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32. Revisão sistemática vs. meta-análise 

Cilene Lino de Oliveira, dezembro 2022  

(Revisado por Gabriel Natan de Souza Pires) 

1. Qual a diferença entre revisão sistemática e meta-análise? 

Revisões sistemáticas e meta-análises são dois tipos distintos de estudos 

secundários, i.e., são estudos que reúnem os resultados de vários estudos primários 

independentes em um único. Os estudos primários são aqueles planejados e realizados 

para responder uma pergunta de pesquisa original.  

As revisões sistemáticas têm objetivo de identificar, obter, filtrar, avaliar e sintetizar 

(ou resumir) os estudos primários relevantes para responder uma dada pergunta de 

pesquisa. Revisões sistemáticas diferem das revisões narrativas da literatura por 

aplicarem métodos transparentes, baseados em decisões tecnicamente fundamentadas 

e imparciais, portanto, são reproduzíveis. Podem ou não serem seguidas por meta-

análise, i.e., da análise quantitativa dos dados extraídos dos estudos primários. 

A meta-análise pode ser entendida como um conjunto de métodos estatísticos que 

permite combinar (ou sintetizar) os resultados de dois ou mais estudos independentes 

em uma única medida, também é conhecida como a “análise de análises”. Os estudos 

primários sintetizados por uma meta-análise podem ou não ser oriundos de uma revisão 

sistemática. Portanto, embora possam ser independentes, quando o objetivo é 

combinar os resultados quantitativos de vários estudos primários vindos da literatura, 

aliar a revisão sistemática com a meta-análise é ideal. 

2. Como fazer estudos de revisão sistemática e meta-análise de boa qualidade? 

Existem muitos guias e manuais disponíveis para se fazer uma revisão sistemática e 

meta-análise de boa qualidade. Na área clínica recomendamos os guias da Colaboração 

Cochrane e do Instituto Johanna Briggs. Para estudos pré-clínicos, especialmente 

quando conduzidos com animais de experimentação, recomendamos os manuais das 

iniciativas CAMARADES e SYRCLE. Os manuais CAMARADES estão disponíveis em 

português no site CAMARADES Brasil. O relato das revisões sistemáticas e meta-análises 

devem ser feitas de acordo com o PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses). 

Sugerimos que os seguintes passos sejam adotados na elaboração de uma revisão 

sistemática e meta-análise em sua área de pesquisa:  

2.1. Escolha um tema de interesse e confira se já há revisões sistemáticas sobre ele 

em andamento. Em caso afirmativo escolha um novo tema ou se associe ao grupo 

de revisores atuais. Em caso negativo, prossiga com seu plano.  

2.2. Elabore um protocolo que inclua o plano das seguintes etapas da revisão: 

Elaboração da pergunta da revisão, 

Estratégia da busca bibliográfica,  

Seleção de estudos,  
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 Extração de dados,  

 Avaliação da validade dos estudos incluídos, 

 Plano analítico (síntese qualitativa e/ou meta-análise) 

 Disseminação dos resultados.  

2.3. Registre ou deposite ou publique o protocolo em uma plataforma pública, como 

por exemplo, PROSPERO ou em revistas cientificas.  

2.4. Conduza as ações de acordo com as etapas planejadas no protocolo.  

2.5. Elabore o manuscrito e publique os resultados da revisão em revistas cientificas 

 

3. Meta-análise com dados de uma revisão sistemática da literatura 

Os resultados combinados na maioria das meta-análises são valores de tamanho de 

efeito, ou seja, estimativas de alguma estatística que reflita a magnitude e direção da 

relação entre duas variáveis (causa-efeito, incidência, prevalência, etc.), por exemplo: 

Estimativas O que indicam? 

Diferença padronizada 

entre médias: d de Cohen, g 

de Hedges, dm de Cohen 

outros 

Magnitude e direção da diferença entre dois grupos 

independentes (e.g. controle versus tratado) com desvios 

padrão similares (d de Cohen) ou tamanhos amostrais 

diferentes (g de Hedges) ou entre grupos pareados (e.g. antes e 

depois do tratamento, dm de Cohen).  

