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Desenvolvimento de Diretrizes em intervenções médicas. 

As diretrizes são a compilação da evidência científica disponível nos quais os investigadores reúnem, 

avaliam e sintetizam estudos de acordo com uma metodologia organizada, estruturada, explícita e 

transparente. 

As revisões devem abordar questões relevantes não apenas para médicos como para pacientes e os 

métodos de identificar e sintetizar a evidência deve ser valido, objetivo e sujeito a rigor científico, não 

enviesado por interesses ou concepções pré-existentes. 

Deve haver politicas de combate contra vícios e tendenciosidades indesejáveis: A estratégia da revisão 

deve reduzir a possibilidade de vieses em cada etapa do processo de revisão. 

Inconsistências podem ocorrer na seleção dos dados, na avaliação da qualidade metodológica e na síntese 

da evidência. 

A “agency for healthcare research quality” identificou como os melhores guias para as revisões  o 

Cochrane Collaboration Handbook e o “Centre for reviews and Dissemination manual on conduction 

systematic reviews”
1
. 

Como escolher o tópico para revisão: 

Fatores relevantes na escolha do tópico para pesquisa: 

Fatores relevantes na Seleção do Tópico da pesquisa 

 

Definição dos critérios de prioridade para selecionar tópico para revisão 

Carga de 

doença 

Incapacidade provocada, morbidade mortalidade, nas familias, comunidades e 

na sociedade como um todo. 

  

  

Numero de pessoas acometidas (proporção). 

Prevalencia e carga da doença.  

Qualidade de vida perdida em anos. 

  

  

Condição associada com morbidade, mortalidade na população como um todo 

ou em subgrupos específicos. 

  Interesse 

publico ou  

Privado 

Avaliação para informar a tomada de decisões por parte da vontade de consumidores , 

pacientes, médicos, pagadores e outros. 

 

  

Sujeito ao interesse das partes 

interessadas. 

       

Controvérsias 

Controvérsia ou incerteza no tópico  e nas 

informações acerca do tema. 

     

  

Potencial de resolver problemas eticos, legais 

ou sociais. 

      Variações na 

pratica 

Potencial de elucidar Variações no diagnostico, 

prevenção ou tratamento.  

     Custo 

            Evidencia 

suficiente 

Há adequada evidencia na literatura para apoiar um 

procedimento. 

     

  

Crescente ou robusta quantidade de pesquisa 

recente. 

      Nova 

evidencia 

Aparecimento de novas 

evidencias.  

        Impacto 

potencial da  

Diretriz 

Potencial impacto na evolução das 

doenças. 
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Princípios: 

O principio fundamental para desenvolver um método guia para revisões é que o grupo de revisão deveria 

usar pesquisa empírica e metodológica adequada, sempre que possível. 

O método de pesquisa utilizado deve ser consistente e transparente. 

A centralização do processo de pesquisa e a adoção de politicas de combate aos conflitos de interesse e a 

introdução de um processo de revisão editorial fornece um julgamento independente da adequação 

metodológica da revisão. 

Condução das revisões: 

1. Todos os membros do grupo de estudo são convidados a utilizar os princípios de pesquisa: 

2. Avaliar a evidencia a partir de uma perspectiva centrada na clinica dos pacientes. 

3. Sempre basear as revisões nas logicas dos procedimentos em cenários clínicos. 

4. Utilizar toda a amplitude de evidencia existente, hierarquizando os valores mais altos em 

critérios de efetividade e aplicabilidade e validade interna. 

5. Apresentar os riscos e benefícios para diferentes tratamentos e testes. 

6. Assegurar a participação de todos os envolvidos em cada passo da pesquisa para assegura 

participação publica e transparência no processo de revelar a evidencia. 

 

Desfechos: 

Uso de desfechos centrados em condições clinicas ou centrados nos pacientes: 

Estudos centrados em desfechos de saúde (desfechos que o paciente pode sentir e relatar, tais como 

qualidade de vida, estado funcional ou fraturas) devem ser preferíveis a estudos de desfechos 

intermediários (Soft) como mudanças na densidade óssea, ou pressão arterial ou marcadores biológicos 

humorais. 

Tipos de evidência: 

Historicamente, medicina baseada em evidencias usa a hierarquia da evidencia e coloca o ensaio 

randomizado em posição superior em relação aos demais tipos.  

Recentemente, revisões de efetividade comparada mais amplas tem chamado a atenção ao risco de 

confiança demasiada em ensaios randomizados e tem sugerido expandir a hierarquia da evidencia para 

abordar melhor os eventos adversos e efetividade na pratica real
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

. 

O ponto central desta discussão se refere à diferença entre efetividade e eficácia. Diretamente falando, 

estudos de efetividade avaliam os desfechos no mundo real. 

Os limites dos estudos avaliando eficácia são: 

 Populações homogêneas que podem ter excluídos importantes subgrupos ou subpopulações com 

comorbidades relevantes. 

 Pequeno tamanho de amostra. 

 Curta Duração. 

 Foco em desfechos intermediários (soft). 

 Foco selecionado em efeitos limitados. 
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Os estudos de efetividade objetivam estudar pacientes semelhantes àqueles que se destinam as 

intervenções. 

Quando disponíveis ensaios randomizados que atingem critérios de efetividade são a melhor evidencia 

disponível. 

Porém, o uso de outros tipos de estudo segue a critica da aplicabilidade, risco de vieses, objetividade e 

completitude dos estudos. 

Outros tipos de estudo: 

1. “Head to head” controlled trial focado em benefícios ou risco. 

2. Cohort, caso-controle, estudos antes e depois com larga aplicabilidade e medidas amplas de risco 

beneficio. 

3. Trials head to head com desfechos alternativos. 

4. Estudos head to head focados em tolerabilidade e efeitos colaterais. 

5. Estudos Head to head focados em tolerância e eveitos cindesejaveis. 

6. Estudos controlados com placebo. 

7. Estudos antes depois demonstrando riscos benefícios. 

8. Estudos de historia natural (observam desfecho) de um cohort mas não comparam desfechos 

entre tratamentos diferentes. 

9. Series de casos e relatos de casos. 

Em qualquer revisão, qualquer ou todos estes tipos de estudos deveriam ser incluídos ou considerados 

irrelevantes por estudos com desenho mais robusto. 

As razões para inclui-los são: Ensaios randomizados com fraca aplicabilidade devido à seleção 

inadequada de pacientes ou comparações ou doses inadequadas. Estudos ECR sem avaliar todos os efeitos 

desejados ou indesejados.Poucas comparações ou de curta duração. 

Busca da evidencia para intervenções medicas comparadas: 

Pesquisas para embasar revisões sistemáticas frequentemente requerem avaliações sobre onde procurar, 

como equilibrar a necessidade de novas buscas, precisão e a decisão de quando alcançar o ponto de não 

retorno das pesquisas. 

Pesquisadores com mais experiência com estratégias de busca complexa são melhor equipados para fazer 

estas decisões. 

Um número de revisões de qualidade das revisões sistemáticas sugere que aquelas que empregam uma 

bibliotecária ou outros pesquisadores tem resultados finais e estratégias de busca mais complexas
14,15,16

. 
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Busca por literatura “grey”: 

Literatura grey é baseada em registros de ensaios clinicos, informações regulatórias e abstracts de 

congressos. Por definição é aquela produzida em todos os níveis por governo, acadêmicos , negócios e 

indústria em formatos escritos ou eletrônicos mas que não é controlado por publicadores comercias. 

Pode incluir abstracts de congressos, dados não publicados, documentos governamentais, informações 

dos fabricantes. Literatura cinza não é sistematicamente identificada, armazenada, indexada e pode ser 

difícil de ser obtida. 

O problema da literatura oficial é que ela raramente publica resultados negativos. Revisões sistemáticas 

baseadas somente em artigos publicados exagera ou superestima os resultados. 

Estudos não publicados são considerados de baixa qualidade. Porem, quando a literatura cinza é excluída, 

em torno de 9 a 12 % de aumento dos efeitos estimados pode ser encontrado
17

. 

Dados regulatórios: 

O processo de aprovação para novos medicamentos e órteses ou próteses envolve submissão ao FDA de 

dados que podem não ser publicados. (Drugs@FDA.gov). 

Registros de ensaios 

Os autores podem ser contactados para fornecer  resultados não publicados. 

ClincialTrials.gov; WHO International Clinical Trials Registry Platform. 

Abstracts and conference Proceedings 

Resultados não serão publicados para a maioria. 

Encontros específicos. 

Scientific Information Packets: Requisição para a industria. 

Ad hoc scientist to scientist comunication. 

Processo de seleção da evidência: 

Os tópicos selecionados para analise são focados nas questões chave. Este processo é delineado para 

assegurar que o resultado final atingirá seus objetivos. O processo de busca da literatura é orientado pela 

mailto:Drugs@FDA.gov


5 
 

grade analítica e pelas questões clinicas que definem o objetivo do projeto.

 

Os resultados obtidos são confrontados com o objetivo da busca para redefinir as palavras da pesquisa.  

Pesquisas “piloto” orientam a adequação da busca. Artigos chaves devem ser usados na procura pelos 

termos de indexação para as buscas eletrônicas
18, 19, 20, 21, 22,23

. 

No desenvolvimento da pesquisa bibliográfica o uso de buscas predefinidas (Hedges) abrevia o trabalho 

de pesquisa e adiciona consistencia e eficácia a pesquisa. Um conjunto de buscas foi definido por Haynes 

et.al e pela colaboração Cochrane 
24,25,26

.  

