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O que é uma revisão sistemática? 

• Síntese da literatura 

• Pergunta estruturada 

• Com ou sem meta-análise 
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Vantagens acadêmicas 

• Pesquisa de baixo custo 

• Factível de ser realizada e publicada em curto 
espaço de tempo (12-24 meses) 

• Poucos pesquisadores envolvidos 

• Publicável em revistas de alto fator de impacto 

• Considerada pesquisa original pela maioria 
das revistas clínicas (PLoS One. 
2012;7(5):e35732.) 
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Quando elaborar revisão 
sistemática? 

• Dúvida clínica 

• Pesquisas prévias  revisão da literatura 

• Recursos disponíveis 

–Estruturais 

–Financeiros 

–Humanos 

–Capacitação 

–Tempo 
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Quando não elaborar revisão 
sistemática? 

• Ninguém pesquisou o assunto 

• Primeiro contato com assunto 

• Pouca base metodológica 

• Pesquisa não deu certo 

• Precisa publicar 
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O valor do controle 
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Confundimento 

• Pessoas que tomam muito café tem maior 
risco de desenvolver bronquite 

• Pessoas que fumam tomam muito café 

• Pessoas que fumam tem maior risco de 
desenvolver bronquite, considerando o efeito 
do café 
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RS como estratégia de marketing 

• Antidepressivos e suicídio 

• Jan 2007-Mar 2014 

• 185 RS com meta-análises elegíveis 

– 147 (79%) financiamento ou funcionários da 
indústria  

– 58 (31%) tinham alguma conclusão negativa no 
resumo 

• RS da indústria: 22 vezes menos provável de ter 
comentário negativo (1/54 [2%] vs 57/131 [44%], 
p < 0,001) 22 
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Entendo os riscos, quero fazer 
uma revisão sistemática 
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As pessoas deveriam comer mais 
peixe? 

• Com que frequência os potiguares comem 
peixe? 

• Comer peixe diminui o risco de doença 
cardiovascular? 

• Comer peixe aumenta o risco de intoxicação 
por mercúrio? 

• Suplementos de óleo de peixe têm o mesmo 
efeito na doença cardiovascular que o peixe 
da dieta? 
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Pergunta de pesquisa 
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Comer peixe diminui o risco de doença 
cardiovascular? 



Passos para elaborar uma revisão 
sistemática 

• Formulação da pergunta 

• Localização e seleção dos estudos 

• Avaliação crítica dos estudos 

• Coleta de dados 

• Análise e apresentação dos dados 

• Interpretação dos resultados/GRADE 

• Aperfeiçoamento e atualização 

• Publicação 
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Métodos 

34 https://training.cochrane.org/handbook/current  
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Métodos 
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BMJ 2017;358:j4008 | 
doi: 10.1136/bmj.j4008  
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