilizados na busca; 
termos de pesquisa utilizados, descrição da estratégia de busca. 

Onde encontrar:  
Página 19: A busca das evidências científicas para responder às referidas questões clínicas foi 
realizada nas bases de dados Cochrane Library, PubMed/Medline, Portal de Periódicos da 
Capes e Google Scholar, utilizando-se os descritores infertility, fertility, age factors, natural 
family planning methods e fertilization. Foram incluídos artigos nos idiomas português, inglês 
e espanhol, independente do tempo da publicação.  

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

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

Como classificar: o conteúdo do item inclui descrição dos critérios de inclusão incluindo 
características da população-alvo (paciente, público etc.); delineamento do estudo; 
comparações (caso sejam relevantes); desfecho; idioma de publicação (caso seja relevante); 
contexto (caso seja relevante). 

Onde encontrar: 
Página 17: Classificação de nível de evidência científica e grau de recomendação do Oxford 
Centre for Evidence Based Medicine. 
Página 19: Foram incluídos artigos nos idiomas português, inglês e espanhol, independente do 
tempo da publicação. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

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

Como classificar: o conteúdo do item inclui descrições sobre como o conjunto de evidências 
foi avaliado quanto à presença de viés e como foi interpretado pelos membros da equipe de 
desenvolvimento do protocolo. 

Comentários e/ou contribuições: 

Comentários e/ou contribuições: 
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Onde encontrar:  
Página 17: Classificação de nível de evidência científica e grau de recomendação do Oxford 
Centre for Evidence Based Medicine. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

10. Os métodos para a formulação das recomendações estão claramente descritos. 

Como classificar: o conteúdo do item inclui a descrição do processo de desenvolvimento das 
recomendações (por exemplo, os passos usados em técnica Delphi modificada, procedimentos 
de votação que foram considerados); desfecho do processo de desenvolvimento das 
recomendações (por exemplo, até que ponto o consenso foi obtido usando a técnica Delphi 
modificada, desfecho dos procedimentos de votação); descrição de como o processo 
influenciou as recomendações (por exemplo, os resultados da influência da técnica Delphi nas 
recomendações finais, alinhamento com as recomendações e voto final). 

Onde encontrar:  
Página 17: Classificação de nível de evidência científica e grau de recomendação do Oxford 
Centre for Evidence Based Medicine. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

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

Como classificar: o conteúdo do item inclui dados de apoio e relatos dos benefícios; dados de 
apoio e relatos dos danos/efeitos colaterais/riscos; relatos sobre o balanço entre os benefícios 
e os danos/efeitos colaterais/riscos; as recomendações refletem as considerações sobre os 
benefícios bem como danos/efeitos colaterais/riscos.  

Onde encontrar:  
Página 51: Examine o capítulo “Funcionamento dos métodos baseados na percepção da 
fertilidade e sua utilização”.  
OBS: o relato de danos/efeitos colaterais/riscos, bem como o balanço entre os benefícios e 
danos/efeitos colaterais/riscos não se aplicam ao protocolo, uma vez que as intervenções 
propostas são inócuas. 

 

Comentários e/ou contribuições: 

Comentários e/ou contribuições: 
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Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 
 
  

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

Como classificar: o conteúdo do item inclui a descrição de como a equipe que desenvolveu o 
protocolo, associou e usou a evidência para formular as recomendações; cada recomendação 
está associada à descrição de uma evidência-chave /parágrafo e/ou lista de referência; 
recomendações ligadas à síntese de evidências, tabelas de evidências na seção de resultados 
do protocolo. 