Há um conjunto de técnicas avançadas de pesquisa desenvolvidas por Sampson´s et al que serve para 

checar a estratégia da busca
27,28,29,30,31,32,33,34

: 

Os ítems mais importantes naadequação/inadequação da busca são os seguintes: 

 Erros de ortografia 

 Erros utilizando as linhas de múltiplas pesquisas- Certifique-se de que cada linha se refere à 

pesquisa destinada. 

 Uso adequado dos operadores Booleanos. 

 Uso de estratégia de busca adequada para os vários tipos de bases de dados. 

 Utilização de todos os cabeçalhos (Jubject head index) apropriados. 

 Uso adequado da “explosão” de termos primários. 

 Uso adequado dos subtítulos. 

 Uso de palavras do texto (termos) assim como vocabulário controlado. 

 Uso de sinônimos, truncamento e variações de ortografia conforme o caso. 

 Uso adequado de limites (linguagem, tempo, etc). 

 Busca por tipo de publicação (Randomized trials) 

Embora a indexação seja o processo importante na recuperação de dados nas bases primárias, ela muitas 

vezes falha. Os motivos das falhas são: 
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 atrasos de indexação 

 indexação inadequada 

 falta de termos de indexação apropriados  

 modificações em termos de indexação ao longo do tempo 

Buscas utilizando apenas vocabulário controlado perdem todas as citações em processos de indexação. 

Pesquisas apenas em língua inglesa produzem pesquisas enviesadas
34

. 

Estratégias para estudos observacionais: 

As estratégias priorizam o uso de ensaios randomizados devido a embutirem menor quantidade de vieses 

e provas de mais alta qualidade. Revisões sistematicas usam estudos primários para suas decisões. 

Estudos observacionais devem sempre ser incluídos na pesquisa quando o objetivo è avaliar Danos ou 

riscos. 

Há poucas evidencias sobre o melhor método de procura por estudos observacionais. 

Naturalmente as questões chaves refletem incertezas que necessitam ser esclarecidas e guiam o processo 

de revisão e as estratégias de busca , os tipos de dados e a síntese da evidência. O passo de definição das 

questões chaves é um estagio precoce e essencial da revisão. A questão clinica completamente 

especificará a população de pacientes, as intervenções, as intervenções para comparação, os desfechos e 

suas medidas associadas de interesse, o tempo de obtenção do desfecho desejado e as situações a serem 

avaliadas (PICOTS) 
  

Parâmetros PICOTS para identificação dos tópicos e questões-chaves. 
 

 

População  Condições da doença, intensidade e estagio, 

comorbidades, dados demográficos dos pacientes. 

Intervenção:  Dose, frequencia e vias de administração..  

Comparações:  Placebo, cuidado habitual ou tratamento padrão..  

Desfecho:  Desfechos de saude, mortalidade, Qualidade de vida. 

Tempo de follow up (Timing)  Duração do seguimento (Follow-Up). 

Contexto (Settings)  Primario, especialidade, pacientes internados; co-

intervenções.  

 

Efeitos adversos / riscos: 

A busca de efeitos adversos deve ser mais “abrangente” do que uma busca por efetividade 
36

  

Enquanto uma pesquisa para estudos sobre a eficácia incluem apenas estudos relacionados à indicação do 

procedimento de interesse, estudos sobre danos independem da indicação. A pesquisa orientada para os 

efeitos adversos é melhor feita através da combinação da pesquisa de intervenção com termos para 

identificar danos, sem limitação a qualquer tipo de estudo particular
37,38.

  

Golder et al.
39

 descreve uma série de abordagens de estratégias para pesquisar danos em ambos EMBASE 

e MEDLINE .  

Em geral, lembre-se de usar palavras do texto, títulos e subtítulos. 

A maioria das buscas pre-especificadas foram feitas para efeitos adversos foram projetados dentro de um 

contexto específico, como por exemplo "reação adversa" a drogas. Assim buscas predefinidas precisam 

ser adaptadas. 
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Pesquisa em bancos de dados (bases de dados) específicos: 

Pesquisas na Cochrane Central de registros controlados e MEDLINE são necessarias para uma busca 

exaustiva da literatura, mas não suficientes
40

.  

Temas relacionados com enfermaem ou saude mental devem ser pesquisados nos bancos de dados 

CINAHL ou PsycINFO.  

Sampson et. al. investigaram o efeito de falha em meta-análises quando apenas os estudos encontrados 

usando MEDLINE foram utilizados: 6 por cento
41,42

. 

Consulta em artigos chave:  

A procura de artigos chave por especialistas podem ser um recurso importante. Se estes não forma 

identificados na busca o autor deve investigar o por que? Artigos chaves podem forneces os termos de 

indexação aplicados e auxiliar na procura inicial. A procura pelos artigos citados e relacionados pode ser 

inestimável para a identificação de estudos. 

Consulta dos artigos relacionados: 

Várias bases de dados possuem os links “artigos relacionados”. Eles podem ser úteis nas fases iniciais par 

aidentificar artigos chave mas os resultados não são reprodutíveis e os resultados não são sistemáticos. 

Pesquisa manual em periódicos (journals). 

Os jornais recomendados para pesquisa manual são aqueles voltados ao assunto de interesse e não 

indexados nas bases primárias. Pesquisa manual pode ser feita eletronicamente desde que o periódico as 

tenha. 

Correspondencia com autores: 

Importante para excluir duplicações, encontrar outros artigos e obter dados não publicados. E-mail é mais 

eficiente que carta. 

Notas detalhadas sobre a estratégia de pesquisa completa deve ser mantida, a fim de relatar com precisão 

a estratégia de busca na revisão. 

Relatando a estratégia de busca: 

Não há consenso de como declarar a estratégia de busca em revisões sistemática. Sampson et al. 

Identificaram 11 instrumentos específicos para informar as estratégias: 

1. As bases de dados utilizadas 

2. As datas abrangidas pela pesquisa 

3. A data em que foi feita a pesquisa 

4. Declaração dos termos usados na pesquisa 

5. Declaração sobre quaisquer restrições de linguagem 

6. Declaração de metodos usados para pesquisa fora das bases de dados 

7. Inclusões adicionais e exclusões 

8. Apresentaçao da estratégia de busca eletrônica completa.  

9. Declaração de quaisquer restrições de status de publicação 

10. Plataforma do banco de dados  

11. Data final da pesquisa eletrônica 

12. Lista de referencias excluídas 

13. Qualificações do pesquisador 

14. A estratégia de busca pode ser replicada? 

15. Numero de referencias identificadas. 

16. Diagrama de fluxo SLYLE ou outro tipo de diagrama 

17. Evidencia da efetividade da estrategia de busca 

18. Declaração dos filtros usados 



8 
 

19. Declaração da estratégia de amostragem 

O diagrama de fluxo PRISMA estilo refere-se a um gráfico que representa todas as citações identificadas 

a partir de todas as fontes, bem como a contabilização de todas as citações que mais tarde foram excluídos 

e a razão da exclusão. 

 

Um outro elemento difícil de determinar é mecanismos de pesquisa da eficácia da estratégia de pesquisa 

(Sampson  M). O relato de técnicas que foram utilizadas para verificar a estratégia tal como revisão de 

especialistas, o uso de estratégias previamente publicadas, teste contra um grupo relevante de artigos 

conhecidos pode ser útil. 

Existe muito pouca evidência sobre a eficácia das várias estratégias de busca de revisões e há uma 

necessidade de pesquisa primária para identificar as característcas das pesquisas válidas
43

. 

Como fazer a pesquisa no pubmed: 

(U.S. national library of medicine-National Institutes of Health) 

Entendendo o vocabulário 

MEDLINE usa um vocabulário controlado,em que há um  conjunto específico de termos usados para 

descrever cada artigo. 
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The Medical Subject Headings (MeSH®) 

MeSH é o acrônimo de "Medical Subject Headings."”Cabeçalho ou Tìtulo de assuntos médicos”.  MeSH 

é a lista de termos usada para analise de assunto da literature biomedical  na biblioteca nacional de 

medicina. Vocabulário MeSH é usado para indexer artigos de periodicos para MEDLINE, assim como 

livros e audiovisuais.O vocabulário controlado MeSH impõe uniformidade e consistência à indexação da 

literatura biomédica. Os termos MeSH são organizados de uma maneira hierarquizada chamada estrutura 

de árvore e são atualizados anualmente. O vocabulário MeSH é semelhante ás palavras chave. 

Pesquisa de sinônimos:  

Ao planejar uma estratégia de pesquisa, a fim de ser o mais abrangente possível, é necessário incluir uma 

ampla gama de texto livre termos para cada um dos conceitos selecionados. Por exemplo: 

 sinônimos: ‘pressure sore’ OR ‘decubitus ulcer’ 

 termos relacionados: ‘brain’ OR ‘head’ 

 grafias variantes: 'tumor' OR 'tumour'. 

 truncamento: random* (para random or randomised or randomized or randomly, etc)*  

 curinga:?: wom?n (para woman or women). 

Sinônimos podem ser recuperados em “Entry terms”: sinônimos ou palavras próximas. A PubMed 

também disponibiliza em “Display” os termos indexadores de artigos particulares que auxiliam em avaliar 

os termos de indexação dos artigos. 

Estrutura da árvore de distribuição MeSH  

Vocabulário MeSH é organizado em 16 ramos principais: 

A. Anatomy 

B. Organisms 

C. Diseases 

D. Chemical and Drugs 

E. Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment 

F. Psychiatry and Psychology 

G. Biological Sciences 

H. Natural Sciences 

I. Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena 

J. Technology, Industry, Agriculture 

K. Humanities 

L. Information Science 

M. Named Groups 

N. Health Care 

V. Publication Characteristics 

Z. Geographic Locations  

javascript:showDef(20)
javascript:showDef(21)
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Este exemplo mostra parte da hierarquia 

que inclui o termo Face. 

