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Estrutura da comunicação 

• Tipos de questões clínicas 
• Características da evidência clínica relevante 
• Sistemas de apoio à decisão 

• UpToDate 
• DynaMed Plus 
• BMJ Best Practice 
• Cochrane Library 

• O futuro. 



Contextos em que é necessária informação 
científica 

• Assistência directa às grávidas 
• Actualização dos conhecimentos 
• Ensino (pré, pós-graduado e 

continuado) 
• Investigação clínica. 



As necessidades em informação na 
prática clínica obstétrica 

• Tratamento e prevenção 
• Diagnóstico 
• Prognóstico e predição clínica 
• Causalidade/etiologia 
• Melhoria da qualidade 
• Custo-efectividade 
• .... 



Tipos de questões clínicas 

Questões de 2º plano 
(Quais são as complicações da diabetes?) 

Noviço 

Questões de 1º plano 
(Formato PICO: em pacientes com FA não 

Reumática, AC vs. AA na prevenção do AVC) 

Perito 
Evolução clínica 



Investigadores 

Decisores clínicos 

Brian Haynes 
McMaster University 
Canada 



Estudos 
(Studies) 

Sínteses 
(Syntheses) 

Sinopses 
(Synopses) 

Sumários 
(Summaries) 

Sistemas 
(Systems) 

Adaptado de Haynes RB, ACP Nov-Dec 2006, 145:A8-A9 

Sistemas informáticos de 
apoio à decisão 

Normas de orientação 
clínica (guidelines) 

Revistas de especialidade 
baseadas na evidência 

Revisões sistemáticas 
da literatura 

Estudos 
originais 

5 S 



Categorias das fontes de informação 
clínica 

Categoria Descrição Grau de processamento da 
evidência 

Quantos 
existem? 

Facilidade 
de utilização 

Sistemas 

Recursos informáticos (ou 
não), integrando informação 
variada para apoio directo à 
prática clínica 

Elevado: integra a evidência com 
a prática Escassos Muito fácil 

Sumários Normas de Orientação Clínica 
baseadas na evidência 

Apresentação e contextualização 
da evidência dos estudos 
primários 

Menos de 
50.000 Fácil 

Sinopses 
Resumos de estudos, com 
conselhos de aplicação prática 
por peritos 

Avaliação crítica da evidência, 
informando sobre a robustez e 
fraquezas de cada estudo 

Milhares Moderada 

Sínteses Revisões sistemáticas da 
literatura 

Sumarização e apresentação dos 
estudos primários Milhares Moderada 

Estudos Estudos individuais na 
Medline, EMBASE, etc. Nenhum Milhões 

Uso difícil, 
pesquisa por 
experts 



Categorias de fontes de evidência 
Categorias Exemplos 

SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO 
E NORMAS DE ORIENTAÇÃO 
CLÍNICA 

UpToDate 
DynaMed Plus 
Clinical Evidence 
Best Practice 
GIN, US NGCH, USPHTF 
Access Medicine 

EVIDÊNCIA PRÉ-AVALIADA 

ACP Journal Club 
McMaster Plus 
Cochrane Library 
DARE 

EVIDÊNCIA NÃO PRÉ-AVALIADA PubMed, CINAHL 

PESQUISAS FEDERADAS 

ACCESSS 
Trip 
SumSearch 
Epistemonikos 



Três critérios para selecção/avaliação 
de fontes de evidência 

Critério Descrição  

BASEADO NA MELHOR 
EVIDÊNCIA DISPONÍVEL 

• Quão forte é a evidência como suporte às inferências? 
• Possui citações dos mais importantes sumários e 

recomendações? 
• É o processo de actualização transparente e fiável? 
• A qualidade da evidência é criticamente avaliada? 
• É indicada a força das recomendações? 
• São fornecidas estimativas numéricas dos outcomes 

clínicos mais relevantes? 

COBERTURA E 
ESPECIFICIDADE 

• A fonte cobre a minha especialidade e a área específica 
da prática? 

• Responde ao tipo de questões colocadas? 

DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO 
• Está disponível no meu local de trabalho (e fora dele)? 
• É economicamente acessível?  



