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RESUMO 

Introdução: Existem poucos dados na literatura que avaliem a qualidade de 

revisões sistemáticas (RS) em cirurgia plástica mamária. Objetivo: Avaliar 

a qualidade das RS em cirurgia plástica mamária. Método: Estudo 

secundário, observacional e analítico. Foram incluídos estudos de RS em 

cirurgia plástica mamária, publicados até o ano de 2020. As buscas de artigos 

foram realizadas nas bases de dados: CCTR, LILACS, MEDLINE e 

SCIELO. Após a seleção e leitura na íntegra dos estudos, eles foram 

avaliados de acordo com o instrumento AMSTAR 2. Resultados: A busca 

eletrônica identificou 810 referências, entre as quais 583 não atenderam os 

critérios de elegibilidade, sendo avaliados 227 estudos. A mediana do tempo 

de publicação dos artigos foi de 57,0 ± 59,0 meses, o fator de impacto médio 

foi de 0,65 de citações por mês e escore AMSTAR-2 de 66,2 ± 32,3. Entre 

os artigos avaliados, 39,65% (n=90) realizaram meta-análise, 52,42% 

(n=119) utilizaram o PRISMA, e a maioria dos artigos apontaram a 

necessidade de mais estudos para responder à pergunta a que se propuseram 

(92,95%; n=211). Artigos que utilizaram o PRISMA tiveram menor tempo 

de publicação (39,0 ± 34,0 meses) e maior escore AMSTAR-2 (77,6 ± 17,7). 

Foi observado o aumento no número de publicações e tendência de aumento 

do escore AMSTAR-2 e diminuição do fator de impacto do artigo (p<0,001). 

Conclusões: A qualidade das RS em cirurgia plástica mamária atingiu escore 

mediano de 66,2, dado que os itens 2, 9 e 13 do AMSTAR-2 apresentaram 

melhor capacidade de identificar estudos com maior qualidade.  
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ABSTRACT 

Introduction: There are few data in the literature that access the quality of 

systematic reviews (SR) regarding breast plastic surgery. Objective: Assess 

the quality of systematic reviews of breast plastic surgery. Method: 

Secondary study, observational and analytical. Systematic reviews studies of 

breast plastic surgery, which were published until the year 2020. A literature 

search was conducted in data bases such as: CCTR, LILACS, MEDLINE e 

SCIELO. After the selection and the reading of the articles in full, they were 

appraised according to the AMSTAR-2 tool. Results: An amount of 810 

references were identified in the search, of which 583 did not meet the 

eligibility criteria, therefore 227 studies were evaluated. The median time of 

articles publication was of 57.0 ± 59.0 months, the articles average impact 

factor was of 0.65 quotes per month and score AMSTAR-2 of 66.2 ± 32.3. 

Among the assessed articles around 39.65% (n=90) carried out meta-

analysis, 52.42% (n=119) used PRISMA, so that most of them indicated the 

need of more studies to answer the proposed query (92.95%; n=211). 

Articles that used PRISMA had a shorter publication time (39.0 ± 34.0 

months) and a higher AMSTAR-2 score (77.6 ± 17.7). It was observed that 

there was a raise in the number of publications as well as an AMSTAR-2 

score increase tendency and a decrease in the impact factor of the article 

(p<0.001). Conclusions: The quality of systematic reviews (SR) of breast 

plastic surgery reached a mean score of 66.2, of which AMSTAR-2 items 2, 

9 and 13 showed themselves more capable of identifying higher quality 

studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Medicina Baseada em Evidências (MBE), foi 

introduzido pela primeira vez em 1992 e publicado no The Journal of the 

American Medical Association (JAMA) (ANTMAN et al., 1992). A MBE 

tem em seu conceito o uso consciente, explícito e judicioso da melhor 

evidência científica existente, combinada com experiência clínica, além das 

preferências e valores do paciente, para a tomada de decisão sobre o cuidado 

individual (SACKETT & ROSENBERG, 1995; MASIC, MIOKOVIC, 

MUHAMEDAGIC, 2008; SWANSON, SCHMITZ, CHUNG, 2010; 

EAVES & ROHRICH, 2011; KOWALSKI & CHUNG, 2013).  