Quando PubMed Pesquisa um termo 

MsSH ele automaticamente inclui 

automaticamente termos menores 

(narrow) se aplicável. Isto é chamado 

"automatic explosion."  

Alguns termos ocorrem em mais de um 

local na hierarquia. Por exemplo "Eye" 

aparece no ramo ANATOMIA e 

também no ramo ORGÃO DOS 

SENTIDOS. Explosão automatic 

incluirá termos menores em ambos os 

ramos.  

Na indexação do artigo, os indexadores MeSH fortes do artigo aparecem com asterisco. 

Como é feita a indexação de artigos com termos MeSH ? 

Os indexadores da biblioteca nacional de medicina examinam os artigos and delegam os descritores 

MeSH que mais adequadamente descrevem o artigo, geralmente 5 a 15. Os indexadores podem tambem 

designer os subtítulos (Subheadings) para melhor descrever um aspecto do descritor Mesh para o artigo. 

Exemplos de subtítulos: diagnóstico, cirurgia,metabolismo, patologia. Em adição aos termos MeSh que 

descrevem o tópico do artigo, o indexador tambem associa características do grupo que está sendo 

estudado (idade, humano, animal, masculino, feminino), tipo de publicação e etc. Os termos MeSH que 

refletem os pontos mais fortes de indexação do artigo são marcados com asterisco(*). 

Como fazer a procura na PubMed? 

Simplesmente digite os termos da pesquisa na caixa de pesquisa. O programa faz sugestões automáticas 

conforme os termos são digitados. Pode-se desligar a sugestão automática clicando no botão de desligar.A 

caixa de pesquisa está disponível em qualquer página do PubMed. Clique em “Search” para pesquisar ou 

digite “Enter”. 

Procura automática de termos: PubMed usa um recurso automático de busca (mapeamento)de termos. 

PubMed procura em várias listas de assunto, em jornais (periódicos ) e em nomes de autores. 

 

javascript:showDef(5)
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Verificação ortográfica automática: 

O mecanismo PubMed fornecerá uma sugestão ortográfica baseada não em dicionários mas na frequência 

maior de apresentação das palavras da pesquisa. O sistema funciona melhor commúltiplas palavras.Os 

termos comparados devem ter pelo menos 5 letras. 

Citações relacionadas: 

O pubmed usa um algoritmo de ponderação de palavras do texto e abstract assim como palavras do MeSH 

para sugerir artigos relacionados. 

Filtros:  

Filtros são disponíveis para estreitar seus resultados. Você pode selecionar e desseleconar os filtros. Eles 

podem restringir seus resultados. A Colaboração Cochrane recomenda utilizar filtros com muito cuidado 

devido à restrição porem, fornece buscas com uso de filtros para vários tipos de buscas, or exemplo, por 

tipo de estudo (randomized controlled trial) ou Humano NOT animal. 

Construindo os blocos de pesquisa: 

Lógica Booleana: No contexto das bases de dados primárias, as pesquisas eletrônicas são feitas baseadas 

no relacionamento lógico entre os “termos da pesquisa”. O sistema eletrônico estrutura a lógica 

recuperando documentos que “tem” os dois termos associados com o operador “AND” na mesma busca. 

Por exemplo “cancer AND radiotherapy”  Utilizando-se o operador OR a pesquisa recuperará 

documentos que contém ou um ou outro termo. O uso do “NOT” exclui artigos com o termo. Use NOT 

com cuidado pois tem grande chance de excluir documentos importantes. 
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Uso do “Histórico da busca”: 

Em “Advanced Search page” as estratégias de busca e o número de itens podem ser recuperados.Nesta 

página as buscas podem ser adicionadas para resultados maiores. Até 100 buscas podem ser somadas. 

Procura por frases exatas: 

Recomenda-se não colocar aspas até que se veja o resultado da sua busca inicial. Porém, as alternativas 

para busca de frases completas são as seguintes: 

1. Colocar a frase “entre aspas”. 

2. Colocar a frase com uma etiqueta de pesquisa (rótulo) [tw]  

3. Uso do Hiphen 

4. Truncar a busca com asterisco(*) 

Truncamento: 

Truncamento pode ser usado quando você quer que a PubMed encontre todos os termos que começam 

com um determinado radical de texto. Truncamento desliga o mapeamento de termos automaticos e a 

“explosão automatica de termos” do MeSH. Por exemplo brain cancer* não incluirá automaticamente na 

busca o termo brain neoplasms ou cerebral ventricle neoplasms, neurocytoma ou supratentorial 

neoplasms. 

Sequência da pesquisa: 

PubMed processa os termos com os operadores Booleanos em uma ordem da esquerda para a direita. 

Para mudar a ordem em que os termos são processados, acasale os termos colocando-os entre parênteses. 

Os termos dentro dos parentêses serão processados como uma unidade e então incorporados na estratégia 

geral 

Exemplo: salmonella AND (hamburger OR eggs)  

 

 

Atenção: Os operadores booleanos devem ser escritos em letras 
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maiúsculas e a ordem dos termos (hierarquia) deve ser organizada com parênteses. Por exemplo: 

Alergia AND (“frutos do mar” OU gadolineo). 

Pesquisa por citação: 

Você pode fazer a pesquisa utilizando o nome do periódico, o volume e a página inicial: 

Por exemplo:  “J Neurosurg Spine 2013 18 2 194”. 

Pesquisa por descritor de campo e rótulo (tag): 

Pode-se pesquisar usando todos os descritores de campos e marcas abaixo 

 

 

A pesquisa por campo usando-se o descritor brazil associado com o descritor de campo (place) do 

seguinte modo “brazil[PL] recuperará todos os artigos indexados do PubMed vindos de periódicos do 

Brasil. Associando-se o descritor com o nome de autor na mesma busca produzirá o resultado dos artigos 

do autor publicados em periódicos Brasileiros indexados no PubMed: 

Brazil[PL] AND aguiar ph[AU], por exemplo. 

Pesquisa na Cochrane Central of randomized trials 

CENTRAL é composta da união dos artigos recuperados da MEDLINE, da EMBASE, de todos os grupos 

de revisões e dos artigos obtidos em buscas manuais. 

Metaxis, em nome da “Cochrane Collaboration”, identifica todos os registros que são indexados no 

PubMed com o “tipo de publicação” (PT) randomizado controlado ou ensaio clínico controlado (ou 

ambos) em seres humanos.  
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Para identificar registros com limite 'humanos', todos os registros que são indexados, como seres 

humanos’, ‘seres humanos e animais’, ou nem humanos nem animais, excluindo os registros que são 

indexados como animaise os não “seres humanos”. Além de identificar "novos" registros que são 

adicionados ao PubMed com os critérios acima, eles também substituem todos os registros que tenham 

sido submetidos a quaisquer correções / atualizações (como correções para a citação, a atualização de 

indexação, links para retrações / erratas etc ).  

A seqüência de pesquisa PubMed usado por Metaxis para gerar o conjunto de registros é
47

: 

(("randomized controlled trial"[Publication Type]) OR ("controlled clinical trial"[Publication Type])) 

NOT (ANIMALS[MH] NOT HUMANS[MH]) AND (“startdate"[LR] : "enddate"[LR] OR 

"startdate"[CRDT] : "enddate"[CRDT]) 

Os termos do texto usados foram: clinical trial; (singl$ OR doubl$ OR trebl$ OR tripl$) AND (mask$ OR 

blind$); placebo$; random$. 

O $ sinal indica o uso do símbolo de truncamento.  

Os seguintes termos MeSH (MeSH) usados foram “explodidos”: randomized controlled trials; random 

allocation; double-blind method; single-blind method; clinical trials; placebos.  

Os seguintes termos MeSH foram usados (sem explosão): research design.  

Os termos tipo de publicação usados foram: randomized controlled trial; controlled clinical trial; clinical 

trial. 

Que artigos são indexados na central? 

Os artigos são indexados na CENTRAL se: 

Os sujeitos da Pesquisa foram prospectivamente designados a uma de duas formas de tratamento (cuidado 

em saúde) usando alocação randomizada ou quasi-randomizada. 

A classificação como randomizada é baseada apenas da afirmação do autro e não na interpretação do 

leitor e não garante que o artigo seja de fato randomizado. Os estudos devem ser em humanos ou partes 

do corpo. Estudos em cadáver, dentes extraídos, linhagens de células não são considerados relevantes 

para a CENTRAL. 

O que há da EMBASE na CENTRAL? 

De modo semelhante aquele da MEDLINE, uma Pesquisa na EMBASE foi feita pela UK Cochrane 

Centre para os ensaios não indexados na MEDLINE (Lefebvre 2008). Ensaios Indexados na MEDLINE 

já são incluidos na CENTRAL e são “des-duplicados” da EMBASE no processo de busca.  

Os seguintes termos foram estudados em um projeto entre 1980 a 2006:  

termos livres:  

random$; factorial$; crossover$; cross over$; cross-over$; placebo$; doubl$ adj blind$; singl$ adj blind$; 

assign$; allocat$; volunteer$.  

termos índice ”EMTREE”:  

crossover-procedure; double-blind procedure; randomized controlled trial; single-blind procedure.  

O sinal $ indicao uso do símbolo de truncamento. 

http://www.cochrane.co.uk/
http://www.cochrane.co.uk/
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Pesquisa na CENTRAL 

CENTRAL é composta de artigos recuperados de várias origens e não há consistência no format ou 

conteudo dos artigos. A pesquisa é melhor composta de termos MeSH e termos livres. Os dados da 

EMBASE são mais bem recuperados utilizando-se os termos livres do texto. 