Sistemas de apoio à decisão 

SOFTWARE NATUREZA DO CONTEÚDO 
APLICAÇÃO PRÁTICA 

NA ASSISTÊNCIA 
CLÍNICA 

UpToDate Informação em bruto, muito detalhada, em texto 
corrido Moderada a alta 

DynaMed Plus Sintetizada e estratificada em “bullets”, fornecendo a 
evidência de base muito detalhada Alta 

BMJ Best Practice “Livro de cozinha” muito completo, com evidência de 
base seleccionada Alta 

Cochrane Library - 
Clinical Answers 

Revisões sistemáticas da literatura sobre intervenções 
terapêuticas Moderada a alta 



UpToDate 
https://www.uptodate.com/home 

https://www.uptodate.com/home


Obstetrics, Gynecology and Women's 
Health (UpToDate 2018) 



Labor and delivery 

• Analgesia and anestesia 
• Cesarean delivery 
• Delivery 
• Fetal assessment 
• Hemorrhage 
• Infection transmission 
• Labor 
• Maternal medical problems 
• Multiple gestation 



Delivery 
• Approach to episiotomy 

• Birth centers 

• Compound fetal presentation 

• Delivery of the preterm low birth weight singleton fetus 

• Management of deeply engaged and floating fetal presentations at cesarean delivery 

• Management of normal labor and delivery 

• Nonstress test and contraction stress test 

• Occiput posterior position 

• Occiput transverse position 

• Operative vaginal delivery 

• Planned home birth 

• Precipitous birth not occurring on a labor and delivery unit 

• Procedure for vacuum-assisted operative vaginal delivery 

• Puerperal uterine inversion 

• Reducing adverse obstetrical outcomes through safety sciences 

• Repair of perineal and other lacerations associated with childbirth 

• Shoulder dystocia: Intrapartum diagnosis, management, and outcome 

• Shoulder dystocia: Risk factors and planning delivery of high-risk pregnancies 

• Uterine rupture after previous cesarean delivery 



Episiotomia (UpToDate 2018) 







DynaMed Plus 
http://www.dynamed.com/  

http://www.dynamed.com/


Obstetric medicine (list of topics) 

• INFERTILITY 
• LABOR AND DELIVERY 

• Complicated labor and delivery 
• Labor induction 
• Postpartum 
• Preterm labor 
• Routine labor and delivery 

• PREGNANCY 
• Complicated pregnancy 
• Pregnancy loss 
• Routine pregnancy 



Routine labor and delivery 
• Delivery methods 

• Assisted vaginal delivery (instrumental delivery) 
• Cesarean section 
• Management of routine labor 
• Perioperative antibiotic prophylaxis in obstetrical and 

gynecological procedures 
• Trial of labor after cesarean section (TOLAC) 

• Monitoring and other procedures 
• Fetal monitoring during labor 
• Perineal trauma and repair in labor and delivery 

• Pain management 
• Comfort measures (nonpharmacologic) during labor 
• Comfort measures (pharmacologic) during labor 
• Epidural analgesia during labor 







Cochrane Library 
http://www.cochranelibrary.com/  

http://www.cochranelibrary.com/






Gallos ID et al. Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a 
network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 

4. Art. No. : CD011689. DOI: 10.1002/14651858.CD011689.pub2 

• Background: Postpartum haemorrhage (PPH) is the 
leading cause of maternal mortality worldwide. 
Prophylactic uterotonic drugs can prevent PPH, and 
are routinely recommended. There are several 
uterotonic drugs for preventing PPH but it is still 
debatable which drug is best 

• Objectives: To identify the most effective uterotonic 
drug(s) to prevent PPH, and generate a ranking 
according to their effectiveness and side-effect 
profile. 



Gallos ID et al. Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a 
network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 

4. Art. No. : CD011689. DOI: 10.1002/14651858.CD011689.pub2 

• Search methods: we searched Cochrane Pregnancy and 
Childbirth’s Trials Register (1 June 2015), ClinicalTrials.gov 
and the World Health Organization (WHO) International 
Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) for unpublished 
trial reports (30 June 2015) and reference lists of 
retrieved studies. 

• Selection criteria: all randomized controlled comparisons 
or cluster trials of effectiveness or side-effects of 
uterotonic drugs f or preventing PPH. Quasi-randomized 
trials and cross-over trials are not eligible for inclusion in 
this review. 



Gallos ID et al. Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a 
network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 

4. Art. No. : CD011689. DOI: 10.1002/14651858.CD011689.pub2 

• Ergometrine plus oxytocin combination, carbetocin, and 
misoprostol plus oxytocin combination were more effective 
for preventing PPH ≥ 500 mL than the current standard 
oxytocin 

• Ergometrine plus oxytocin combination was more effective 
for preventing PPH≥ 1000 mL than oxytocin 

• Misoprostol plus oxytocin combination evidence is less 
consistent and may relate to different routes and doses of 
misoprostol used in the studies 

• Carbetocin had the most favourable side-effect profile 
amongst the top three options; however, most carbetocin 
trials were small and at high risk of bias. 
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