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Lista de verificação de Publicação 
AGREE-Recommendation EXcellence 
(AGREE-REX) 
 
Esta lista de verificação (checklist) destina-se a suportar a publicação de 
Normas de Orientação Clínica (NOC – Clinical Practice Guidelines). 
 
Manuscritos relacionados com o AGREE-REX estão atualmente a ser 
submetidos para publicação em jornais sujeitos a avaliação por pares. As 
citações serão adicionadas aqui quando estiverem disponíveis. 
 
Para mais informações sobre a Checklist de Publicação AGREE-REX, visitar o                

                                                             website da AGREE Enterprise em www.agreetrust.org. 
 

ITENS da 
CHECKLIST 

CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO 
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DOMÍNIO 1: APLICABILIDADE CLÍNICA 
 

1. Evidência 
 
Os seguintes critérios 
referem-se à evidência 
que apoia as 
recomendações. 

A ser publicado: 
 

 Risco de viés relacionado com o tipo de estudos das evidências 
que apoiam a NOC 

 Consistência dos resultados (i.e. semelhança dos resultados 
entre os vários estudos) 

 Exatidão da evidência para o problema clínico/de saúde (i.e. 
aborda exatamente as intervenções, população e resultados de 
interesse) 

 Precisão dos resultados (ex. dimensão dos intervalos de 
confiança de estudos individuais ou meta-análises) 

 Magnitude dos benefícios e danos 
 Probabilidade de viés de publicação 
 Possibilidade de variáveis confundidoras (se aplicável) 
 Gradiente dose-resposta (se aplicável) 

 

2. Aplicabilidade 
para os Utilizadores 
Alvo 
 
Os seguintes critérios 
referem-se à 
aplicabilidade das 
recomendações para os 
utilizadores alvo. 

A ser considerado durante o desenvolvimento e publicação das 
recomendações e texto de apoio:  
 
 Um problema clínico/de saúde que é relevante para o(s) 

utilizador(es) alvo pretendido(s) 
 Conformidade entre o âmbito da prática do utilizador alvo e os 

doentes/populações alvo 
 Conformidade entre o âmbito da prática do utilizador alvo e as 

ações recomendadas 
 Conformidade entre a direção das recomendações (i.e. a favor 

ou contra uma ação particular) e a relação entre os danos e os 
benefícios 

 Conformidade entre a força das recomendações e a relação 
entre os danos e os benefícios 

 

3. Aplicabilidade 
para os 
Doentes/Populações 
 
Os seguintes critérios 

A ser publicado: 
 
 Resultados relevantes para os doentes/populações alvo que 

foram considerados no desenvolvimento da base de evidência 
 Ações recomendadas que tenham o potencial de impacto nos 

resultados relevantes para os doentes/populações 
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são relacionados com a 
aplicabilidade das 
recomendações aos 
doentes/populações. 

 Como foi determinada a importância dos resultados para os 
doentes 

 Como adaptar recomendações para aplicação a doentes ou 
populações individuais (ou subgrupos) (ex. baseando-se na 
idade, sexo, etnia, comorbilidades). 

DOMÍNIO 2: VALORES E PREFERÊNCIAS 
 

4. Valores e 
Preferências dos 
Utilizadores Alvo 
 
Os seguintes critérios 
referem-se aos valores e 
preferências dos 
utilizadores alvo. 

A ser publicado: 
 
 Os valores e preferências dos utilizadores alvo, no que se refere 

às ações recomendadas, foram procurados e considerados 
 Foram considerados os fatores relacionados com a aceitação 

das ações recomendadas por parte dos utilizadores alvo (ex. a 
aceitação da aprendizagem de novas competências clínicas ou a 
necessidade de adaptar rotinas atuais) 

 Diferenciação entre ações recomendadas para as quais a 
flexibilidade clínica e a adaptação individual aos doentes é mais 
apropriada no processo de decisão clínica, e ações em que isso 
é menos apropriado 

 Leque de ações recomendadas que são aceitáveis para a 
comunidade clínica, incluindo a opção preferida (se relevante), e 
a descrição do motivo pela preferência 

 
o

5. Valores e 
Preferências dos 
Doentes/Populações 
 
Os seguintes critérios 
referem-se aos valores e 
preferências dos 
doentes/populações. 
 

