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METODOLOGIA	DO	PROJETO	E		

TIPO	DE	VIÉSES	
		



Um	bom	estudo	deve	ter	validade	interna:	
–  Capacidade	de	medir	o	que	o	estudo	se	propôs	medir	

Antes	de	aceitar	os	resultados	de	um	estudo	como	
verdadeiros,	três	elementos	devem	ser	avaliados	
como	possíveis	explicações	alterna>vas	para	os	
resultados:	

–  Acaso	

–  Viés	

–  Confundimento	



Evidência	cienCfica	

Deve-se	elaborar	um	bom	desenho	para	o	seu	estudo	
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amostra total, melhorando o poder estatístico da análise, assim
como a precisão da estimativa do efeito do tratamento6.

Atualmente, ainda são poucas as revisões sistemáticas
com metanálise disponíveis na Fisioterapia e na Terapia
Ocupacional bem como em outras áreas da saúde. Segundo
Magee, as razões que dificultam a realização desse tipo de
estudo incluem a utilização de diferentes protocolos de pesquisa
(e.g., seleção, intervenção, mensuração dos efeitos) e variações
na qualidade metodológica (e.g., que pode ser classificada
como forte, moderada ou fraca)8. O presente artigo terá como
foco estudos de revisão sistemática sem metanálise.

A posição ocupada pela revisão sistemática na hierarquia
da evidência ilustra a sua importância para a clínica e a
pesquisa. Nessa hierarquia, quando procuramos por evidência
sobre a eficácia de intervenção ou tratamento, estudos de
revisão sistemática com metanálise ou sem ela, que incluem
ECA e estudos experimentais, tendem geralmente a disponibilizar
evidência mais forte, ou seja, são estudos mais adequados
para responder a perguntas sobre a eficácia de uma
intervenção9,10. Essa hierarquia norteia os critérios de
classificação de níveis de evidência para diferentes tipos de
estudo (prognóstico, diagnóstico, terapêutico, estudos de
prevalência e de análise econômica)*.

Antes de se iniciar uma revisão sistemática, três etapas
precisam ser consideradas, quais sejam: definir o objetivo
da revisão, identificar a literatura e selecionar os estudos
possíveis de serem incluídos. Essas etapas preliminares são
importantes, uma vez que auxiliam os pesquisadores a adequar
a pergunta norteadora da revisão com base na informação

disponível sobre o tema de interesse11. Cabe destacar que uma
revisão sistemática segue a estrutura de um artigo original,
incluindo seções de introdução, métodos, resultados e
discussão.

DESCRIÇÃO E ELABORAÇÃO DE UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA

A seguir será feita uma descrição das etapas que
constituem o processo de elaboração de um estudo de revisão
sistemática. Em cada passo, uma ilustração do conteúdo
específico será apresentada, tomando como exemplos
informações publicadas em uma revisão sistemática sobre
a eficácia de programas de treinamento de força muscular
para indivíduos com paralisia cerebral12.

A realização de uma revisão sistemática envolve o
trabalho de pelo menos dois pesquisadores, que avaliarão,
de forma independente, a qualidade metodológica de cada
artigo selecionado. É importante que os pesquisadores
elaborem um protocolo de pesquisa que inclua os seguintes
itens: como os estudos serão encontrados, critérios de inclusão
e exclusão dos artigos, definição dos desfechos de interesse,
verificação da acurácia dos resultados, determinação da
qualidade dos estudos e análise da estatística utilizada8.

Passo 1: Definindo a pergunta
Assim como qualquer outra investigação científica, uma

boa revisão sistemática requer uma pergunta ou questão bem
formulada e clara. Ela deve conter a descrição da doença ou
condição de interesse, a população, o contexto, a intervenção
e o desfecho.

Figura 1. Hierarquia da evidência: investigações com localização superior
na hierarquia indicam maior força da evidência†.

* Para definição dos níveis de evidência, ver <http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp#/levels>; † Figura adaptada de Evans (2003);  Akonbeng(2005b).
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“O objetivo desta revisão foi determinar se o fortalecimento 
muscular produz desfechos benéficos para indivíduos com 
paralisia cerebral (PC)” 12. 