Onde encontrar: 
Observar, em destaque por cor, no decorrer do protocolo os níveis de evidência (NE) e o grau 
de recomendação (GR) dos estudos referenciados. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 
 
 
 

13. O protocolo foi revisado externamente por experts antes da sua publicação. 

Como classificar: o conteúdo do item inclui a finalidade e intenção da revisão externa (por 
exemplo, melhorar a qualidade, obter um feedback sobre recomendações preliminares, avaliar 
a aplicabilidade e factibilidade, disseminar evidências); métodos usados para conduzir a 
revisão externa (por exemplo, escala de classificação, questões abertas); descrição dos 
revisores externos (por exemplo, número, tipos de revisores, afiliações), 
desfechos/informações obtidas na revisão externa (por exemplo, uma síntese dos principais 
achados), descrição de como as informações obtidas foram usadas para fundamentar o 
processo de desenvolvimento do protocolo e/ou formação das recomendações (por exemplo, a 
consideração dos resultados da revisão do protocolo na elaboração das recomendações finais). 

Onde encontrar:  
Página 3: Juízes responsáveis pela validação. 
Observação: O protocolo está passando por avaliação, inclusive a sua, e essa informação 
quanto à avaliação por experts estará contida na página 89. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

Comentários e/ou contribuições: 

Comentários e/ou contribuições: 
 

Comentários e/ou contribuições: 
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 14. Um procedimento para atualização do protocolo está disponível. 

Como classificar: o conteúdo do item inclui a declaração de que o protocolo será atualizado; 
intervalo de tempo ou critérios explícitos para orientar as decisões sobre quando será a 
atualização; a metodologia para o procedimento de atualização está relatada. 

Onde encontrar:  
Página 4: A revisão e atualização deste protocolo deverá ocorrer a cada dois anos 
(WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). As autoras estão acessíveis para receber 
contribuições de seus usuários mediante qualquer nova evidência científica, o que pode ser 
feito através do e-mail das pesquisadoras: andrezzaalvesdias@hotmail.com e 
escolpaz@yahoo.com.br.  

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

Domínio 4. Clareza da apresentação diz respeito à linguagem, estrutura e ao formato do 
protocolo (itens 15-17). 

15. As recomendações são específicas e sem ambiguidade. 

Como classificar: o conteúdo do item incluiu: declaração da ação recomendada; identificação 
do objetivo e finalidade da ação recomendada (por exemplo, melhorar a qualidade de vida, 
diminuir efeitos colaterais); identificação da população relevante (por exemplo, pacientes, 
público); ressalvas ou qualificações, se relevantes (por exemplo, pacientes ou circunstâncias 
em que as recomendações não seriam aplicáveis). 

Onde encontrar: Aprecie todo o protocolo e examine as recomendações e as evidências que 
o fundamentam.  

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

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

Como classificar: o conteúdo do item inclui descrição de opções; descrição da população ou 
situação clínica mais adequada a cada opção. 

Onde encontrar: 
Página 51: Funcionamento dos métodos baseados na percepção da fertilidade. 

 

Comentários e/ou contribuições: 
 

Comentários e/ou contribuições: 
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Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

17. As recomendações-chave são facilmente identificadas. 
Como classificar: observar se a descrição das recomendações está apresentada em quadros 
sintéticos, digitada em negrito, sublinhada ou apresentada como fluxograma ou algoritmo; 
recomendações específicas estão agrupadas de forma conjunta em uma seção. 

Onde encontrar:  
Página 27: Figura 1. Algoritmo de acolhimento de pessoas com queixas de infertilidade na 
atenção básica à saúde. 
Página 45: Figura 2. Algoritmo da primeira consulta de Enfermagem de pessoas com queixas 
de infertilidade na atenção básica à saúde. 
Página 57: Figura 8. Algoritmo da consulta de Enfermagem subsequente aos casos de 
infertilidade na atenção básica à saúde. 
Ademais, nas seções pertinentes, as recomendações estão destacadas como o grau de 
recomendação (GR) juntamente com o nível das evidências científicas (NE), destacadas por 
cor. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 
 
 
 

Domínio 5. Aplicabilidade diz respeito a prováveis fatores facilitadores e barreiras para 
implementação, estratégias para melhorar a aplicação, bem como envolvimento de recursos 
relacionados à utilização do protocolo (itens 18-21).  