 

 

 

Pesquisa na base de dados LILACS 

Pesquisa por palavras do título  

O campo de busca palavras do título também é considerado um campo livre. Está disponível em todas as 

bases de dados bibliográficas e tem o mesmo tipo de conteúdo e organização.  
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Contém as palavras do título original do artigo/documento e do título traduzido, quando existe. É um 

campo formado por palavras simples, não inclui termos compostos com duas ou mais palavras. A 

pesquisa neste campo deve ser palavra por palavra. Este campo é considerado livre porque não há 

controle do vocabulário. As palavras são tomadas a partir do título original e traduzido que o autor deu a 

seu artigo/documento.  

Na base de dados MEDLINE a busca no campo de palavras do título deve ser, preferencialmente, em 

inglês porque a maioria dos títulos estão em inglês. Quando o título do artigo está em idioma diferente do 

inglês, o título traduzido é acrescentado no registro logo após do título original, separado por uma / .  

Veja um exemplo de um artigo que tem o título original em francês. Em seguida é apresentado o título 

traduzido para o inglês.  

 

Uma pesquisa no campo de palavras de título buscará a palavra tanto no título original como no título 

traduzido do artigo. Uma pesquisa na base de dados MEDLINE por palavras do título em inglês será 

processada em todos os artigos registrados na base de dados. Por outro lado, uma pesquisa por palavras 

em francês será processada somente no grupo de artigos cujo título original esteja em francês.  

- Na base de dados LILACS e demais bases de dados bibliográficas, a busca no campo de palavras do 

título deve ser, preferencialmente, em português ou em espanhol porque a maioria dos títulos está nestes 

idiomas. Entretanto, a pesquisa com palavras em inglês também é possível porque quando o título do 

artigo está em idioma diferente do inglês, o título traduzido é acrescentado no registro logo após do título 

original, separado por uma / .  

Para facilitar sua pesquisa, utilize o índice do campo para selecionar as palavras do título que lhe 

interessam.  

Exemplo: recuperar a referência do artigo cujo título é "Bacterial contamination of nurses' uniforms: a 

study" na base de dados MEDLINE 1999.  

Lembrando que a pesquisa neste campo é palavra por palavra, escolha as palavras mais significativas do 

título, que no caso pode ser: bacterial, contamination, nurses e uniforms. São 4 palavras e o formulário de 

pesquisa tem apenas 3 linhas. Como fazer? Em uma das linhas vamos digitar 2 palavras, sendo necessário 

separar cada palavra com o operador AND (and). Veja o formulário preenchido: 
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A ordem das palavras no formulário não necessariamente precisa ser a mesma ordem das palavras do 

título que queremos recuperar.  

Pesquisa por texto livre - PALAVRAS  

O campo de busca palavras é considerado um campo livre. Está disponível em todas as bases de dados 

bibliográficas e tem o mesmo tipo de conteúdo e organização.  

Contém as palavras do resumo do artigo/documento e as palavras do título original e do título traduzido, 

quando existem, e palavras do descritor de assunto. É um campo formado por palavras simples, não inclui 

termos compostos com duas ou mais palavras.  

Pode ser pesquisado através do formulário livre (veja o módulo I deste manual) ou no formulário básico e 

avançado. 

Exemplo - pesquisa sobre complicações da cirrose hepática, base de dados MEDLINE, usando o 

formulário de pesquisa básico.  

Se a pesquisa é na base de dados MEDLINE, devemos usar preferencialmente as palavras em inglês: 

complications, hepatic, cirrhosis.  

Passo 1 - vamos montar esta expressão a partir do índice do campo palavras. A partir do formulário 

básico, selecione o campo de busca palavras na 3ª coluna da linha 1 e clique na primeira imagem 

que está ao lado direito. O sistema vai abrir uma página de acesso ao índice do campo 

palavras. Como radical para abrir o índice vamos usar complicat.  

 

Acessando o índice, vemos que tanto a palavra complication como complications pode atender o interesse 

da pesquisa usada neste exemplo. Então, selecione as duas palavras e clique no botão para 

transferir as palavras selecionadas para o formulário de pesquisa.  
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Quando duas ou mais palavras são selecionadas através do índice, automaticamente o sistema insere um 

OR entre as palavras transferidas para o formulário.  

 

 

Passo 2 - para buscar as outras palavras também a partir do índice, vamos repetir o passo 1: selecione o 

campo palavras da linha 2 e clique na imagem . Como radical para acessar o índice digite 

hepatic.  

Selecione a palavra hepatic e clique no botão para transferir a palavra para o formulário de 

pesquisa.  

Passo 3 - Repita o passo 2, abrindo o índice de palavras da linha 3 com o radical cirrhos.   

Veja o formulário preenchido com a expressão completa:  
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Qual a diferença entre uma pesquisa no campo de busca palavras e descritor de assunto?  

Normalmente há diferença no resultado de uma mesma pesquisa quando processada no campo de busca 

palavras ou no campo descritor de assunto. Uma pesquisa por descritor de assunto garante um resultado 

mais eficiente porque o conteúdo do campo descritor de assunto é controlado e independe do idioma do 

texto. 

Já uma pesquisa no campo de busca “palavras”, o resultado da pesquisa está basicamente condicionado à 

existência da(s) palavra(s) no título ou no resumo dos artigos/documentos. Não necessariamente o 

assunto de um artigo/documento está representado por palavras do título ou do resumo. 

Como o campo de palavras é livre, uma pesquisa neste campo pode trazer ruído na recuperação, 

principalmente se considerarmos a existência de palavras homônimas. Por exemplo, a palavra REDE 

pode ter o significado de rede de balançar, rede de pescar e rede de computadores. A palavra cervical 

também pode se relacionar à coluna vertebral ou ao colo de útero. 

A pesquisa exemplificada no item anterior pode ser processada tanto no campo de busca palavras como 

no campo de descritor de assunto/aspectos. O descritor/aspecto seria "cirrose hepática/co".  

A pesquisa no campo de busca descritor de assunto é a mais eficiente e este deve ser o campo de busca 

preferido sempre que possível, embora a busca por palavras seja mais fácil. Não há regra fixa. Considere 

o objetivo da pesquisa. 

 

Pesquisa por título da REVISTA 

O campo de busca revista está disponível em todas as bases de dados bibliográficas, contém o título da 

revista e fascículos.  

Na base de dados MEDLINE, a forma de abreviar segue a norma da National Library of Medicine e na 

LILACS a norma ISDS - International Serials Data System. 

Por exemplo, a revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz está assim abreviada: 

Base de dados MEDLINE - MEM INST OSWALDO CRUZ 

Base de dados LILACS e outras bases de dados - MEM. INST. OSWALDO CRUZ 

Para garantir o resultado da pesquisa, a melhor opção é selecionar a revista através do índice do campo. 

Para o campo de revista estão disponíveis dois tipos de índice: Alfabético e Permutado.  

Índice Permutado do campo de Revista  

http://regional.bvsalud.org/bvs/P/manual/modulo5.htm
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O índice permutado de revistas apresenta os títulos por extenso, tanto na LILACS como MEDLINE. Veja 

o exemplo a seguir.  

Exemplo - busca de artigos publicados na revista Revista de Saúde Pública  

A partir do formulário básico, base de dados LILACS ou MEDLINE , selecione o campo de busca 

Revista e clique na imagem  

Digite como chave de acesso ao índice permutado a palavra mais significativa do título da revista. 

Evite abrir o índice a partir de palavras do tipo: revista, journal, review, annual, annals, etc.  

Neste exemplo vamos escolher a palavra "saúde" .  

Selecione o tipo de índice "permutado" e clique no botão "índice". Veja que serão recuperados todos os 

títulos que contêm a palavra memórias independente da ordem onde ela aparece no título da revista.  

 

Para visualizar os fascículos da revista selecionada, clique no botão fascículos.  

Índice Alfabético do campo de Revista 

O índice alfabético de revistas apresenta os títulos abreviados, tanto na LILACS como MEDLINE, em 

uma ordem alfabética simples a partir da primeira letra do título da revista e inclui os fascículos. 

Continuando com o mesmo exemplo, Revista de Saúde Pública, vamos fazer a pesquisa através do índice 

alfabético do campo de Revista.  

A partir do Formulário Básico, selecione o campo de busca Revista e clique na imagem , da 

mesma forma como foi feita no exemplo anterior. Como este índice é alfabético, digite como chave de 

acesso ao índice, o início do título abreviado da revista ou todo o título abreviado, se souber.  

Neste exemplo, para o MEDLINE é REV SAUDE PUBLICA (sem ponto) e para a LILACS é REV. 

SAUDE PUBLICA (com ponto após cada palavra abreviada).  

Veja que o índice alfabético inclui os fascículos da revista registrados na base de dados acessada:  
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Selecionando REV. SAUDE PUBLICA, sozinha, serão recuperados todos os artigos registrados na base 

de dados desta revista. Selecionando, REV. SAUDE PUBLICA/1981 , serão recuperados todos os artigos 

desta revista referente ao ano de 1981, registrados na base de dados. E, selecionando REV. SAUDE 

PUBLICA/1981,15(01), serão recuperados todos os artigos da revista publicados no número 1, do volume 

15, do ano de 1981.  

Pesquisa por Identificador Único  

O campo de busca identificador único está disponível em todas as bases de dados bibliográficas e contém 

o número de identificação do artigo/documento na base de dados. Cada artigo ou documento registrado na 

base de dados tem um número único que o identifica.  

Uma pesquisa neste campo permite recuperar um determinado registro dentro da base de dados.  

A grande questão é como identificar este número. A partir da lista dos artigos recuperados em uma 

pesquisa, o primeiro item mostrado é este número de identificação, logo após a sigla Id. Veja o exemplo 

abaixo:  
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Muitas vezes o usuário imprime o resultado de uma pesquisa e depois, ao analisar os artigos recuperados, 

resolve pedir a fotocópia do artigo. Para que seja possível usar a opção de preenchimento automático de 

um pedido de fotocópia, o usuário precisa recuperar novamente o(s) artigo(s) e, a partir da lista de 

pedidos recuperados, poder usar a opção de Fotocópia.  