MBE possui cinco componentes primários que incluem a necessidade 

de geração de informações relevantes sobre prevenção, diagnóstico, 

prognóstico e terapia de doenças que respondem uma pergunta; rastreamento 

da melhor evidência; avaliação crítica dessa evidência para sua validade, 

impacto e aplicabilidade; integração da avaliação crítica com a clínica, 

individualidade do paciente, valores éticos e circunstâncias; análise da 

eficácia na execução prática na busca de aperfeiçoamento constante (EAVES 

& ROHRICH, 2011). 

A adoção de políticas de saúde pública e as decisões no atendimento 

individual do paciente devem ser baseadas em evidências científicas sólidas. 

A medicina atual reconhece que as práticas médicas precisam estar 

fundamentadas na revisão sistemática de todas as evidências disponíveis. Em 

2011, o Institute of Medicine, atualmente denominado de National Academy 

of Medicine, definiu as diretrizes como "recomendações destinadas a 
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otimizar o atendimento ao paciente por evidências fornecidas em uma 

revisão sistemática” (GRAHAM et al., 2011). A elaboração de diretrizes 

sustentadas em evidências mudaram a forma como os médicos e as 

sociedades médicas utilizam a literatura na tomada de decisões clínicas 

(GUYATT et al., 2009). 

As revisões sistemáticas (RS) e meta-análises (MA) são 

componenteschave na elaboração de diretrizes internacionais, pois 

apresentam um processo transparente, baseado em uma metodologia 

rigorosa e reproduzível (GOPALAKRISHNAN; GANESHKUMAR, 2013). 

As RS têm como objetivo identificar, avaliar e resumir os resultados e 

conclusões de todos os estudos individuais relevantes sobre uma questão, 

tornando as evidências disponíveis mais acessíveis aos formadores de 

opinião e tomadores de decisão (GOPALAKRISHNAN; 

GANESHKUMAR, 2013; MISRA & AGARWAL, 2018). Para o clínico em 

atividade, é importante ser capaz de analisar e compreender as evidências de 

saúde no menor tempo possível. Neste cenário, os artigos de RS e MA 

desempenham um papel vital na tomada de decisões, na prática médica, por 

apresentarem uma síntese de dados, críticas relevantes e evidências atuais 

(GOPALAKRISHNAN; GANESHKUMAR, 2013).  

A Sociedade Americana de Cirurgia Plástica utiliza uma escala de 

classificação da qualidade das evidências dos estudos terapêuticos, 

compreendendo cinco níveis: I – ensaios clínicos aleatórios de alta 

qualidade, com poder adequado, ou revisão sistemática desses estudos; II – 

ensaios clínicos aleatórios de menor qualidade, estudos de coorte 

prospectivos; III – estudos comparativos retrospectivos, estudos de caso-

controle; IV – relatos de séries de casos; V – opiniões de especialistas, relatos 

de caso, pesquisa baseada em fisiologia ou em bancos de dados 



Introdução | 4 

 

 

(SWANSON, SCHMITZ, CHUNG, 2010; EAVES & ROHRICH, 2011; 

KOWALSKIC & CHUNG, 2013). 

A RS é um dos tipos de estudo com maior nível de evidência, que 

verifica e analisa as referências da literatura que atendem aos critérios de 

elegibilidade pré-especificados para responder a uma determinada questão 

de pesquisa. Para esse processo, as RS apresentam uma estrutura 

metodologica pré definida, baseada nas diretrizes Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 

2009). O desenvolvimento de um protocolo detalhado da revisão é 

preferencialmente pré-publicado, e uma RS da literatura deve ser realizada 

baseada em critérios estritos de inclusão e exclusão, que fornecem uma 

cobertura abrangente da literatura utilizando diversos bancos de dados tais 

como Scopus, Web of Science, Pubmed, Scielo, entre outros (MISRA & 

AGARWAL, 2018). Dessa forma, métodos explícitos e sistemáticos são 

selecionados com o objetivo de minimizar o viés, fornecendo resultados e 

conclusões mais confiáveis para a tomada de decisões (ANTMAN et al., 

1992; OXMAN & GUYATT, 1993). 