18. O protocolo descreve os fatores facilitadores e as barreiras para sua aplicação.  

Como classificar: o conteúdo do item inclui identificação dos tipos de facilitadores e 
barreiras que foram considerados; métodos que nortearam a pesquisa das informações 
relacionadas aos facilitadores e barreiras à aplicação das recomendações (por exemplo, 
feedback de partes interessadas, teste piloto das diretrizes antes de sua ampla implementação); 
informação/descrição dos tipos de facilitadores e barreiras que surgiram da investigação (por 
exemplo, os médicos possuem as habilidades para orientar quanto ao cuidado de saúde 
recomendado, não há equipamentos suficientes para garantir uma mamografia a todos os 
sujeitos elegíveis da população); descrição de como a informação influenciou o processo de 
desenvolvimento do protocolo e/ou a elaboração das recomendações. 

Onde encontrar: 
Página 15: Fatores facilitadores e barreiras. 

Comentários e/ou contribuições: 
 

Comentários e/ou contribuições: 
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Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

19. O protocolo traz aconselhamento e/ou ferramentas sobre como as recomendações 
podem ser colocadas em prática.  

Como classificar: o conteúdo do item inclui uma seção de implementação do protocolo; 
ferramentas e recursos para facilitar a implementação (documentos que resumem o protocolo; 
links de checagens e algoritmos; links para manuais com passo-a-passo); instruções sobre 
como os usuários podem acessar as ferramentas e recursos. 

Onde encontrar: 
Página 27: Figura 1. Algoritmo de acolhimento de pessoas com queixas de infertilidade na 
atenção básica à saúde. 
Página 45: Figura 2. Algoritmo da primeira consulta de Enfermagem de pessoas com queixas 
de infertilidade na atenção básica à saúde. 
Página 57: Figura 8. Algoritmo da consulta de Enfermagem subsequente aos casos de 
infertilidade na atenção básica à saúde. 
Página 70: Apêndice A – Calendário para acompanhamento do método da tabela. 
Página 80/81: Anexo C – Formulário de primeira Consulta de Enfermagem em Infertilidade 
na Atenção Básica à saúde. 
Página 82: Anexo D – Quadro para registro dos Métodos Baseados na Percepção da 
Fertilidade. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

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

Como classificar: o conteúdo do item inclui identificação dos tipos de informação sobre os 
custos que foram considerados (por exemplo, avaliações econômicas, custo de aquisição de 
medicamentos); métodos que nortearam a pesquisa das informações sobre custos (por 
exemplo, especialista em economia da saúde integrante da equipe de desenvolvimento do 
protocolo, uso de avaliações de tecnologia em saúde para medicamentos específicos, etc.); 
informação/descrição das informações sobre custos que surgiram da investigação (por 
exemplo, custos da aquisição de medicamentos específicos por tempo de tratamento); 
descrição de como as informações reunidas foram usadas para fundamentar o processo de 
desenvolvimento do protocolo e/ou a elaboração das recomendações. 

Onde encontrar: 

Comentários e/ou contribuições: 
 

Comentários e/ou contribuições: 
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Página 72: APÊNDICE C - Orçamento para desenvolvimento do protocolo. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

21. O protocolo apresenta critérios para o seu monitoramento e/ou auditoria. 

Como classificar: o conteúdo do item inclui a identificação de critérios para avaliar a 
implementação do protocolo ou aderência às recomendações; critérios para avaliar o impacto 
da implementação das recomendações; aconselhamento quanto à frequência e intervalo de 
medição; descrição ou definições operacionais sobre como os critérios devem ser medidos. 

Onde encontrar: Considerando este protocolo como produto de Dissertação de Mestrado, 
destacamos que critérios de avaliação, monitoramento e auditoria, bem como de impacto da 
implementação do protocolo não foram descritos, pois não constituíram objetivo da 
dissertação. A etapa de implementação, monitoramento e avaliação do produto deve constituir 
objeto de estudo de pesquisa futura. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

Domínio 6. Independência editorial diz respeito à formulação das recomendações, de modo 
a não terem vieses decorrentes de interesses conflitantes (itens 22-23). 