Exemplo: para recuperar os artigos cujos números de ID são 98080362, 99444496 e 93374112, base de 

dados MEDLINE.  

No caso do MEDLINE, a base de dados está dividida em grupos de ano. Os dois primeiros 

algarismos do número de identificação são referentes ao ano da base de dados. 
No exemplo, o primeiro e o segundo IDs estarão na base que inclui o ano de 1998 (MEDLINE 1994-

1999) e o terceiro ID estará na base que inclui o ano de 1993 (MEDLINE 1986-1993). A pesquisa deverá 

ser feita separadamente.  

Selecione a base de dados MEDLINE 1994-1999 e digite os dois IDs de 98 e de 99 na primeira linha, 

separads com o operador booleano OR e selecione o campo de busca identificador único.  

 

 

Clique no botão para executar a busca.  
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Para recuperar o registro correspondente ao terceiro ID, troque o grupo de ano da base de dados 

MEDLINE, digite o número do ID na primeira linha e selecione o campo de busca identificador único.  

Na base de dados LILACS e demais bases de dados, a pesquisa é processada de forma semelhante, mas 

sem a preocupação da divisão por grupo de anos. 

COMPARANDO INTERVENÇÕES MÉDICAS: SÍNTESE QUANTITATIVA 

Revisões de efetividade comparadas são feitas para comparar alternativas clinicas, avaliando a efetividade 

e os riscos das intervenções.  

A síntese quantitativa do efeito, ou metanalise, é frequentemente essencial para fornecer a síntese da 

informação cientificamente analisada. 

Ainda há muito debate nas discussões do método de avaliação do efeito e do tipo de analise (por efeito 

fixo ou randômico) e como lidar com a heterogeneidade, dentre outras discussões. 

Normalmente uma metanalise compara o efeito de uma intervenção com o placebo e as revisões de 

efetividade comparadas comparam múltiplas intervenções. Nestas ultimas a decisão dos trabalhos com 

intervenções comparáveis torna a revisão de efetividade mais complexa. 

O centro de pratica baseada em evidencias [Evidence-based Practice Center (EPC)] da agencia de 

pesquisa e Qualidade em saude [Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)] é o programa 

lider em produção de revisões de efetividade comparadas (43)  

Várias etapas na realização de uma revisão ou de uma metanalise são subjetivas ou requerem decisões 

subjetivas como, por exemplo, a combinações de estudos para avaliar o efeito Ou a decisão de incorporar 

a evidencia indireta. Para cada decisão subjetiva o investigador deve fornecer a racionalidade para a 

tomada de decisões. 

Motivos para combinar estudos: A principal razão para a combinação de resultados é o fatos dos mesmos 

poderem fornecer respostas a uma questão bem formulada. 

A similaridade entre estudos é um pré-requisito para a combinação dos mesmos. 

  

A combinação de estudos só é possível se eles são clinica e metodologicamente semelhantes. 

Não há nenhuma definição padrao para isto. De um modo geral eles sao considerados semelhantes se 

respondem á pergunta chave. A pergunta pode permitir artigos que comparam chaves de procedimentos 

ou um procedimento focal. 

As variações entre os estudos podem ser descritas como: 

 Diversidade clinica: Diferentes populações, intervenções e métodos de avaliação dos desfechos. 

 Diversidade metodológica: Variabilidade no projeto do estudo (design), condução, na qualidade 

tal como cegamento e alocação vendada. 

 Heterogeneidade estatística: Variabilidade no efeito observado entre os estudos. 

Diversidade clinica, metodológica, bias ou acaso podem causar heterogeneidade estatística. 

A direção e a magnitude do efeito devem ser considerados. 

Descrição incompleta dos protocolos, das populações e desfechos podem impeder comparações entre 

estudos. 

Além disto, evolução da desistência  dos tratamentos no decorrer do tempo podem tornar estudos 

semelhantes impossíveis de serem comparados através das décadas.  

Testes estatísticos e testes de heterogeneidade podem auxiliar na determinação da heterogeneidade 

estatística. Porém os revisores não deveriam decidir sobre o agrupamento dos artigos baseados no p dos 

testes de heterogeneidade dos efeitos. A heterogeneidade deveria ser resolvida em analises de subgrupos e 

meta-regressões ou, descrever a heterogeneidade qualitativamente. Novamente, artigos deveriam ser 

agrupados se eles são semelhantes clinicamente (44,45,46). 

Comparações indiretas e evidência indireta  
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Revisões sobre intervenções múltiplas normalmente consistem de uma rede de artigos. Em sua forma 

mais simples consiste de uma arvore de intervenções.  

Consideração de Evidencia indireta 

Pesquisadores deveriam comparar intervenções que testam pacientes cabeça a cabeça. De preferencia em 

ensaios randomizados. Quando estes não existirem os demais artigos devem ser comparados 
48,49,50,51,52

.  

Uma alternativa para comparações indiretas é usar comparações pontuais e comparar os intervalos de 

confiança dos estudos e suas direções.  

Nestas situações é melhor produzir avaliações e testagens estatisticas formais antes de dizer simplesmente 

que não há diferenças (Bucher’s simple adjusted indirect comparisons).  

 Extração dos dados dos artigos:  

 

É recomendável que mais de uma pessoa extraia os dados de cada busca para minimizar erros e reduzir os 

vieses potenciais que estão sendo introduzidas por autores da revisão. No mínimo, a extração da 

informação, que envolve uma interpretação subjectiva e que é crítica para a interpretação dos resultados 

(por exemplo, dados de resultados) devem ser feita independentemente por pelo menos duas pessoas. È 

preferível que os pesquisadores que vão extrair dados sejam de disciplinas complementares, por exemplo 

metodologista e um especialista em área de tópico e que os dados sejam extraídos para um protocolo pre-

definido. 

Um estudo comprovou que a extração de dados independente por dois autores resultou em menos erros e 

vieses do que a extração de dados por um único autor seguido de verificação por um segundo (Buscemi 

2006). A alta prevalência de erros na extração de dados (erros em 20 de 34 dados extraídos) tem sido 

observada (Jones 2005).  

Um estudo de extração de dados para calcular diferenças médias padronizadas encontrou um mínimo de 

sete erros em 27 extrações de dados (Gotzsche 2007). 

Concordância da seleção dos artigos: Teste de concordância Kappa 

Suponha que você esteja analisando dados de pessoas solicitando bolsas. Cada proposta de bolsa foi 

analisada por dois avaliadors e cada um deles avalia como “sim” ou “não”. Os resultados estão na tabela 

abaixo em que linhas exibem resultados do avaliador A e colunas do B. 

  

B B  

  

Sim Não  

A Sim 20 5 25 

A Não 10 15 25 

  30 20 50 

Note que há vinte propostas com sim por ambos avaliadores, e 15 propostas com não por ambos. Assim, a 

porcentagem de concordância é Pr(a)= (20+15)/50=0,70. 
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Para calcular a Pr(e) (probabilidade de concordância ao acaso): 

 O avaliador A disse sim a 25 avaliados e não a outros 25. Então o avaliador A disse SIM 50% 

das vezes. 

 O avaliador B disse sim a 30 avaliados e não a outros 20 avaliados. Então o avaliador B disse 

SIM 60% das vezes. 

A probabilidade de ambos dizerem SIM ao acaso é de 0.50 X 0.60 = 0.30 e a probabilidade de ambos 

dizerem NÃO è de 0.50 X 0.40 = 0.20. A probabilidade  de concordância total ao acaso é Pr(e) = 0.3 + 

0.2 = 0.5. 

Aplicando a fórmula de Cohen's Kappa: 

 

Tipos de dados 

O primeiro passo da avaliação de efeitos dos procedimentos consiste em identificar os tipos de medidas 

dos desfechos. 

Os desfechos podem ser descritos como variáveis de natureza:  

1. Dicotômica (ou binaria) dados em que cada desfecho de cada sujeito é uma entre duas respostas 

possíveis (Sucesso x insicesso). 

2. Contínua: o desfecho é medido em escala numérica contínua (1,73; 1,74;1,82,etc). 

3. Ordinal (incluem escalas): o desfecho é medido em uma de várias categorias ou escores (leve, 

moderado, grave). Escalas Likert de graduação entre um a 7 . 

4. Contagens e porcentagens de números de eventos que cada sujeito experimenta. 

5. Tempo para evento (sobrevida) : nem todos os sujeitos experimentam o desfecho (dados 

censurados). 

 
Tipos de estimativas de efeito do tratamento de acordo com o tipo de desfecho clínico. 

Principios de análise dos efeitos das intervenções agrupadas: 

Os métodos de análise dos dados mais usados seguem dois estágios basicos: 

1°: O efeito da intervenção observada é descrito por um dos modos estatísticos basicos de efeito, p.ex. 

uma razão de risco de morte ou incapacidade entre os procedimentos ou, uma diferença entre as médias 

dos desfechos, se os dados são contínuos. 
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2°: Uma estimativa do efeito da intervenção é calculada como uma média ponderada dos efeitos de 

intervenção observados em cada estudo individual A média ponderada no somatório de todos os estudos.  

4.O erro padrão da síntese do efeito da intervenção é utilizada para calcular o intervalo de confiança e o 

valor de P, manifestando a força das provas do efeito da intervenção. 