As características mais importantes que devem estar presentes em uma 

RS são objetivos claramente definidos, metodologia explícita, 

reprodutibilidade e uma estratégia de busca que visa identificar todos os 

estudos que atendam aos critérios de elegibilidade para a inclusão na 

pesquisa. Além disso, a análise sistemática avalia a qualidade individual dos 

artigos, para reduzir o viés, já que muitos sistemas de pontuação de qualidade 

têm sido desenvolvidos e validados (GUYATT et al., 2009; SAVOVIĆ et al., 

2014).  

Atualmente existem diversas ferramentas que permitem verificar a 

qualidade dos estudos de RS e MA, como a Sack’s Quality Assessment 
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(1988), Overview Quality Assessment Questionnaire (OQAQ - 1991) 

(OXMAN & GUYATT, 1993), A MeaSurement Tool to Assess Systematic 

Reviews (AMSTAR - 2007) (YUN, DIAZ, ORMAN, 2018) e A 

MeaSurement Tool to Assess Systematic Reviews 2 (AMSTAR2 - 2017) 

(SHEA et al., 2017). Entre as ferramentas que avaliam a qualidade desses 

estudos, destaca-se AMSTAR como uma das mais utilizadas (OXMAN, 

SCHÜNEMANN, FRETHEIM, 2006).  

SHEA et al. (2017) desenvolveram AMSTAR, para avaliar RS de 

ensaios clínicos randomizados e a força das conclusões obtidas. Uma 

atualização e adaptação do AMSTAR, para a versão AMSTAR2, 

possibilitou uma avaliação mais detalhada das RS e MA que incluem a 

avaliação de estudos randomizados ou não randomizados de intervenções de 

saúde, ou ambos. Dessa forma, AMSTAR-2 é capaz de identificar RS de alta 

qualidade, incluindo aquelas baseadas em estudos não randomizados (SHEA 

et al., 2017). 

No contexto da Cirurgia Plástica, historicamente, as condutas têm sido 

predominantemente determinadas por estudos baseados na opinião de 

especialista. Tal situação permitiu desenvolvimento, mas é necessária a 

aplicação prática de estudos com metodologia mais adequada e com menor 

risco de viés, empregando os conceitos da MBE (CHAMPANERIA et al., 

2012). A utilização de informações alcançadas por métodos criteriosos e 

sistemáticos é um dos princípios da MBE (BODE, BIDONDE, BUSCH, 

2017). Assim, a avaliação de estudos de alto nível de evidência, tais como 

ensaios clínicos randomizados, RS e MA, apresentam importante impacto na 

área da Cirurgia Plástica (TAGHINIA, LIAO, MAY JÚNIOR, 2008; 

MOMENI et al., 2009).  
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Segundo SAMARGANDI, HASAN, THOMA (2016), a RS permite 

que os cirurgiões plásticos possam adotar condutas mais adequadas, oriundas 

da experiência de diversos serviços e centros de pesquisa (SAMARGANDI, 

HASAN, THOMA, 2016). Além disso, no programa de pós-graduação da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, ILurk e outros realizaram 

RS e MA sobre o tratamento de queimaduras com importante impacto na 

prática clínica (IURK et al., 2010). 

RS e MA são comuns na literatura da Cirurgia Plástica, mas faltam 

estudos sobre a sua qualidade. Dessa forma, apesar do crescente número de 

publicações em Cirurgia Pástica, muitos desses estudos não obedecem a 

padrões recomendados pelas diretrizes do metódo PRISMA, podendo levar 

a conclusões inadequadas ou mal elaboradas, informações tendenciosas ou 

não confiáveis (VEIGA FILHO et al., 2005; VEIGA et al., 2011; 

SAMARGANDI, HASAN, THOMA, 2016).  

Entre os assuntos mais abordados na Cirurgia Plástica, destacam-se os 

procedimentos de cirurgia mamária. Cirurgias de reconstrução pós-câncer de 

mama, mamoplastia de aumento, mastopexia, mamoplastia redutora, 

correção de ginecomastia entre outras exercem importante papel, seja por 

sua popularidade, importância social e econômica (YU et al., 2017; 

INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY, 

2020).  