22. O parecer do órgão financiador não exerceu influência sobre o conteúdo do 
protocolo. 

Como classificar: o conteúdo do item inclui o nome do órgão financiador ou fonte de 
financiamento (ou declaração explícita de que não houve financiamento), uma declaração de 
que o órgão financiador não influenciou o conteúdo do protocolo.  

Onde identificar:  
Página 72: APÊNDICE C - Orçamento para desenvolvimento do protocolo 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 
 
 
 
23. Foram registrados e abordados os conflitos de interesse dos membros da equipe que 
desenvolveram o protocolo.  

Comentários e/ou contribuições: 
 

Comentários e/ou contribuições: 
 

Comentários e/ou contribuições: 
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Como classificar: o conteúdo do item inclui a descrição dos tipos de conflitos de interesses 
considerados; os métodos pelos quais os conflitos de interesse potenciais foram identificados; 
a descrição dos conflitos de interesses; a descrição de como os conflitos de interesses 
influenciaram o processo de desenvolvimento do protocolo e a formulação das 
recomendações.  

Onde encontrar:  
Página 4: Assegura-se que a equipe de desenvolvimento e os juízes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, aceitando a citação explícita de seus nomes, e que não 
possuem conflito de interesse com as autoras, nem estas entre si. 

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Discordo 

totalmente 
2 3 4 5 6 

7 
Concordo 
totalmente 

 

 

 

 

Avaliação Global do Protocolo Clínico: para cada pergunta, por favor, escolha a 
resposta que melhor caracteriza a avaliação do protocolo. 

1. Classifique a qualidade global desse protocolo.  

Atribua sua 
avaliação: 

1 
Qualidade 
mais baixa 

possível 
2 3 4 5 6 

7 
Qualidade 
mais alta 
possível  

  

2. Eu recomendaria o uso deste protocolo: 

 ( ) Sim ( ) Sim, com modificações ( ) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

Comentários e/ou contribuições: 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

(COLABORADORES PARA DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO) 

Caro(a) Senhor(a): 

Eu, Andrezza Alves Dias, enfermeira e discente do Programa de Pós- Graduação em 

Enfermagem (Mestrado), da Universidade Federal do Ceará (UFC), solicito sua participação em um 

encontro para a realização de um Brainstorming ou uma “tempestade cerebral”. Esta é uma técnica de 

discussão em grupo que se vale da contribuição espontânea de ideias por parte de todos os 

participantes, no intuito de resolver algum problema ou de conceber um trabalho criativo. 

O objetivo do encontro será expor ideias para composição de um protocolo clínico para o 

atendimento à infertilidade na atenção básica à saúde, que será produto da minha Dissertação de 

Mestrado, que está sendo desenvolvida sob minha responsabilidade e de minha orientadora, a Profª. 

Drª. Escolástica Rejane Ferreira Moura. 

Nesse estudo, pretendemos construir e validar o referido protocolo clínico, que será 

destinado a enfermeiros e demais profissionais que atuam na atenção básica à saúde, com orientações 

de como proceder o atendimento às pessoas com queixas de infertilidade. Desta forma, pretendemos 

contribuir para a melhoria do nível de conhecimento das equipes da atenção básica à saúde, 

empoderando-os para realizarem este atendimento com qualidade. 

Ressalto ainda que seu nome será citado no protocolo como colaborador nesta etapa de 

definição dos conteúdos. 

Garanto-lhe ainda: 

– Que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a realização do presente estudo; 

– Que você terá acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos e benefícios 

relacionados à pesquisa; 

– O direito e a liberdade de negar-se a participar da pesquisa ou dela retirar-se quando 

assim desejar, sem que isso lhe traga qualquer tipo de prejuízo; 

– Ausência de qualquer despesa ou risco pessoal e profissional para participar da pesquisa. 

Caso você concorde em participar do encontro, assine o Termo de Consentimento Pós-

esclarecido (este encontra-se logo abaixo). 

Para qualquer outro esclarecimento, disponibilizo meus telefones: 85 – 96103288 (TIM) 

ou 85 – 88218342 (OI). 
Pela sua colaboração, apresento meus sinceros agradecimentos. 

