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NOTA DA EDITORA: A área da saúde é um campo em constante mudança. As normas de
segurança padronizadas precisam ser obedecidas; contudo, à medida que as novas pesqui-
sas ampliam nossos conhecimentos, tornam-se necessárias e adequadas modificações tera-
pêuticas e medicamentosas. Os autores desta obra verificaram cuidadosamente os nomes
genéricos e comerciais dos medicamentos mencionados, bem como conferiram os dados
referentes à posologia, de modo que as informações fossem acuradas e de acordo com os
padrões aceitos por ocasião da publicação. Todavia, os leitores devem prestar atenção às
informações fornecidas pelos fabricantes, a fim de se certificarem de que as doses preconi-
zadas ou as contra-indicações não sofreram modificações. Isso é importante, sobretudo em
relação a substâncias novas ou prescritas com pouca freqüência. Os autores e a editora não
podem ser responsabilizados pelo uso impróprio ou pela aplicação incorreta do produto apre-
sentado nesta obra.

No interesse de difusão da cultura e do conhecimento, os autores e a editora envidaram o
máximo esforço para localizar os detentores dos direitos autorais de qualquer material
utilizado, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertidamente, a identificação
de algum deles tenha sido omitida.

Os direitos morais dos autores estão garantidos.
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Prefácio

O trabalho no Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto co-
meçou há 25 anos, quando Iain Chalmers, ao qual depois se jun-
taram Murray Enkin e Marc Keirse, começou a reunir um catá-
logo de estudos controlados em Medicina Perinatal. Juntos, es-
ses autores estabeleceram critérios explícitos para identificar es-
tudos que pudessem fornecer as melhores evidências para avali-
ação da assistência e iniciaram uma busca ampla e sistemática
desses estudos. Então, com a ajuda de especialistas de cada área,
reuniram os resultados dessa pesquisa em duas importantes pu-
blicações: Effective care in pregnancy and childbirth (Atenção efetiva
na gravidez e no parto), um livro em dois volumes, com 1.500
páginas; e um banco de dados eletrônico atualizado regularmen-
te. Esse banco de dados, que consistia em um catálogo de estu-
dos controlados e revisões sistemáticas de seus resultados, foi pu-
blicado pela primeira vez como Oxford database of perinatal trials
(Banco de dados Oxford de estudos perinatais), e continuou como
The Cochrane pregnancy and childbirth database (Banco de dados
Cochrane de gravidez e parto). A seguir, foi incorporado à Biblio-
teca Cochrane e agora é mantido e atualizado pelos editores do
Cochrane Pregnancy and Childbirth Group (Grupo Cochrane de
Gravidez e Parto), Jim Neilson, Caroline Crowther, Lelia Duley,
Ellen Hodnett e Justus Hofmeyr, e por sua equipe editorial. Até
o momento da redação deste texto, havia mais de 9.000 estudos
controlados catalogados, de quase 400 revistas médicas em 18
idiomas diferentes, de 85 países.

Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto foi preparado
para facilitar o acesso às conclusões dessas publicações maio-
res, em formato mais compacto, a todos os envolvidos na as-
sistência a mulheres grávidas. A primeira edição foi publicada
em 1989. Foi amplamente aclamada como publicação de re-
ferência, que permitiu a todos que precisassem e desejassem
acesso a informações claras e baseadas em evidências sobre os
efeitos da assistência na gravidez e no parto. A segunda edi-
ção ganhou o primeiro prêmio na Competição de Livros Mé-
dicos de 1995 da Associação Médica Britânica, na categoria

de Atenção Primária à Saúde, e foi traduzida para vários idio-
mas. O sucesso das duas primeiras edições confirmou a im-
portância de informações precisas e atualizadas para orientar
as decisões daqueles que planejam, prestam ou recebem assis-
tência durante a gravidez e o parto.

A pesquisa continuou a acrescentar novas informações, que
são regularmente incluídas na Biblioteca Cochrane eletrônica.
Mas o texto impresso continua e deve ser atualizado. Esta ter-
ceira edição do Guia para atenção efetiva na gravidez e no parto
foi preparada pelos editores do Grupo Cochrane de Gravidez
e Parto, juntamente com dois dos autores da primeira edição.
Foi amplamente revista e reescrita para incorporar novas pes-
quisas e novos conhecimentos.

Os comentários das fontes de referência representam um
problema especial para um livro deste tipo. A citação de to-
das as fontes primárias tornaria este livro muito longo. A
maioria das novas referências está relacionada na Biblioteca
Cochrane (Update Software Ltd, Summertown Pavilion, Middle
Way, Oxford OX2, 7LG, England, ou 936 La Rueda Drive,
Vista, California 92084, USA. Internet ‘http://www.update-
software.com’); fontes antigas serão encontradas em Effective
care in pregnancy and childbirth (1989, Oxford University Press,
Oxford). Incluímos em cada capítulo as revisões relevantes da
Biblioteca Cochrane e capítulos de Effective care in pregnancy and
childbirth, além de algumas outras fontes importantes.

Esperamos que as informações contidas neste livro ajudem
aqueles que prestam ou recebem assistência durante a gravi-
dez e o parto a tomarem sozinhos as decisões corretas, no con-
texto de suas próprias circunstâncias e prioridades.

junho de 2000

Murray Enkin, Marc Keirse, Jim Neilson,
Caroline Crowther, Lelia Duley, Ellen Hodnett,
Justus Hofmeyr.
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