De acordo com o último censo da International Society of Aesthetic 

Plastic Surgery (ISAPS), a mamoplastia de aumento foi o procedimento 

cirúrgico estético mais realizado no mundo. Ao somar as demais cirurgias 

plásticas mamárias, observa-se ainda mais o número de pacientes 

beneficiados por esses procedimentos.  
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Dessa maneira, tratando-se de uma área da cirurgia plástica de 

tamanha relevância e da importância que as RS tem para a prática clínica e 

científica, observa-se a necessidade de estudos que avaliem a qualidade das 

RS em cirurgia plástica mamária.
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Avaliar a qualidade das revisões sistemáticas em 

cirurgia plástica mamária. 
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3 LITERATURA 

 

Nas últimas décadas, a cirurgia plástica mamária tem alcançado 

avanços notáveis, demonstrando que a inovação tecnológica e a cirurgia 

plástica caminham juntas. Técnicas foram refinadas, eventos adversos 

minimizados e resultados melhorados (NAHABEDIAN, DISA, COLWELL, 

2021). Considerando a popularidade dos procedimentos de cirurgia plástica 

da mama, a qualidade das RS e MA, que orientam estes procedimentos, 

devem ser conduzidas usando métodos validados e confiáveis.  

Diversas áreas cirúrgicas têm questionado a qualidade metodológica 

das RS, tais como Cirurgia Geral (DIXON et al., 2005), Ortopedia 

(SATHISH & ESWAR, 2021) e plástica (SAMARGANDI, HASAN, 

THOMA, 2016; YU et al., 2017; McGUIRE et al., 2019; YUAN et al., 

2021a), urologia (MAcDONALD et al., 2010), ortopedia (GAGNIER & 

KELLAM, 2013; MOMENI, LEE, TALLEY, 2013) e odontologica 

(SANTIAGO et al., 2020). 

DIXON et al. (2005) avaliaram a qualidade metodológica das MA de 

tópicos de cirurgia geral publicados em periódicos revisados por pares, no 

período de 1º de janeiro de 1997 a setembro de 2002. Foram analisados 51 

estudos, usando OQAQ, uma ferramenta desenvolvida para a avaliação 

crítica da qualidade das MA. A maioria dos estudos teve grandes falhas 

metodológicas e a pontuação mediana foi de 3,3, em uma escala de 1–7, 

sugerindo que a qualidade dessas publicações limita a validade dos seus 

resultados (DIXON et al., 2005).  
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VEIGA–FILHO et al. (2005) analisaram a qualidade dos ensaios 

clínicos aleatórios em cirurgia plástica publicados no período de 1966 a 

2003. Para isso, foi realizada uma busca eletrônica nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE, EMBASE e CCTR, que identificou 165 estudos e apenas 

34 estudos apresentaram descrição adequada do sigilo de alocação. A 

avaliação da qualidade dos estudos foi realizada por dois instrumentos: 

Escala de Qualidade e Lista de Delphi. Os resultados apresentados 

mostraram que ensaios clínicos aleatórios em cirurgia plástica possuem 

baixa qualidade (VEIGA–FILHO et al., 2005). 

MOMENI et al. (2009) verificaram a qualidade de estudos clínicos 

randomizados (ECR) e ensaios clínicos controlados em três revistas (Plastic 

and Reconstructive Surgery, British Journal of Plastic Surgery, and Annals 

of Plastic Surgery) no período de 1990 a 2005. Foram analisados 172 e 139 

para ECR e ensaios clínicos controlados, respectivamente. No entanto os 

resultados mostraram falhas metodológicas, tais como análise duplo-cego 

(59/172), ocultação de alocação adequada (20/172), descrição das 

desistências de participantes (64/172). Além disso, o número de ensaios 

controlados aumentou, com a maioria desses relatados na América do Norte 

e Europa, mas a qualidade dos relatórios merece melhorias (MOMENI et al., 

2009). 