 

Passo 2: Buscando a evidência
Os pesquisadores devem se certificar de que todos os

artigos importantes ou que possam ter algum impacto na
conclusão da revisão sejam incluídos. A busca da evidência
tem início com a definição de termos ou palavras-chave,
seguida das estratégias de busca, definição das bases de dados
e de outras fontes de informação a serem pesquisadas. Para
mais detalhes, consultar www.bireme.br e Oxman13.

A busca em base de dados eletrônica e em outras fontes
é uma habilidade importante no processo de realização de uma
revisão sistemática, considerando que sondagens eficientes
maximizam a possibilidade de se encontrarem artigos relevantes
em um tempo reduzido6,13. Uma procura eficaz envolve não
só uma estratégia  que inclua termos adequados, mas também
a escolha de base de dados que insiram mais especificamente
o tema (e.g., biblioteca Cochrane, MEDLINE, EMBASE,
CINAHL, SciELO, entre outras). Orientações de estratégias



ERROS	DA	PESQUISA	

Nenhum	estudo	é	livre	de	erros	os	3	principais	

Erro	aleatório	ou	ao	acaso:	erro	devido	ao	
acaso,	fonte	desconhecida	de	variação	com	igual	
probabilidade	em	ambas	direções	



ERRO	AO	ACASO	

Se	 a	 prevalência	 real	 de	 terapia	 estrogênica	 em	

mulheres	 50	 a	 59	 é	 20%,	 uma	 amostra	 bem	

delineada	,	poderia	dar	20%,	mas	o	provável	é	que	de	

18,19,20,21.	Eventualmente	o	acaso	poderia	produzir	

um	 numero	 como	 12	 ou	 28.	 Como	 solucionar	

aumentar	 a	 amostra,	 pois	 aumenta	 a	 precisão	 da	

es>ma>va		



CONFUNDIMENTO	(CONFUSÃO)	

Confusão	 é	 uma	 mistura	 de	 efeitos.	 Um	
inves>gador	 tenta	 relacionar	 uma	 exposição	 a	 um	
desfecho,	mas,	 na	 verdade,	mede	 o	 efeito	 de	 um	
terceiro	 fator,	 denominado	 variável	 de	
confusão.	

A	 variável	 de	 confusão	 está	 associada	 com	 a	
exposição	e	é	capaz	de	afetar	o	desfecho,	mas	ela	
não	 é	 um	 elo	 intermediário	 na	 cadeia	 de	
causalidade	entre	a	exposição	e	o	desfecho.	



Ex:	A	(falsa)	associação	entre	consumo	de	café	e	

infarto	do	miocárdio.		

O	consumo	de	café	(exposição),	está	associado	ao	tabagismo	e	o	

tabagismo	 pode	 causar	 infarto	 (desfecho).	 Entretanto,	 o	

tabagismo	 não	 é	 causado	 pelo	 consumo	 de	 café,	 ou	 seja,	 o	

tabagismo	não	é	um	elo	intermediário	na	cadeia	de	causalidade	

entre	o	consumo	de	café	e	o	infarto.	Por	isso	o	tabagismo	é	uma	

variável	de	confusão.	

Confundimento	(confusão)	



1)  Para	variáveis	de	confusão	conhecidas	(como	o	
tabagismo,	idade,	etc)	

A)	Fase	pré-estudo:	usar	critérios	de	inclusão	e	exclusão	rígidos	ou	
técnicas	de	pareamento.	
•  Ex:	excluir	do	estudo	pacientes	tabagistas	ou	incluir	apenas	idosos.	
•  Ex:	parear	os	pacientes	nos	grupos	estudo	e	controle	de	acordo	com	seu	
grau	de	tabagismo,	permi>ndo	comparação	dos	pacientes	de	acordo	com	
sua	carga	tabágica.	

B)	Fase	pós-estudo:	usar	métodos	estaCs>cos	apropriados	na	análise	
dos	resultados	para	isolar	as	variáveis	de	confusão	conhecidas.	
•  Ex:	uso	da	análise	de	regressão	múl>pla	

Como	evitar	o	confundimento:	



Para	variáveis	de	confusão	desconhecidas	
(podem	exis>r	fatores	desconhecidos	que,	
se	presentes	em	maior	ou	menor	número	

no	grupo	tratamento	em	relação	ao	
controle,	podem	interferir	nos	resultados).	