A ser publicado: 
 
 Os valores e preferências da população alvo (incluindo doentes, 

família e cuidadores, se apropriado), no que se refere às ações 
recomendadas, foram procurados e considerados 

 Os fatores relacionados com a aceitação das ações 
recomendadas pelo doente/população que foram considerados 
(ex. motivação, capacidade de atingir os resultados, expetativas, 
eficácia percecionada) 

 Diferenciação entre ações recomendadas nas quais a escolha 
e/ou valores do doente desempenham um papel importante no 
processo de decisão, e aquelas em que desempenham um papel 
pouco importante nesse processo 

 Referência sobre se as ferramentas para ajudar no processo de 
decisão do doente poderiam ser benéficas 

 

6. Valores e 
Preferências dos 
Decisores Políticos 
 
Os seguintes critérios 
referem-se aos valores e 
preferências dos 
decisores políticos. 

A ser publicado (se aplicável): 
 
 Necessidades dos políticos e decisores que foram consideradas 

na formulação das recomendações 
 Como o impacto das recomendações na tomada de decisões a 

nível político e de sistema foi considerado na formulação das 
recomendações 

 Como o impacto das recomendações na equidade em saúde foi 
considerado na formulação das recomendações 

 Descrição de quaisquer alterações necessárias à política, para 
esta se alinhar com as recomendações 

 

7. Valores e 
Preferências dos 
Elaboradores de 
NOCs 
 

A ser publicado: 
 
 Os valores e preferências que os elaboradores de NOCs 

trouxeram ao processo de desenvolvimento 
 Descrição de como os valores e preferências dos elaboradores 

de NOC influenciam a sua interpretação do equilíbrio entre 
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Os seguintes critérios 
referem-se aos valores e 
preferências dos 
elaboradores de NOCs, 
e a integração dos 
valores e preferências 
de outros grupos de 
interesse. 
 

benefícios e danos 
 Os métodos usados para integrar os valores e preferências, 

especialmente quando estes diferem entre os diferentes grupos 
de interesse 

DOMÍNIO 3: IMPLEMENTABILIDADE 
 

8. Propósito 
 
Os seguintes critérios 
referem-se aos objetivos 
de implementação e os 
impactos pretendidos da 
NOC. 
 

A ser considerado durante o desenvolvimento e publicação das 
recomendações e texto de apoio: 
 
 Conformidade das recomendações da NOC com os objetivos de 

implementação (ex. para advocacia, alterações de políticas) 
 Os impactos antecipados da adoção de recomendações em 

indivíduos (ex. doentes, populações, utilizadores alvo), 
organizações e/ou sistemas 

 

9. Aplicação Local e 
Adoção 
 
Os seguintes critérios 
referem-se à aplicação 
local e adoção das 
recomendações. 
 

A ser publicado: 
 
 Os tipos e o grau de mudança necessários da prática atual 
 Diferenciação entre recomendações para as quais a adaptação 

local pode ser mais ou menos relevante 
 Fatores relevantes para a sua disseminação bem sucedida 
 Assuntos que podem influenciar a adoção de recomendações e 

ferramentas e/ou conselhos para os implementadores da NOC, 
tais como: 
o Conselhos em como personalizar as recomendações para o 

cenário local 
o Recursos necessários para implementar as recomendações 

e os seus custos associados 
o Análise económica 
o Competências ou treino necessários para implementar as 

recomendações 
o Dados necessários para implementar e monitorizar a adoção 

das ações recomendadas 
o Estratégias para ultrapassar barreiras relacionadas com a 

aceitação do prestador e/ou doente/população e/ou 
aceitação política das ações recomendadas  

o Critérios que podem ser utilizados para medir a 
implementação das recomendações e a melhoria de 
qualidade 
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