Razão entre as 

probabilidades: Risco 

relativo; Razão de risco; 

Razão de chances 

Magnitude do risco de ocorrência ou não ocorrência de eventos 

calculada pela razão entre a probabilidades dos grupos 

experimentais (independentes ou pareados). 

Correlação: r de Pearson Magnitude da correlação entre os desfechos registrados em 

grupos pareados, ou seja, dois desfechos em um único grupo 

experimental (e.g. antes e depois do tratamento). 

Na meta-análise, os tamanhos de efeito de cada estudo primário serão sintetizados 

em um único resultado chamado de “tamanho de efeito combinado” acompanhado de 

uma medida de incerteza como o intervalo de confiança e de predição. O cálculo do 

“tamanho de efeito combinado” é a média ponderada dos valores dos tamanhos de 

efeito dos estudos primários. O peso de cada estudo primário no cálculo é função da sua 

variância e do tamanho amostral. Quanto menor a variância e maior o tamanho da 

amostra, maior o peso do estudo. Diferentes modelos estatísticos (e.g. efeito fixo ou 

efeitos aleatórios) atribuirão os pesos dos estudos primários de maneira distinta. Isto 

ocorre por causa de seus pressupostos teóricos que assumem a ausência (modelo de 

efeitos fixo) ou presença (modelo de efeitos aleatórios) de heterogeneidade entre os 

estudos. 

 

 

 

https://sbfte.org.br/wp-content/uploads/2022/08/30.-Risco-relativo-relative-risk-razao-de-chances-odds-ratio-e-razao-de-riscos-final.pdf
https://sbfte.org.br/wp-content/uploads/2022/08/30.-Risco-relativo-relative-risk-razao-de-chances-odds-ratio-e-razao-de-riscos-final.pdf
https://sbfte.org.br/wp-content/uploads/2022/08/30.-Risco-relativo-relative-risk-razao-de-chances-odds-ratio-e-razao-de-riscos-final.pdf
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4. Gráfico de floresta para apresentar os resultados de uma meta-análise 

Os resultados de uma meta-análise podem ser apresentados em gráficos de floresta 

que permitem ver os tamanhos de efeito dos estudos individuais e o “tamanho de efeito 

combinado” acompanhados de suas medidas de incerteza em uma única figura. 

Tradicionalmente, mas não necessariamente, a representação gráfica do “tamanho de 

efeito combinado” é um losango com as pontas representando os limites do intervalo 

de confiança. Quando uma das pontas do losango toca ou atravessa a linha de ausência 

de efeito, se interpreta que a ausência de efeito é uma possibilidade para tamanho de 

efeito combinado estimado (efeito não significante). Se interpreta o oposto quando o 

losango está totalmente afastado da linha de efeito nulo (efeito significante). A direção 

na qual o losango se afasta da linha de efeito nulo indica se o tamanho de efeito é 

favorável ao tratamento de interesse (e.g. controle ou tratado).  

 

Gráfico de floresta hipotético 

5. Quais as aplicações da revisão sistemática e meta-análise? 

Na área médica, por exemplo, estes métodos têm alta reputação para a tomada de 

decisão baseada em evidências. Na pesquisa básica, como na Farmacologia, as revisões 

sistemáticas e meta-análises podem auxiliar na elaboração de novos projetos ao indicar 

quais os desenhos experimentais ou os protocolos ou os procedimentos que foram mais 

efetivos nos estudos passados aumentando a chance de sucesso dos estudos futuros. 

Independente da aplicação, a confiabilidade das conclusões feitas a partir de revisões 

sistemáticas e meta-análises depende da qualidade destes estudos que, por sua vez, 

https://sbfte.org.br/wp-content/uploads/2020/08/17_Medicina_baseado_evidencias.pdf
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depende da sua qualidade metodológica com que são conduzidos, bem como da 

qualidade dos estudos primários analisados. 

6.  Conclusões: 

Uma revisão sistemática e meta-análise pode ser útil quando alguém deseja revisar, 

descrever, sintetizar e analisar o conhecimento acumulado numa área de pesquisa, ou 

ainda, identificar e explicar a heterogeneidade e a inconsistência entre estudos 

investigando um mesmo tema.  
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