MAcDONALD et al. (2010) avaliaram RS publicadas em quatro 

revistas urológicas entre 1998 e 2008. A busca identificou 57 estudos de 

acordo com critérios de elegibilidade. O número de publicações aumentou, 

ao longo do tempo, sendo 10 (17,5%), 20 (35,1%) e 27 (47,4%) RS que 

foram publicadas em 1998 a 2001, 2002 a 2005 e 2006 a 2008, 

respectivamente. A qualidade média dos estudos no AMSTAR foi baixa, no 

entanto estudos de RS, com autoria da Cochrane, apresentaram média de 



Literatura | 13 

 

 

qualidade mais alta. Os resultados sugeriram que um número crescente de 

RS são publicadas na literatura urológica, mas muitos estudos falharam em 

atender aos padrões metodológicos estabelecidos, levantando questões sobre 

a validade dos achados relatados (MAcDONALD et al., 2010). 

CHAMBRONE et al. (2010) analisaram a qualidade de RS dos 

procedimentos de recobrimento radicular no tratamento de defeitos do tipo 

recessão. A busca de artigos foi realizada na base de dados do MEDLINE e 

EMBASE até abril de 2010. A estratégia de busca identificou 716 artigos, 

potencialmente elegíveis, dos quais 10 RS foram incluídas no estudo. Os 

resultados demonstraram que a qualidade das RS era de boa qualidade 

metodológica, com média OQUAQ=7,0. Contudo, as diferenças na 

qualidade metodológica entre as revisões foram evidentes, o que deixa claro 

que há necessidade de padronização dos métodos a serem aplicados em 

estudos de RS (CHAMBRONE et al., 2010). 

VEIGA et al. (2011) verificaram se houve mudanças em relação à 

qualidade de ensaios clínicos aleatórios em cirurgia plástica. Uma busca 

eletrônica foi realizada com estudos publicados no período de 2004 a 2008. 

Foram obtidos 96 estudos que apresentaram classificação, de acordo com o 

sigilo de alocação, entre os quais apenas 28 estudos (29%) descreveram 

adequadamente o sigilo de alocação. Todavia foi verificado aumento no 

número desses estudos ao longo do tempo. A pontuação média de Jadad foi 

3,7 demonstrando o aumento na qualidade das publicações (VEIGA et al., 

2011). 

GAGNIER & KELLAM (2013) relataram a baixa qualidade das RS 

na área ortopédica e questionaram a contribuição desses estudos para a 

tomada de decisão clínica. As RS e MA, publicadas em revistas de cirurgia 

ortopédica com os maiores fatores de impacto (Osteoarthritis and Cartilage, 
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The Spine Journal, The Journal of Bone and Joint Surgery (American 

Volume), The American Journal of Sports Medicine, and the Journal of 

Orthopaedic Research), foram pesquisadas no período de 2003 a 2010, 

sendo selecionados 66 estudos. Os artigos apresentaram uma média de 68% 

dos itens PRISMA e 54% dos itens do AMSTAR. Porém os artigos do The 

American Journal of Sports Medicine atenderam aos itens de maior 

qualidade metodológica. Tais achados demonstraram que a qualidade 

metodológica, nas cinco principais revistas ortopédicas, era moderada à 

baixa e sugeriram que o uso das diretrizes PRISMA e AMSTAR, na 

concepção do estudo, pode melhorar a qualidade da evidência (GAGNIER 

& KELLAM, 2013). 

MOMENI, LEE, TALLEY (2013) realizaram uma busca no PubMed, 

para identificar todas as RS publicadas até dezembro de 2011, em oito 

revistas cirúrgicas. A avaliação da qualidade foi obtida usando o instrumento 

AMSTAR. Após a aplicação dos critérios de elegitibilidade, 42 RS foram 

analisadas. Os resultados mostraram aumento significativo, no número de 

RS publicadas, ao longo do tempo, sendo a maioria das RS publicadas no 

The Journal of Hand Surgery (n=19) e Plastic and Reconstructive Surgery 

(n=12). A pontuação AMSTAR mediana foi de 7, indicando que os estudos 

apresentam qualidade de razoável à boa (MOMENI, LEE, TALLEY, 2013). 