	



Como	 ev i t a r :	 r andomi za ção .	 G ra ça s	 à	
randomização,	 as	 variáveis	 de	 confusão	
desconhecidas	 serão	 igualmente	 distribuídas	 nos	
grupos	estudo	e	controle,	permi>ndo	que	o	efeito	
das	 mesmas	 seja	 anulado	 nos	 resultados.	 A	
randomização	 é	 o	 único	 método	 disponível	 para	
poder	 controlar	 as	 variáveis	 de	 confusão	
desconhecidas.	



	VIÉS	-	ERRO	SISTEMÁTICO		

Devido	a	um	viés	 (fonte	de	variação	que	distorce	
os	 achados	 do	 estudo	 para	 uma	 determinada	
direção)	ex.	u>lizar	pacientes	do	ambulatório	que	
tendem	 a	 tomar	 mais	 medicação	 para	 avaliar	 a	
prevalência	 terapia	 estrogênica,	 aumentar	 a	
amostra	 não	 impede	 ao	 erro,	 assim	 deveria-se	
u>lizar	um	grupo	controle	ex.	funcionárias	de	uma	
empresa.		



Significa	um	desvio	da	verdade	
	

Ocorre	 quando	 um	 erro	 sistemá>co	 é	 introduzido	 em	 qualquer	
fase	da	pesquisa	
	

Existem	vários	>pos	de	vieses	(há	classificações	com	35	>pos).		
Ex:	 Viés	 de	 seleção:	 grupos	 estudo	 e	 controle	 são	 diferentes	 em	 algum	

aspecto	importante	
Ex:	Viés	de	performance:	diferenças	 sistemá>cas	no	cuidado	oferecido	aos	

pacientes	do	grupo	estudo	em	relação	ao	controle	
	

A	 palavra	 chave	 para	 detectar	 um	 viés	 é:	 “diferente”.	 Algo	 de	
diferente	ocorre	entre	os	grupos	estudo	e	controle	que	distorce	a	
comparação.	

Viés	



•  Não	 é	 uma	 variável	 dicotômica,	 ou	 seja,	
dificilmente	se	pode	dizer	que	um	estudo	não	
tem	ou	tem	viés.	

•  Ao	 contrário,	 o	 pesquisador	 deve	 se	 ater	 ao	
grau	 em	 que	 o	 viés	 está	 presente	 na	 sua	
pesquisa	 e	 em	 que	 medida	 ele	 pode	
influenciar	os	seus	resultados.	

Viés	



•  Ao	passo	que	o	acaso	e	o	confundimento	podem	
ser	 quan>ficados	 ou	 eliminados	 através	 de	 uma	
adequada	 execução	 do	 estudo,	 dificilmente	 um	
estudo	pode	excluir	completamente	o	viés.	

•  Ao	 contrário	 do	 acaso,	 o	 viés	 independe	 do	
tamanho	da	amostra.	

•  O	 viés	 pode	 causar	 es>ma>vas	 de	 associação	
maiores,	 menores	 ou	 até	 mesmo	 opostas	 à	
associação	verdadeira.	

Viés	



Podem	 ocorrer	 antes,	 durante	 e	 após	 a	
execução	do	estudo.	

																				1)	Vieses	Pré-Estudo	
	
– Incluem	 erros	 no	 desenho	 do	 estudo	 e	 no	
recrutamento	de	pacientes	

Vieses	



– Uso	 de	 escalas	 mais	 subje>vas	 (ex:	 Baker	 para	
contratura	capsular)	pode	introduzir	um	Viés	por	
permi>r	que	o	avaliador	forneça	uma	pontuação	
menor	 ou	 maior	 entre	 pacientes	 do	 grupo	
estudo	e	controle.	

–  Como	 evitar:	 Preferir	 uso	 de	 modelos	 mais	
obje>vos	 de	 avaliação,	 adequadamente	
validados	(ex:	Breast	Q).	