__________________________________________________________________________________ 
CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Declaro que após ter recebido os devidos esclarecimentos da pesquisadora, e tendo 

compreendido os objetivos do presente estudo, concordo em participar do mesmo de maneira livre e 

consciente, sabendo da citação de meu nome e respectivas credenciais como colaborador da etapa de 

definição dos conteúdo. Também asseguro que por meu nome constar neste protocolo não implicará 

conflito de interesse de minha parte com as autoras.  
 

Fortaleza, ___ de agosto de 2014. 
 

__________________________________      ______________________________ 
 Assinatura do(a) participante        Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO (JUÍZ)  

 

Caro(a) Senhor(a): 

Eu, Andrezza Alves Dias, enfermeira e discente do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem (Mestrado), da Universidade Federal do Ceará (UFC), venho convidar-lhe para participar 

de um estudo que será desenvolvido sob minha responsabilidade e de minha orientadora, a Profª. Drª. 

Escolástica Rejane Ferreira Moura. 

Nesse estudo, pretendo validar um protocolo clínico destinado a enfermeiros e demais 

profissionais que atuam na atenção básica à saúde, com orientações de como proceder ao atendimento 

às pessoas com queixas de infertilidade. Pretendemos com esse protocolo contribuir para a melhoria 

do nível de conhecimento das equipes da atenção básica à saúde, empoderando-os para realizarem este 

atendimento com qualidade. 

Caso você concorde em participar do estudo, o protocolo e o instrumento de validação 

serão enviados após o seu envio do termo de consentimento pós-esclarecido, assinado (este encontra-

se logo abaixo). Solicito que realize uma leitura minuciosa do protocolo, preencha o formulário e 

encaminhe-o novamente para a autora. Ressalto ainda, que seu nome será citado no protocolo como 

juiz responsável pela avaliação da qualidade do protocolo.  

Garanto-lhe ainda: 

– Que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a realização do presente estudo; 

– Que você terá acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos e benefícios 

relacionados à pesquisa; 

– O direito e a liberdade de negar-se a participar da pesquisa ou dela retirar-se quando 

assim desejar, sem que isso lhe traga qualquer tipo de prejuízo; 

– Ausência de qualquer despesa ou risco pessoal e profissional para participar da pesquisa. 

Para qualquer outro esclarecimento, disponibilizo meus telefones: 85 – 96103288 (TIM) 

ou 85 – 88218342 (OI). 

Este documento será emitido em duas vias, sendo que uma ficará com você, enquanto 

participante, e outra ficará comigo, enquanto pesquisadora. 

Agradeço sua colaboração e apresento meus sinceros agradecimentos. 

_________________________________________________________________________________ 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

Declaro que após ter recebido da pesquisadora os devidos esclarecimentos, e tendo 

compreendido os objetivos do presente estudo, concordo em participar do mesmo de maneira livre e 

consciente.  

Fortaleza, ____ de março de 2015. 

 

___________________________       __________________________ 

Assinatura do(a) participante          Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE G – CARTA CONVITE (PREFACIADORA) 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – MESTRADO 

 

CONVITE 

Profª. Drª. Ana Karina Bezerra Pinheiro,  

 

Eu, Andrezza Alves Dias, enfermeira, discente do Programa de Pós Graduação em 

Enfermagem (Mestrado), venho convidá-la a elaborar o prefácio do protocolo que estou 

desenvolvendo, sob a orientação da Profª. Drª. Escolástica Rejane Ferreira Moura, como 

produto da minha dissertação, intitulado “Protocolo clínico voltado ao atendimento à 

infertilidade na atenção básica à saúde”. 

Trata-se de um material técnico-científico que tem a finalidade de contribuir 

para o conhecimento de enfermeiros e demais profissionais que constituem as equipes da 

Estratégia Saúde da Família (atenção básica), acerca do atendimento a pessoas com queixas de 

infertilidade. 

