
PRISMA 2020 Lista de verificação para o Resumo 

Secção ou Tópico  
Item 
# 

Item da lista de verificação  
Mencionado 
(Sim/Não)  

TÍTULO  

Título  1 Identifica o documento como revisão sistemática.  

BACKGROUND   

Objetivos 2 Fornece uma declaração específica do(s) objetivo(s) ou questão(ões) principal(ais) abordada(s) pela 
revisão. 

 

MÉTODOS   

Critérios de 
elegibilidade  

3 Especifica os critérios de inclusão e exclusão da revisão.  

Fontes de informação 4 Especifica as fontes de informação (por exemplo, bases de dados, registos) utilizadas para identificar os 
estudos e a última data em que foram feitas as buscas. 

 

Risco de viés 5 Especifica os métodos utilizados para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos.  

Síntese dos resultados  6 Especifica os métodos utilizados para apresentar e sintetizar os resultados.  

RESULTADOS  

Estudos incluídos  7 Indica o número total de estudos e participantes incluídos e sumariza as características relevantes dos 
estudos. 

 

Síntese dos resultados  8 Apresenta resultados para os principais efeitos, indicando preferencialmente o número de estudos e 
participantes incluídos para cada um. Se efetuada meta-analise menciona a estimativa sumária e o 
intervalo de confiança/credibilidade. Se compara grupos indica a direção do efeito (ou seja, que grupo é 
favorecido). 

 

DISCUSSÃO   

Limitações da 
evidência 

9 Fornece um breve sumário das limitações da evidência incluída na revisão (por exemplo, estudo do risco 
de viés, inconsistência e imprecisão). 

 

Interpretação 10 Fornece uma interpretação geral dos resultados e implicações importantes.  

OUTROS  

Financiamento 11 Especifica a principal fonte de financiamento para a revisão.  

Registo 12 Indica o nome e número de registo.  
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