	1)	Vieses	Pré-Estudo	

A)	Viés	do	desenho	do	estudo	



– Uso	de	protocolos	não	padronizados	para	coleta	
de	 dados	 pode	 introduzir	 um	 Viés	 por	 permi>r	
que	 os	 observadores	 coletem	 dados	 de	 forma	
diferente	 entre	 pacientes	 do	 grupo	 estudo	 e	
controle.	

–  Como	 evitar:	 uso	 de	 protocolos	 padronizados	
para	 coleta	 de	 dados,	 se	 possível	 com	
mascaramento	 dos	 observadores	 e	 pacientes	
(estudo	duplo-cego).	

A)	Viés	do	desenho	do	estudo	

	1)	Vieses	Pré-Estudo	



Ocorre	 quando	 critérios	 usados	 para	 recrutar	 pacientes	 nos	
grupos	 estudo	 e	 controle	 são	 diferente.	 Maior	 potencial	 de	
ocorrer	 em	 estudos	 retrospec>vos,	 onde	 a	 exposição	 e	 o	
desfecho	dos	pacientes	já	são	conhecidos.	
	

Ex:		estudos	retrospec>vos	indicavam	que	pra>car	corrida	evitava	
um	segundo	episódio	de	infarto,	mas	um	ensaio	clínico	
prospec>vo	randomizado	não	mostrou	este	benehcio.	
Aqueles	que	optavam	por	correr	deviam	ser	diferentes	dos	
demais	pacientes	em	outros	quesitos,	como	dieta	ou	
presença	de	angina.	

Como	 evitar:	 Uso	 de	 estudos	 prospec>vos	 (onde	 o	 desfecho	 é	
ainda	desconhecido	no	momento	da	inclusão	do	paciente).	

B)	Viés	de	seleção	

	1)	Vieses	Pré-Estudo	



– Ocorre	 quando	 fatores	 prognós>cos	 ou	 grau	 da	
doença	ditam	qual	será	o	grupo	do	paciente.	
Ex: 	pacientes	jovens	e	mais	saudáveis	são	

sistema>camente	alocados	(canalizados)	para	
o	tratamento	mais	agressivo.	

– Como	 evitar:	 uso	 de	 critérios	 rígidos	 e	 obje>vos	
para	 alocação	 dos	 pacientes	 nos	 grupos	 do	
estudo.	

C)	Viés	de	canalização	

	1)	Vieses	Pré-Estudo	



–  Refere-se	 a	 uma	 diferença	 sistemá>ca	 na	 maneira	
pela	 qual	 a	 informação	 é	 solicitada,	 armazenada	ou	
interpretada.	
Ex:	 entrevistador	 sabe	 que	 paciente	 é	 portador	 de	

uma	 doença	 cujo	 fumo	 é	 fator	 de	 risco.	 O	
entrevistador	 pode	 perguntar	 ao	 paciente:	 Vc	
tem	 certeza	 que	 nunca	 fumou	 nada?	 Nem	 um	
pouquinho?	Nem	um	trago?	

–  Como	 evitar:	 padronizar	 a	 entrevista	 para	 todos	 os	
pacientes.	Mascarar	o	entrevistador.	

A)	Viés	do	entrevistador	

2)	Viés	durante	o	Estudo	



Ocorre	quando	usa-se	um	grupo	 controle	histórico	para	 comparar	
com	 pacientes	 subme>dos	 a	 um	 tratamento.	Mudanças	 na	 forma	
de	 administrar	 o	 tratamento	 que	 ocorreram	 ao	 longo	 do	 tempo	
podem	causar	diferenças	entre	o	grupo	controle	histórico	e	o	grupo	
intervenção.	
Ex:	microcirurgiões		usam	novas	tecnologias	que	diminuem	o	tempo	

cirúrgico.	Um	estudo	retrospec>vo	pode	concluir	erroneamente	
que	o	tempo	cirúrgico	diminui	graças	à	experiência	do	cirurgião.	