Na oportunidade, antecipo sinceros agradecimentos. 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________ 

Enfa. Andrezza Alves Dias 

Fortaleza, 09 de março de 2015 
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ANEXO A – CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE EVIDÊNCIA CIENT ÍFICA E GRAU 

DE RECOMENDAÇÃO 

 

Classificação de Nível de Evidência Científica do Oxford Centre for Evidence 

Based Medicine (2009). 
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A 

1A  

 
Revisão sistemática 
de ensaios clínicos 
controlados 
randomizados. 
 

 
Revisão 
sistemática de 
coortes desde o 
início da doença. 
Critério 
Prognóstico 
validado em 
diversas 
populações. 
 

 
Revisão 
sistemática de 
estudos 
diagnósticos 
nível 1. Critério 
diagnóstico de 
estudos nível 1B, 
em diferentes 
centros clínicos. 
 

 
Revisão 
sistemática de 
estudos de 
coorte 
(contemporânea 
ou prospectiva). 

1B 

 
Ensaio clínico 
controlado 
randomizado com 
intervalo de 
confiança estreito. 
 

 
Coorte desde o 
início da doença 
com perda < 20%. 
Critério 
prognóstico 
validado em uma 
única população. 

 
Coorte validada 
com bom padrão 
de referência. 
Critério 
diagnóstico 
testado em um 
único centro 
clinico. 
 

 
Estudo de 
coorte com 
poucas perdas. 
 

1C 
Resultados 
terapêuticos do 
“tudo ou nada”. 

Série de casos do 
tipo “tudo ou 
nada”. 

 
Sensibilidade 
especificidade 
próximas de 
100%. 
 

Série de casos 
do tipo “tudo 
ou nada”. 

(continua) 
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B 

2A  
Revisão sistemática 
de estudos de 
coorte. 

 
Revisão 
sistemática de 
coortes históricas 
retrospectivas ou 
de seguimento de 
casos não tratados 
de grupo controle 
de ensaio clínico 
randomizado. 
 
 

Revisão 
sistemática de 
estudos 
diagnósticos de 
nível > 2. 

Revisão 
sistemática de 
estudos sobre 
diagnóstico 
diferencial de 
nível > 2. 

2B 

Estudo de coorte 
(incluindo ensaio 
clínico 
randomizado de 
menor qualidade). 

 
Estudo de coorte 
histórica, 
seguimento de 
pacientes não-
tratados de grupo 
de controle de 
ensaio clínico 
randomizado. 
Critério 
prognóstico 
derivado ou 
validado somente 
de amostras 
fragmentas. 

Coorte 
exploratória com 
bom padrão de 
referência. 
Critério 
diagnóstico 
derivado ou 
validado em 
amostras 
fragmentadas ou 
banco de dados. 

Estudo de 
coorte histórica 
ou com 
seguimento de 
casos 
comprometido 
(número grande 
de perdas). 

2C 

 
Observação de 
resultados 
terapêuticos 
(outcomes 
research). Estudo 
ecológico. 
 

Observação de 
evoluções clínicas 
(outcomes 
research). 

--- 
Estudo 
ecológico. 

3A  
Revisão sistemática 
de estudos caso-
controle. 

--- 

Revisão 
sistemática de 
estudos 
diagnósticos de 
nível > 3B. 

Revisão 
sistemática de 
estudos de nível 
> 3B. 

3B 
Estudo caso-
controle. 

--- 

Seleção não 
consecutiva de 
casos, ou padrão 
de referência 
aplicado de 
forma pouco 
consistente. 

Coorte com 
seleção não 
consecutiva de 
casos, ou 
população de 
estudo muito 
limitada. 
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C 4 

Relato de casos 
(incluindo coorte 
ou caso-controle de 
menor qualidade). 

Série de casos (e 
coorte 
prognóstica de 
menor qualidade). 

Estudo de caso-
controle ou 
padrão de 
referência pobre 
ou não 
independente. 

Série de casos, 
ou padrão de 
referência 
superado. 

D 5 

 
Opinião de especialistas desprovida de avaliação crítica ou baseada em 
matérias básicas (estudo fisiológico ou estudo com animais). 
 

Fonte: Phillips et al. (2009). 
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