
Metodologias para revisões sistemáticas com meta-análise de ensaios clínicos 

randomizados em dor, anestesia e medicina perioperatória 

 

Não há dúvidas que revisões sistemáticas e meta-análises são úteis na anestesiologia 

e no geral, contudo, é necessário tomar alguns cuidados na hora de assumir uma 

informação como precisa quando se trata deste tipo de publicação. Da mesma forma, 

quem escreve estes materiais deve se atentar a identificar os diversos vieses que estão 

sujeitos para corrigi-los, visando a maior qualidade da informação. Dar ferramentas para 

que esse trabalho ocorra é o objetivo do artigo em destaque esta semana.   

De acordo com o material, o número de artigos de revisões sistemáticas e meta-análises 

aumentou 2.000% desde 1991. Aumento este que não foi acompanhado, 

necessariamente, de informações e dados com a qualidade esperada para a boa prática 

da anestesiologia e da medicina no geral.  

O artigo foi publicado na edição de abril do periódico British Journal of Anaesthesia 

(Fator de Impacto: 6.880), e o Abstract adaptado para o português está disponível a 

seguir.     

 

Resumo 

Revisões sistemáticas e meta-análises estão ganhando popularidade, mas 

devem ser usadas para informar a tomada de decisão clínica em anestesia. 

Apresentamos evidências de que confiar completamente em dados deste tipo, 

tanto em anestesia quanto em geral, pode ser inaceitável por causa dos riscos 

de viés que exageram os efeitos do tratamento, heterogeneidade inexplicada 

reduzindo a certeza nas estimativas, erros aleatórios e prevalência generalizada 

de viés de publicação. Também trazemos recursos metodológicos recentes para 

ajudar autores de revisão e médicos em atividade a aprimorar a precisão das 

evidências de revisões sistemáticas e meta-análises, além de melhor avaliá-las. 

As questões discutidas incluem a minimização dos riscos de viés dos ensaios, 

análise sequencial do ensaio para reduzir os erros aleatórios, métodos 

atualizados para apresentar estimativas de efeito e novos testes de viés de 

publicação para medidas de resultado comumente usadas. Esses métodos 

podem ajudar a reduzir conclusões ilegítimas sobre a significância clínica, além 

de explicar a heterogeneidade estatística e reduzir falsos positivos ao avaliar os 

efeitos de pequenos estudos. Ao reduzir as preocupações com classificação de 

recomendações, determinação de taxas, desenvolvimento e avaliação, 

objetivamos ajudar a melhorar a precisão das evidências de revisões 

sistemáticas e meta-análises utilizadas para a tomada de decisões em anestesia, 

dor e medicina perioperatória. 
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