	
Como	evitar:	uso	de	estudos	prospec>vos	(evitar	comparações	com	
grupos	de	controle	históricos)	

B)	Viés	cronológico	

2)	Viés	durante	o	Estudo	



Fenômeno	 através	 do	 qual	 o	 desfechos	 do	 tratamento	
(sejam	 bons	 ou	 ruins)	 influenciam	 a	 memória	 dos	
pacientes.		
Ex:	au>smo	e	vacina	contra	o	 sarampo:	pais	de	au>stas	

tendem	a	se	recordar	mais	da	vacina	porque	a	época	
em	que	 a	 criança	 começa	 a	 falar	 e	 a	 época	 em	que	
recebe	 a	 vacina	 é	 a	 mesma,	 criando	 uma	 falsa	
associação.	

Como	evitar:	uso	de	 fontes	de	dados	obje>vas	ao	 invés	
de	 subje>vas.	 Ao	 usar	 fontes	 subje>vas,	 conferir	 dados	
médicos	no	prontuário.	Uso	de	estudos	prospec>vos.	

C)	Viés	de	recordação	

2)	Viés	durante	o	Estudo	



Ocorre	 quando	 há	 uma	 perda	 de	 seguimento	 dos	 pacientes	 que	 acontece	
sistema>camente	 de	 forma	 diferente	 entre	 pacientes	 do	 grupo	 estudo	 e	
controle.	
Ex:	 Pacientes	 subme>dos	 a	 mamoplas>a	 com	 T	 inver>do,	 cujo	 contorno	

adequado	 da	 mama	 é	 ob>do	 mais	 rapidamente,	 podem	 abandonar	 o	
seguimento	 com	 mais	 frequência	 que	 pacientes	 subme>dos	 a	
mamoplas>a	ver>cal.	

	
Como	evitar:		
Usar	 protocolo	 específico	 sobre	 como	 lidar	 com	 a	 perda	 de	 seguimento,	 o	
qual	 pode	 incluir	 contato	 telefônico	 e	 por	 e-mail,	 horários	 de	 consulta	 de	
retorno	flexíveis	e	até	mesmo	visita	domiciliar.	
Usar	a	“análise	por	intenção	de	tratar”	(aquela	em	que	todos	os	par>cipantes	
de	 todos	 os	 grupos	 são	 seguidos	 até	 o	 fim,	 independentemente	 do	 que	
ocorrer	com	cada	um	deles).	

D)	Viés	de	transferência	

2)	Viés	durante	o	Estudo	



–  Ocorre	 quando	 não	 há	 uma	 definição	 clara	 do	 que	 é	 a	
exposição	 do	 paciente	 a	 um	 fator	 de	 risco	 ou	 quando	
medidas	 pouco	 obje>vas	 são	 usadas	 para	 classificar	 um	
desfecho.	
Ex:	 Uso	 do	 sinal	 de	 Homans	 (dor	 na	 panturrilha	 na	

dorsiflexão	 plantar)	 é	 inapropriado	 para	 diagnós>co	
de	TVP	pois	sua	acurácia	é	menor	que	50%.		

–  Como	evitar:	usar	uma	definição	clara	do	que	é	exposição	
a	 um	 fator	 de	 risco.	 Usar	 medidas	 obje>vas	 ou	
ques>onários	 validados	 para	 avaliação	 do	 desfecho	
primário	(ex:	uso	de	ultra-som	para	diagnós>co	de	TVP).	

E)	Viés	de	classificação	incorreta	

2)	Viés	durante	o	Estudo	



–  Ocorre	 quando,	 em	 ensaios	 clínicos	 cirúrgicos,	 o	
cirurgião	 apresenta	 maior	 habilidade	 com	 uma	
técnica	 cirúrgica	 em	 relação	 a	 outra	 que	 está	 sendo	
avaliada.	 A	maior	 experiência	 do	 cirurgião	 com	 uma	
das	técnicas	pode	influenciar	os	resultados.	

–  Como	evitar:	 	 considerar	o	uso	de	ensaio	clínico	por	
agrupamento,	onde	os	pacientes	que	serão	alocados	
para	 determinada	 técnica	 cirúrgica	 serão	 todos	
agrupados	 para	 o	 mesmo	 cirurgião,	 tanto	 para	 a	
técnica	a	ser	avaliada	como	para	a	técnica	controle.	