LEE et al. (2016) analisaram a qualidade dos estudos de RS e MA em 

cirurgia plástica publicadas em 2013 e 2014. Foram encontrados, 

inicialmente, 163 artigos, cujos 79 atenderam aos critérios de inclusão. De 

acordo com o escore do PRISMA, a mediana foi de 59% (16/27 itens). A 

conformidade entre itens individuais foi pior, para itens relacionados ao uso 

de revisão de protocolo (5%) e apresentação dos dados sobre o risco de viés 

(18%) e mais alta, para a descrição da justificativa (99%), fontes de 
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financiamento (95%) e a inclusão de resumo estruturado (95%), 

demonstrando que a qualidade do relatório de RS em cirurgia plástica requer 

melhorias (LEE et al., 2016).  

SAMARGANDI, HASAN, THOMA (2016) verificaram a qualidade 

metodológica de RS em cirurgias plásticas publicadas de 2003 a 2013 pela 

ferramenta AMSTAR. A maioria das RS foram publicadas na Plastic and 

Reconstructive Surgery, visto que a área de cirurgia plástica mamária 

representou 15% dos estudos analisados. A pontuação média do AMSTAR 

dos estudos foi de 4 em uma escala de 1 a 11, não sendo observado aumento 

qualitativo em relação ao tempo (SAMARGANDI, HASAN, THOMA, 

2016).  

YU et al. (2017) analisaram a qualidade das RS e MA abordando 

temas em cirurgia plástica. Um total de 116 MA foram incluídas, os 

resultados relatados mostraram melhorias na qualidade desses estudos nos 

últimos anos. No entanto várias deficiências graves permaneceram de acordo 

com as diretrizes do PRISMA. As principais falhas que impactaram na 

qualidade geral dos estudos envolveram: resumo estruturado (48%), 

protocolo e registro (2%), estratégia de busca eletrônica completa (35%), 

risco de viés em estudos individuais (41%), análises adicionais (27%), risco 

de viés entre os estudos (47%), análise adicional (30%) e financiamento 

(47%) (YU et al., 2017). Tais dados mostraram que as RS em cirurgia 

plástica podem apresentar aderência inadequada aos padrões metodológicos 

de qualidade, o que levanta preocupações sobre a validade de conclusões na 

tomada de decisão (SAMARGANDI, , HASAN, THOMA, 2016; YU et al., 

2017). 

MORAIS (2017) avaliaram os ensaios clínicos aleatórios em Cirurgia 

Plástica, com sigilo de alocação adequado, publicados entre 2009 e 2013 e 
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constataram uma melhora da qualidade dos estudos quando comparados com 

os estudos de 1966 a 2003. No entanto não foram relatadas diferenças 

estatísticas quando comparados com a qualidade dos estudos publicados 

entre 2004 a 2008 (MORAIS, 2017).  

SUN et al. (2018) realizaram uma análise da qualidade das RS, 

publicadas em microcirurgia de cabeça e pescoço pelas especialidades de 

cirúrgicas de plástica e otorrinolaringologia. Foi feita uma busca de RS, em 

13 revistas cirúrgicas de alto impacto e a qualidade foi analisada, utilizando 

os critérios AMSTAR. A análise foi realizada, em 19 RS, sendo 10 estudos 

de otorrinolaringologia e nove de cirurgia plástica. O escores AMSTAR 

foram de oito para otorrinolaringologia, sete para cirurgia plástica e oito no 

geral, refletindo qualidade com variação de razoável à boa. Além disso, foi 

verificado aumento do número de RS ao longo do tempo. A quantidade e 

qualidade das RS publicadas por cirurgiões plásticos, na área de 

microcirurgia de cabeça e pescoço, indicam o reconhecimento da 

necessidade de maiores níveis de evidência e interesse na atualização 

constante (SUN et al., 2018).  

McGUIRE et al. (2019) avaliaram a qualidade metodológica das RS e 

MA em cirurgia plástica de aumento de mama. Foram analisadas publicações 

de sete periódicos de cirurgia plástica entre 2007 e 2017. Os resultados 

mostraram aumento no número e na qualidade dos estudos durante o periodo 

analisado (McGUIRE et al., 2019).  

