Workshop de Metanálise
Curso Avançado
Pré-requisitos


Participação no workshop I e II do Centro Cochrane do Brasil ou
Registro do título da RS na Cochrane Library

Programação
09h00 – 10h15

Aula 1 – Parte Teórica – Comparações e Desfechos
 Como escolher as comparações e os desfechos para cada
comparação
 Identificando o tipo de variável (contínuas e categóricas)
 Como escolher a medida resumo para cada tipo de variável
 Como escolher o teste estatístico mais adequado para cada
tipo de medida resumo
 Modelo de análise (efeito fixo e efeito randômico)
 Análise de heterogeneidade entre estudos
 Análise de sensibilidade: quando e como fazer
 Análise de subgrupos: quando e como fazer

10h15 – 10h30
10h30 – 12h00

Coffee Break
Aula 2 – Parte prática
 Como inserir dados dicotômicos de dois estudos heterogêneos
(heterogeneidade clínica - doses diferentes da medicação p.ex)
 Como fazer uma metanálise (RR e modelo de efeito fixo)
 Como interpretar a metanálise (RR, redução de risco, tamanho
do efeito, IC, heterogeneidade)
 Como trocar modelo efeito fixo pelo randômico
 Como deixar gráfico sem somatória - apenas com subtotal
(quando não for indicado somar ou quando for feita análise de
subgrupo)
 Como modificar/inverter legenda da metanálise
 Como transferir metanálise para outro documento

13h00 – 14h45

Aula 3 – Exercícios e Discussão
 Exercício: trocar modelo efeito fixo pelo randômico
 Exercício: deixar gráfico sem somatória - apenas com subtotal
Coffee Break
Aula 3 – Exercícios e Discussão
 Exercício: fazer uma análise de subgrupo
 Exercício: modificar/inverter legenda da metanálise
 Exercício: transferir metanálise para outro documento

14h45 – 15h00
15h00 – 17h00

Leitura recomendada






Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (Link)
Methodological Expectations of Cochrane Intervention Reviews (Link)
Cochrane Style Guide (Link)
Atallah AN. Evidências em metanálise. Diagnóstico & Tratamento. Vl 2
1997. (Download)
AtallahAN. Revisões sistemáticas da literatura e metanálise. Diagnóstico&
Tratamento. 1997;2(2):12-5. (Download)
- Número de vagas:
- 16
- Horário:
- 9h00-12h e 13h-17h
- Local:
- Rua Borges Lagoa, 564 Conjunto 63. Ed. Espaço São Paulo. CEP 04038000.

Observações:
1) As aulas do Workshop são disponibilizadas por e-mail.
2) Os certificados de participação do Workshop são entregues no final do
evento.