F)	Viés	de	performance	

2)	Viés	durante	o	Estudo	



– Ocorre	 quando	 pesquisadores	 e	 editores	 de	
revistas	 optam	 por	 não	 publicar	 resultados	
nega>vos	 ou	 desfavoráveis	 de	 um	 tratamento.	
Induz	 uma	 falsa	 conclusão	 de	 que	 determinado	
tratamento	 é	 eficaz	 pois	 apenas	 seus	 resultados	
posi>vos	são	publicados.	

–  Como	evitar:	obrigatoriedade	do	registro	de	todos	
os	 ensaios	 clínicos	 antes	 do	 seu	 início	 em	 uma	
central	de	registros.	

A)	Viés	de	citação	

3)	Viés	após	o	estudo	



•  Após	analisar	o	 grau	de	 viés	de	um	estudo	e	 a	presença	de	
variáveis	de	confusão,	o	pesquisador	deverá	ainda	avaliar	se	
o	acaso	pode	ser	uma	explicação	para	seus	resultados.	

•  Para	 isso,	 deverão	 ser	 analisados	 o	 valor	 de	 “p”,	 o	 poder	
estaCs>co	do	estudo	e,	se	possível,	o	intervalo	de	confiança.	

•  Se	 os	 resultados	 do	 estudo	 não	 foram	 fruto	 do	 viés,	 do	
confundimento	 ou	 do	 acaso,	 apenas	 então	 os	 resultados	
ob>dos	poderão	ser	aceitos	como	verdadeiros.		



Valor	“P"	

Representa	 a	 chance	 ou	 a	 probabilidade	 do	
efeito	 (ou	 da	 diferença)	 observada	 entre	 os	
tratamentos/categorias	 ser	 devido	 ao	 acaso,	 e	
não	aos	fatores	que	estão	sendo	estudados.	



Valor	“P"	

Imagine	 que	 um	 pesquisador	 testou	 a	 eficiência	
de	dois	 tratamentos	e	observou	que	a	média	do	
tratamento	 “A”	 foi	 maior	 que	 a	 média	 do	
tratamento	 “B”,	 e	 que	 após	 realizar	 as	 análises	
estaCs>cas	adequadas,	o	pesquisador	encontrou	
um	valor	de	p=0,3.	O	que	isso	significa?	
	



Valor	“P"	

Significa	 que	 a	 chance	 dessa	 diferença	 entre	 as	

médias	ser	devido	ao	acaso	(e	não	um	efeito	dos	

tratamentos)	é	de	30%.	Ou	seja,	se	o	pesquisador	

afirmar	 que	 as	 diferenças	 entre	 as	 médias	

ocorreram	 por	 causa	 dos	 tratamentos,	 ele	 tem	

30%	de	chances	de	estar	enganado.	



Valor	“P"	

Para	 maioria	 dos	 estudos,	 admite-se	 um	 valor	
crí>co	 de	 p	 menor	 ou	 igual	 a	 0,05,	 ou	 seja,	
assume-se	 como	 margem	 de	 segurança	 5%	 de	
chances	 de	 erro,	 ou	olhando	por	 outro	 ângulo,	
95%	de	chances	de	estar	certo.	
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Um	intervalo	de	confiança	(IC)	é	um	intervalo	es>mado	de	um	parâmetro	
de	interesse	de	uma	população.	Em	vez	de	es>mar	o	parâmetro	por	um	
único	valor,	é	dado	um	intervalo	de	es>ma>vas	prováveis.	O	quanto	estas	
es>ma>vas	são	prováveis	será	determinado	pelo	coeficiente	de	confiança	,	
para	.	

	

Intervalos	de	confiança	são	usados	para	indicar	a	confiabilidade	de	uma	
es>ma>va.	Por	exemplo,	um	IC	pode	ser	usado	para	descrever	o	quanto	os	
resultados	de	uma	pesquisa	são	confiáveis.	Sendo	todas	as	es>ma>vas	
iguais,	uma	pesquisa	que	resulte	num	IC	pequeno	é	mais	confiável	do	que	
uma	que	resulte	num	IC	maior	


