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EMENTA:  

Tipos de Revisões. Introdução à Revisão Sistemática e Metanálise. Etapas para elaboração de 

uma Revisão Sistemática. A escrita. Meta-análise. Leitura Crítica de Revisão Sistemática e 

Meta-análise. 

 

Conteúdo Programático  

1 Tipos de pesquisas teóricas. 

- Revisão Narrativa, Revisão de Escopo, Revisão Bibliométrica, Revisão Integrativa, Meta-

síntese; Revisão Guarda-chuva. 

2: Introdução à Revisão Sistemática e Metanálise 

- Conceitos básicos  

- Necessidade da revisão sistemática e formulação da questão de pesquisa 

- Registro e desenvolvimento de protocolo de revisão sistemática 

3: Etapas para elaboração de uma Revisão Sistemática 

- Avaliação da Elegibilidade dos Estudos 

- Qualidade metodológica de ensaios clínicos (avaliação do risco de viés) 

- Prática: estratégias de busca e avaliação da qualidade metodológica de artigos 

- Extração de dados de estudos incluídos 

- Prática: extração de dados 

4: A escrita 

5: Meta-análise 

- Análise de dados: heterogenidade, modelos de efeito fixo e aleatório, inconsistência, análise 

de sensibilidade, Meta-análise Network e Meta-regressão 

- Apresentação do RevMan 

- Prática: realizando uma metanálise no Review Manager (RevMan) 

6: Leitura Crítica de Revisão Sistemática e Meta-análise: 

- Avaliação qualitativa 

- Qualidade do Estudo e Risco de Viés. 

 

 

 



OBJETIVOS: 

- Instrumentalizar o pós-graduando para identificar e analisar qualitativamente artigos 

científicos. 

- Analisar criticamente os diferentes modelos de Revisões Sistemáticas e Meta-análises na 

Educação Física. 

- Identificar limites e possibilidades para o desenvolvimento de estudos teóricos, Revisões 

Sistemáticas e Meta-análises considerando os projetos de pesquisa e a produção acadêmica 

do pós-graduando. 

- Aplicar as diferentes ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de Revisões Sistemáticas 

e Meta-análises na Educação Física. 
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