Medidas do efeito: 

 

Os dados dicotômicos são aqueles quando o resultado para cada sujeito dois 
resultados são possiveis (Sucesso/Insucesso;morto/vivo)  
As medidas de efeito mais comumente encontradas são 
• a razão de risco (RR) (também chamada de risco relativo); 
• a razão de chances também chamada de Odds/Ratio.  
• a diferença de risco (também chamado de redução do risco absoluto), e 
• o número necessário para tratar (NNT). 
 

Os resultados podem ser dispostos emu ma tabela 2×2: 

  
Evento 

(‘Successo’) 

Não evento 

(‘Insucesso’) 
Total 

Intervenção 
Experimental  

SE FE TE 

Intervenção 
Controle  

SC FC TC 

 

SE, SC, FE and FC :numero de participantes com cada desfecho (‘S’ or ‘F’) em cada grupo (‘E’ 
or ‘C’). The following summary statistics can be calculated: 

RR=risco do evento no grupo experimental   - SE/NE 

       risco do evento no grupo controle              SC/NC 

Razão Chances (OR)= risco do evento no grupo experimental-  SE/FE   =SEFC 

                                     risco do evento no grupo controle           SC/FC     FESC  

RD (risk difference)=Risco de evento no grupo experimental-risco de evento no grupo 
controle 

=SE – SC 

  NE    NC 

 

Matemática de análise desfechos  

Exemplo para razão de riscos ou porcentagem (“taxa”) de efeito, Razão de Chances, Risco 

relativo,etc). 

 

Considere um tratamento A e outro B. 

O objetivo é elucidar a diferença de efeito dos tratamentos.  Pa é a percentagem (Taxa) de curados com o 

tratamento a, e Pb é a taxa de curados com o tratamento B. 

1. Primeiro passo é calcular a diferença dos efeitos dos tratamentos. A diferença de tratamentos é 

Pa-Pb (Diferença de risco ou de percentagens). Uma diferença positiva significa um tratamento 

A com maior percentagem de cura. 

2. Após o cálculo das diferenças, calculamos a variância das diferenças. A variância das diferenças 

é igual à soma das suas variâncias. 

 

Assim, variância da diferença é igual à probabilidade de cura de a X(1-probabilidade de cura de 

a)/numero de sujeitos no tratamento a, mais a probabilidade de cura de bX(1-probabilidade de 

cura de b)/numero de sujeitos no tratamento b. 
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3. O cálculo do desvio padrão da diferença (sd) é a variância da diferença. 

4. O cálculo do intervalo de confiança da diferença será a diferença entre os tratamentos 

±1,96Xdesvio padrão da diferença. 

 
Tratamento A Tratamento B 

       

Estu

do 

Cas

os 

Curad

os 

cura

A 

Cas

os 

Curad

os 

cura

B 

Diferença=(PCURA

A/na-PCURAB/nb) 

pa(1-pa)/na pb(1-

pb)/nb 

Variancia 

da 

diferença

=I+J 

sd=Ö  1,96*dp IC=d+M IC=d-M 

P 100 50 0,5 180 120 0,67 -0,166666667 0,0025 0,00122

833 

0,0037283

33 

0,061060

08 

11,96777

562 

11,80110

896 

12,13444

23 

Q 50 20 0,4 90 30 0,33 0,066666667 0,0048 0,00245

667 

0,0072566

67 

0,085186

071 

0,166964

699 

0,233631

366 

-

0,100298

03 

R 40 20 0,5 50 25 0,50 0 0,00625 0,005 0,0074566

67 

0,086351

993 

0,169249

906 

0,169249

906 

-

0,169249

91 

S 30 15 0,5 40 10 0,25 0,25 0,00833333 0,00468

75 

0,0130208

33 

0,114108

866 

0,223653

378 

0,473653

378 

0,026346

622 

T 20 15 0,75 30 10 0,33 0,416666667 0,009375 0,00737 0,016745 0,129402

473 

0,253628

847 

0,670295

514 

0,163037

82 

Total 240 120   390 195                   

 

O próximo passo é calcular a diferenças nas taxas para os 5 estudos. 

5. Determinar a média das diferenças para os 5 estudos (∑d/n). 

6. Determinar a média da variância das diferenças (∑S
2
/n). 

7.Extrair a S
2
 para determinar o desvio padrão (sd) das médias das variâncias. 

8.Calcular o IC95 das médias das variâncias conforme: IC95%=1,96 X sd ±Média das diferenças. 

Calcular o peso de cada estudo: 

O peso de cada estudo é baseado na sua variância. Lembre-se que a variância é obtida da multiplicação da 

probabilidade de cura pela probabilidade de não cura, dividida pelo n do grupo da intervenção. 

10. Calcula-se o inverso da variância da diferença para cada estudo e a somatória de cada inverso da 

variância para todos os estudos produz (S). 

11. O peso então, para cada estudo, é igual a 1/ (inverso da variância da diferença X ∑1/variâncias(S)). 

12. Multiplica-se o peso pela diferença do efeito no estudo. 

13. Somam-se as diferenças ponderadas do efeito. 

14. O desvio padrão das diferenças dos efeitos é obtido dividindo-se 1/S(somatória do inverso das 

variancias). 

15. O Intervalo de confiança do efeito é obtido com a somatória dos efeitos ponderados somado ou 

subtraído da multiplicação de 1,96 X desvio-padrão (1S). 

Se o intervalo de confiança engloba o zero, a diferença não é significante e não há diferença significativa 

entre as várias formas de tratamento. Caso o intervalo de confiança fique apenas de um dos lados, 

negativo ou positivo, da reta, o sinal do IC95% mostrará a direção do efeito. 

 

Metanálise de efeitos aleatórios (DerSimonian e Laird, 1986): Nesta análise considera-se que os 

estudos estimam diferentes efeitos da intervenção. Os erros padrão da intervenção são ajustados para 

incorporar o grau de variação do efeito ou heterogeneidade (T
2
 ou Tau

2
). Os efeitos podem ser ajustados 

pela variaçao do proprio efeito.  
Mantel N, Haenszel W. Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. 
Journal of the National Cancer Institute 1959; 22: 719-748. 

 
META-ANÁLISE DE DADOS CONTÍNUOS 
Há duas estatísticas para meta-análise de dados contínuos, a diferença média 
(DM) e a diferença de média padronizada (SMD). 
A seleção de estatísticas para dados contínuos é determinada principalmente 
pelo fato de todos os estudos relatam o resultado usando a mesma escala 
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(quando a média da diferença pode ser usado) ou usando diferentes escalas 
(quando a diferença média padronizada tem que ser usada). 
 
Os diferentes papéis dos desvios padrão dos nas duas abordagens nos dois 
grupos devem ser entendidas. 
I) Para a análise pela diferença das médias, os desvios-padrão são usados 

em conjunto com os tamanhos de amostra para calcular o peso dado a cada 
estudo.  
Estudos com pequenos desvios padrão são dadas em pesos relativamente 
elevados, enquanto os estudos com maiores desvios padrão são dados pesos 
relativamente pequenos.  
Esta ponderação é adequada se os desvios padrão entre os estudos reflectem 
diferenças na fiabilidade das medições dos resultados, mas não é 
provavelmente apropriada, se as diferenças em desvio padrão refletem 
diferenças reais na variabilidade dos resultados nas populações estudadas. 
II) Para a análise utilizando a diferença média normalizada, os desvios-

padrão são utilizados para normalizar as diferenças entre as médias para uma 
única escala, bem como para o cálculo dos pesos de estudo. Supõe-se que as 
variações dos desvios padrão refletem apenas diferenças de escalas de 
medição e não diferenças na confiabilidade de medidas de resultados ou de 
variabilidade entre as populações de estudo. 
 
TAMANHO DE EFEITO BASEADO EM MÉDIAS 
 
Quando os estudos relatam o efeito em medias e desvios padrao, o tamanho  de efeito  
preferido é a diferença de médias simples ou direta, a diferença média padronizada, 
ou a proporção das respostas (response ratio). 
 
Diferença de medias simples (raw);Quando todos os trabalhos utilizam a mesma 
escala , a metanalise pode usar a diferença de medias. 
 
Meta-análise da mudança de escores relacionados à linha de base: 
Em algumas circunstâncias, a análise com base nas alterações de linha de base será 
mais eficiente e potente do que a comparação dos valores finais.  
No entanto, o cálculo da mudança exige a medição duas vezes e, na prática, pode ser 
menos eficiente ou difícil de medir com precisão.  
O erro de medição pode ser maior do que entre a verdadeira variabilidade da linha de 
base.  
Mudança da linha de base pode também ser preferida quando há uma distribuição 
mais normalizada que os resultados finais.  
Ao combinar os autores de dados devem ter o cuidado de usar os desvios-padrão (ou 

dos resultados finais ou de mudanças de linha de base) para cada estudo. Uma vez 
que os valores médios e desvios-padrão para os dois tipos de resultados podem diferir 
substancialmente, pode ser aconselhável colocá-los em subgrupos separados para 
evitar confusão para o leitor, mas os resultados dos subgrupos pode legitimamente ser 
reunidos. 
Um problema comum na prática, incluindo as alterações de linha de base é que o 
desvio padrão das mudanças não é relatado.  
 

IMPUTANDO DESVIOS PADRÃO: 

Para imputar desvios padrão faltantes os autores devem procurar estatísticas que os forneçam 

indiretamente: e.g. intervalos de confiança, erros-padrão, valores t, valores p, valores f. 
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Determinando desvios padrão de mudanças da linha de base. 

Um caso especial para o calculo de desvios padrão não fornecidos ocorre nas análises das 
mudanças da linha de base.  

Frequentemente apenas a seguinte Informação é disponível: 

  Baseline  Final  Change  

Experimental (tamanho 
da amostra) 

media, DP media, DP media 

Intervenção controle 
(Tamanho da amostra) 

media, DP media, DP media 

Note que a diferença de media em cada grupo pode sempre ser obtida subtraindo a media final 
da media da linha de base. 

As informações presentes nesta tabela não fornecem o desvio padrão da diferença, mas esta 
pode ser obtida se os dados de intervalo de confiança, erro padrão, valores de t e f são 
fornecidos. 

Quando desvio padrão das mudanças da linha de base estão disponíveis, as seguintes 
técnicas para calculo do desvio padrão da diferença podem ser usadas 

(Follmann 1992, Abrams 2005):  

(1) Calcular o coeficiente de correlação de um estudo que é descrito em suficiente detalhe 
(2) Como imputar desvios padrão de outro estudo, fazendo uso de um coeficiente de 
correlação imputado. 

(2) Estes métodos deveriam ser usados raramente devido ao fato de nao se ter certeza se 
um desvio padrao imputado ser adequado.  

(3) Um método alternativo é usar a comparação das medidas finais, que, em um ensaio 
randomizado  em teoria estima a mesma quantidade, da mesma forma que as 
comparações da linha de base.  

(1) Calcular o coeficiente de correlação de um estudo. 

Suponha que um estudo forneça media e desvios padrão para a mudança assim como para os 
dados da linha de base e para os dados finais, do seguinte modo: 

  Dados na base  Final  Mudança  

Intervenção 
Experimental 
(Tamanho da amostra 
129) 

média=15.2 SD=6.4 mean=16.2 SD=7.1 média =1.0 SD=4.5 

Controle (Tamanho da 
amostra135) 

média =15.7 SD=7.0 média =17.2 SD=6.9 média =1.5 SD=4.2 
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Uma analise da linha de base é disponível para este estudo usando apenas os dados da 
Coluna final. Entretanto nós podemos usar os dados do estudo para calcular os coeficientes de 
correlação: 

  Linha de base  Final  Mudança  

Intervenção 
Experimental 
(Tamanho da amostra 
NE) 

ME,linha de base, SDE, linha de base ME,final, SDE,final ME,mudança, SDE, mudança 

Itervenção Controle 
(Tamanho da amostra 
NC) 

MC, linha de base, SDC, linha de 

base 
MC,final, SDC,final MC, mudança, SDC, mudança 

O coeficiente de correlação no grupo experimental CorrE pode ser claculado como: 

; 

O coeficiente de correlação no grupo controle  CorrC pode ser claculado como: 

, 

. 

Onde ou a linha de base ou de desvio padrão final não estiver disponível, então 
ele pode ser substituído por outro, desde que seja razoável assumir que a 
intervenção não altera a variabilidade da medida do resultado. 

O coeficiente de correlação se situa entre -1 e +1. Se o valor < 0,5 é obtido, não há valor em 
usar mudanças da linha de base e uma análise dos valores finais será mais precisa. 

Assumindo que os coeficientes de correlação das duas intervenções sejam similares, uma 
media simples fornecera uma razoável medida de similaridade das medidas da base e no final 
do estudo. (uma média entre  0.78 e 0.82 para o exemplo acima é 0.80). 

Se os coeficientes de correlação diferem, ou os tamanhos das amostras são tão pequenos 
para estimação confiável, ou a intervenção esta afetando a variabilidade dos desfechos, ou o 
efeito da intervenção depende dos níveis da linha de base, e o uso de imputações de valores 
deve ser evitado. Antes de imputar valores é recomendado que os coeficientes de correlação 
sejam computados para muitos (senão todos) estudos na metanalise e avaliar se os resultados 
são consistentes. Se os dados da correlação não são consistentes, não tentar imputar valores. 

Obtendo o desvio padrão da mudança e estimando a mudança média: 

Se os valores da media inicial e final são fornecidas, a mudança media em cada grupo é a 
diferença entre estes valores. O desvio padrão da mudança depende da correlação entre os 
valores iniciais e finais,que é improvável de ser fornecida. Se a correlação pode ser obtida, ou 
imputada, há métodos de calcular o desvio padrão.  

Se os dados são imputados, o efeito da incerteza na correlação deve ser investigado em uma 
analise de sensitividade. Se os dados iniciais não são fornecidos, esta abordagem não pode ser 
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usada. 

Combinando valores finais e mudanças de escores na mesma análise. 

Os dados da diferença em valores finais médios e a diferença na mudança media estimam o 
mesmo efeito do tratamento. 

Devido a isto nós podemos combinar estudos relatando mudanças medias com trabalhos 
relatando valores medios finais na mesma meta-analysis.  

Frequentemente os escores da mudança serão menos variáveis que os valores finais. 

Combinando dados em uma analise de diferença media dará pesos apropriados para as mudanças 
nos escores e valores finais. Como os pesos dos estudos são relacionados aos desvios padrões dos 
desfechos. 

Assim, em muitos casos não é necessária muita preocupação quando se tem uma mistura de 
valores finais e mudanças de escores de seus trials. 

Uma opção mais clara é apresentar valores em mudança de escores como um grupo e valores 
finais em outro, e então combinar o resultado final em uma análise final. 

Quando se usa a análise baseada na diferença media padronizada, este método não 
pode misturar mudanças da linha de base e valores finais.  

Se os dados de uma análise baseada nas médias não são simetricamente distribuídos 
(normais), não realize metanalise. 

 

OBTENDO INTERVALOS DE CONFIANÇA: 

O limite inferior e superior do intervalo de confiança poderia ser estimado como: 

-IC: µ-Z
α


2 
e  +IC: µ-Z

α


2.  

Assim seria
 
IC: µ-1,96

2  . 

Porém, 
para amostras, como desconhecemos a média e o desvio padrão da “população”, a 

fórmula deve ser adaptada para a distribuição “t”: 

-IC: ×-t
α

glS
2+

(S
2/
N) 

+IC: ×+t
α

glS
2+

(S
2/
N) 

No programa Excel, a função tinv(0,05,gl) retorna o valor da distribuição t para o intervalo de 
confiança 95% e o grau de liberdade definido. S é o desvio padrão da amostra. 

A mudança da fórmula embute correção para o erro da estimativa da Mèdia e Dp d apopulação 
. Primeiro se multiplica por t antes que Z. Depois t é multiplicado pela variância das 
observações (S

2
) e pela variância da média ou seja, o erro padrão ao quadrado (S

2
/n). 

Há calculadores eletrônicos disponíveis para o cálculo do IC 
(http://graphpad.com/quickcalcs/ErrorProp1.cfm). 

Predição do Intervalo de confiança na metanálise. 

http://graphpad.com/quickcalcs/ErrorProp1.cfm
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Quando se sabe a média do tamnho do efeito  e o desvio padrão do efeito (Ƭ) e assume que o 
tamanho do efeito seja normalmente distribuído, poder-se-ia calcular o IC assim: 

 -IC: µ-Z
α
 Ƭ

 2 
e  +IC: µ-Z

α
 Ƭ

 2.  

A variância do efeito total na metanalise Ƭ
2
 substituiria 

2
, a variância dos escores no estudo 

primário. 

Ƭ é uma estimativa do desvio padrão do efeito verdadeiro (real). 

Hiiggins propôs a seguinte formula para computar o IC estimado de amostras: 

-IC=M*-t
α

gT
2
+VM* 

M é o efeito médio na amostra, T
2  

é a estimativa amostral da variância do efeito e
 
VM* é a 

variância da média. O fator t é o valor de t correspondendo a α=0,05 quando há df graus de 
liberdade. O grau de liberdade é definido pelo numero de trabalhos menos 2 (K-2). 

Referencias: 

1. http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/Systematic_Reviews.pdf 

2. Tucker JA, Roth DL. Extending the evidence hierarchy to enhance evidence-based practice for substance 

use disorders. Addiction 2006 Jul;101(7):918–32.  

3. Atkins D, Fink K, Slutsky J. Better information for better health care: The Evidence-based Practice 

Center Program and the Agency for Healthcare Research and Quality. Ann Intern Med 2005 June 21, 

2005;142(12, Pt 2):1035–41.  

4. Shekelle PG, Morton SC, Suttorp MJ, et al..Challenges in systematic reviews of complementary and 

alternative medicine topics. Ann Intern Med 2005 June 21, 2005;142(12 Pt 2):1042–7.  

5. Pignone M, Saha S, Hoerger T, et al. Challenges in systematic reviews of economic analyses. Ann Intern 

Med 2005 June 21, 2005;142(12 Pt 2):1073–9.  

6. Godwin M, Ruhland L, Casson I, et al. Pragmatic controlled clinical trials in primary care: the struggle 

between external and internal validity. BMC Med Res Methodol 2003;3(28).  

7. Fullerton DSP, Atherly DS. Formularies, therapeutics, and outcomes: new opportunities. Med Care 2004 

Apr;42(4 Suppl):III39–44.  

8. Glasgow RE, Magid DJ, Beck A, et al. Practical clinical trials for translating research to practice: design 

and measurement recommendations. Med Care 2005 Jun;43(6):551–7.  

9. Kotaska A. Inappropriate use of randomised trials to evaluate complex phenomena: case study of vaginal 

breech delivery [review]. BMJ 2004 Oct 30;329(7473):1039–42. 

10. Tunis SR, Stryer DB, Clancy CM. Practical clinical trials: increasing the value of clinical research for 

decision making in clinical and health policy. JAMA 2003 Sep 24;290(12):1624–32.  

11.  Medical Research Council. A framework for development and evaluation of RCTs for complex 

interventions to improve health. London, England: Medical Research Council; 2000  

12. McAlister FA, Straus SE, Sackett DL. Why we need large, simple studies of the clinical examination: the 

problem and a proposed solution. CARE-COAD1 group. Clinical Assessment of the Reliability of the 

Examination-Chronic Obstructive Airways Disease Group. Lancet 1999 Nov 13;354(9191):1721–4. 

13. Medical library association. Role of expert searching in health sciences libraries: policy Statement by the 

medical library association adopted september 2003. J Med Libr Assoc 2005 jan;93(1):42-4. 

14. McGowan J, Sampson M. Sustematic reviews need systematic searches. J Med Libr Assoc 2005 

jan;93(1):74-80. 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/Systematic_Reviews.pdf


33 
 

15. Golder S, Loke Y, McIntosh HM. Poor reporting and inadequate searches were apparent in systematic 

reviews of adverse effects. J CLin Epidemiol 2008 May;61(5):440-8. 

16. Mokkink LB, Terwee CB, Stratford PW, e al. Evaluation of the methodological quality of systematic 

reviews of health status measurement instruments. Qual Life Res 2009 Apr, 18(3):313-33. 

17. McAuley L, Pham B, Tugwell P, et al. Does the inclusion of grey literature influence estimates of 

intervention effectiveness reported in meta-analysis?Lancet 2000 oct 7;356(9237):1228-31. 

18. Conn VS, Valentine JC, Cooper HM, et al. Grey literature in meta-analyses. Nurs Res [Review] 2003 Jul-

Aug;52(4):256–61. 

19. Matthews EJ, Edwards AG, Barker J, et al. Efficient literature searching in diffuse topics: lessons from a 

systematic review of research on communicating risk to patients in primary care. Health Libr Rev 1999 

Jun;16(2):112–20.  

20. Brettle AJ, Long AF. Comparison of bibliographic databases for information on the rehabilitation of 

people with severe mental illness. Bull Med Libr Assoc 2001 Oct;89(4):353–62. 

21. O’Leary N, Tiernan E, Walsh D, et al. The pitfalls of a systematic MEDLINE review in palliative 

medicine: symptom assessment instruments. Am J Hosp Palliat Care 2007 Jun-Jul;24(3):181–4.  

22. Glanville JM, Lefebvre C, Miles JN, et al. How to identify randomized controlled trials in MEDLINE: ten 

years on. J Med Libr Assoc 2006 Apr;94(2):130–6. 

23. McKibbon KA, Wilczynski NL, Haynes RB, et al. Retrieving randomized controlled trials from medline: 

a comparison of 38 published search filters. Health Info Libr J 2009 Sep;26(3):187–202. 

24. Haynes RB, Wilczynski N, McKibbon KA, et al. Developing optimal search strategies for detecting 

clinically sound studies in MEDLINE. J Am Med Inform Assoc 1994 Nov-Dec;1(6):447–58.  

25. McKibbon KA, Wilczynski NL, Haynes RB, et al. Retrieving randomized controlled trials from medline: 

a comparison of 38 published search filters. Health Info Libr J 2009 Sep;26(3):187–202.  

26. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions : 6.4.11 Search filters 2008 updated 

September 2008; Version 5.0.1:Available at: http://www.cochrane-handbook.org.  

27. Sampson M, McGowan J, Lefebvre C, et al. PRESS: Peer Review of Electronic Search Strategies. 

Ottowa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2008.(No file) 

28. From a discussion on evidence-based-health@jiscmail.ac.uk. 7 March 2012 

29.  An evidence-based practice guideline for the peer review of electronic search strategies.Sampson M, 

McGowan J, Cogo E, Grimshaw J, Moher D, Lefebvre C. 

J Clin Epidemiol. 2009 Sep;62(9):944-52.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089543560800320X  

30.  An Evidence Based Checklist for the Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS EBC) 

McGowan J, Sampson M, Lefebvre C 

Evidence Based Library and Information Practice 2010;5(1) 

http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/7402  

31. Sampson M, McGowan J, Lefebvre C, Moher D, Grimshaw J.  

PRESS: Peer Review of Electronic Search Strategies.  

Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2008  

32. http://cadth.ca/media/pdf/477_PRESS-Peer-Review-Electronic-Search-Strategies_tr_e.pdf 

33. von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. The strengthening the reporting of observational studies in 

epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. Ann Intern Med 

2007;147(8):573–7. 

34. Morrison A, Moulton K, Clark M, et al. English-language restriction when conducting systematic review-

based meta-analyses: systematic review of published studies. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health 2009: Available at: 

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clcmr/articles/CMR-13119/frame.html. 

mailto:evidence-based-health@jiscmail.ac.uk
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089543560800320X
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/7402
https://web.nhs.net/owa/redir.aspx?C=4986fcde75464d328f207ff4ccea3680&URL=http%3a%2f%2fcadth.ca%2fmedia%2fpdf%2f477_PRESS-Peer-Review-Electronic-Search-Strategies_tr_e.pdf


34 
 

35. Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, et al. Strengthening the reporting of observational studies in 

epidemiology (STROBE): Explanation and elaboration. Ann Intern Med. [Web only] 2007;147:W163–

W94. 

36. Chou R, Aronson N, Atkins D, et al. Assessing harms when comparing medical interventions: AHRQ and 

the Effective Health-Care Program. J Clin Epidemiol 2008 Sep 25. 

37. Loke YK, Price D, Herxheimer A, et al. Systematic reviews of adverse effects: framework for a 

structured approach. BMC Med Res Methodol 2007;7(32).  

38. Derry S, Kong Loke Y, Aronson JK. Incomplete evidence: the inadequacy of databases in tracing 

published adverse drug reactions in clinical trials. BMC Med Res Methodol 2001;1(7).  

39. Golder S, Loke Y, McIntosh HM. Room for improvement? A survey of the methods used in systematic 

reviews of adverse effects. BMC Med Res Methodol 2006;6(3). 

40. Zheng MH, Zhang X, Ye Q, et al. Searching additional databases except PubMed are necessary for a 

systematic review. Stroke 2008 Aug;39(8):e139. 

41. Sampson M, Barrowman NJ, Moher D, et al. Should meta-analysts search Embase in addition to 

Medline? J Clin Epidemiol 2003 Oct;56(10):943–55. 

42. Counsell C. Formulating questions and locating primary studies for inclusion in systematic reviews. Ann 

Intern Med 1997;127:380–7. 

43. Sampson M, McGowan J, Tetzlaff J, et al. No consensus exists on search reporting methods for 

systematic reviews. J Clin Epidemiol 2008 Aug;61(8):748–54. 

44. Agency for Healthcare Research and Quality. Evidence-based Practice Centers. Available at: 

http://www.ahrq.gov/clinic/epc/. Accessed May 31, 2010. 

45. Higgins JP, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat Med 2002;21:1539–58. 

46. Hardy RJ, Thompson SG. Detecting and describing heterogeneity in meta-analysis. Stat Med 

1998;17:841–56. Engels EA, Schmid CH, Terrin N, et al. Heterogeneity and statistical significance in 

meta-analysis: an empirical study of 125 meta-analyses. Stat Med 2000;19:1707–28.  

47. Ioannidis JP. Indirect comparisons: the mesh and mess of clinical trials. Lancet 2006;368:1470–2.Song F, 

Altman DG, Glenny AM, et al. Validity of indirect comparison for estimating efficacy of competing 

interventions: empirical evidence from published meta-analyses. BMJ 2003;326:472 

48. Dickersin K, Manheimer E, Wieland S, Robinson KA, Lefebvre C, McDonald S, CENTRAL 

Development Group. Development of the Cochrane Collaboration's CENTRAL Register of controlled 

clinical trials. Evaluation and the Health Professions 2002; 25: 38-64. 

49. Bucher HC, Guyatt GH, Griffith LE, et al. The results of direct and indirect treatment comparisons in 

meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Epidemiol 1997;50:683–91. 

50. Lu G, Ades AE. Combination of direct and indirect evidence in mixed treatment comparisons. Stat Med 

2004;23:3105–24.  

51. Lumley T. Network meta-analysis for indirect treatment comparisons. Stat Med 2002;21:2313–24.  

52. Dominici F, Parmigiani G, Wolpert R, et al. Meta-analysis of migraine headache treatments: combining 

information from heterogeneous designs. J Am Stat Assoc 1999;94:16–28.  

53. Lu G, Ades A. Assessing evidence inconsistency in mixed treatment comparisons. J Am Stat Assoc 

2006;101:447–59.  

ANEXOS: 

Tecnicas para estudos observacionais e/ou riscos  

FRASER 2006 OBSERVATIONAL STUDIES – SURGERY  

MEDLINE (OVID)  EMBASE (OVID)  

Precision  Specificity  Precision  Specifity  

Comparative studies/  

Follow-up studies/  

(preoperat$ or pre 

operat$).mp  

chang$.tw  

evaluat$.tw  

Comparative studies/  

Follow-up studies/  

Time factors/  

(preoperat$ or pre 

operat$).mp  

chang$.tw  

evaluat$.tw  

Controlled Study/  

Treatment outcome/  

Major clinical study/  

(preoperat$ or pre 

operat$).mp  

chang$.tw  

evaluat$.tw  

Controlled Study/  

Treatment outcome/  

Major clinical study/  

Clinical trial/  

chang$.tw  

evaluat$.tw  
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reviewed.tw  

prospective$.t

w  

baseline.tw  

cohort.tw  

consecutive$.t

w  

(compare$ or 

compara$).tw  

reviewed.tw  

prospective$.t

w  

retrospective$.t

w  

baseline.tw  

cohort.tw  

case series.tw  

reviewed.tw  

(compare$ or 

compara$).tw  

reviewed.tw  

baseline.tw  

(compare$ or 

compara$).tw  

LOKE 2007 – 

INDEXING TERMS (SUBHEADINGS)  

MEDLINE  EMBASE  

/adverse effects  

/poisoning  

/toxicity  

/chemically induced  

/contraindications  

/complications  

/side effect  

/adverse drug reaction  

/drug toxicity  

/complication  