Estudo brasileiro de SANTIAGO et al. (2020) avaliou a qualidade de 

RS existentes sobre implantes dentários. A avaliação dos estudos foi 

realizada utilizando o AMSTAR e escalas de Glenny (Checklist). Um total 

de oito RS, incluindo sete estudos com MA, foram selecionados. A escala 

AMSTAR indicou uma pontuação alta (n=6) à moderada (n=2) para os 
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estudos incluídos. Apesar disso, os autores sugeriram estratégias para 

melhorar a qualidade desses estudos, tais como considerar pesquisas na 

literatura cinzenta, utilizar diferentes bancos de dados e incluir apenas 

estudos clínicos controlados randomizados (SANTIAGO et al., 2020). 

ORTHO & ESWAR (2021) analisaram a qualidade metodológica de 

estudos RS e ME, na especialidade de cirurgia da coluna vertebral, no 

período 2000 e 2019, utilizando a base dados do PubMed, Central e 

Cochrane. Um total de 96 revisões foram incluídas de acordo com os 

critérios de elegibilidade; elas apresentaram pontuação AMSTAR média de 

7,51. Baseado nos critérios AMSTAR-2, 13,5% e 18,7% dos estudos tiveram 

resultados, sem nenhuma falha crítica com alto e moderado nível de 

confiança, respectivamente. No entanto 29,1% dos estudos tiveram pelo 

menos 1(uma) falha crítica e 38,5% dos estudos tiveram mais de 1(uma) 

falha crítica. Dessa forma, os autores relataram que, apesar da melhora na 

qualidade metodológica das RS e MA em cirurgia da coluna vertebral, ainda 

existem falhas que poderiam ser reduzidas, seguindo as diretrizes PRISMA 

e AMSTAR (ORTHO & ESWAR, 2021). 

YUAN et al. (2021a) também verificaram a qualidade metodológica 

das RS, na área de aumento das mamas, pela ferramenta AMSTAR. Os 22 

estudos incluídos apresentaram o escore AMSTAR moderado sem 

significância, em relação ao aumento do número e qualidade dos estudos, ao 

longo do tempo. De maneira interessante, os estudos que utilizaram o 

PRISMA apresentaram maior qualidade, sugerindo que a adesão dessas 

diretrizes pode fortalecer a qualidade metodológica e a confiabilidade das 

conclusões apresentadas. No entanto não foram observadas associações 

significativas entre a pontuação AMSTAR, com o fator impacto do jornal, 
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número de citações, ano de publicação ou número de estudos incluídos 

YUAN et al., (2021a). 

Em outro estudo que avaliou a qualidade das revisões sistemáticas em 

artigos de reconstrução de mama por meio da ferramenta AMSTAR, YUAN 

et al., (2021b) observaram um escore médio de 5,32 de um total de 11. 

Novamente, estudos que aplicaram o protocolo PRISMA apresentaram 

maior qualidade pelo AMSTAR.  

Na área de cirurgia plástica mamária, são escassos os estudos que 

avaliam a qualidade de RS e MA (SAMARGANDI, HASAN, THOMA, 

2016; YU et al., 2017; McGUIRE et al., 2019; YUAN et al., 2021a; YUAN 

et al., 2021b;). Os dados da literatura sobre a qualidade dos estudos de RS e 

MA levantam preocupações sobre a validade dos resultados e aplicação 

clínica (SAMARGANDI, HASAN, THOMA, 2016; YU et al., 2017; 

McGUIRE et al., 2019; YUAN et al., 2021a), que incluem alto risco de viés 

em razão do baixo nível de evidência dos estudos primários incluídos e da 

heterogeneidade. Tais limitações sugerem que cirurgiões plásticos devem 

estar cientes das fragilidades das RS e MA, na interpretação dos resultados 

e devem buscar treinamento sobre métodos de avaliação desses estudos 

(McGUIRE et al., 2019).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO  
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 Desenho da pesquisa 

Estudo secundário, observacional e analítico sobre a qualidade das 

revisões sistemáticas em cirurgia plástica mamária.  

  

 

4.2 Local 

 

Estudo realizado no Programa de Pós-graduação em Cirurgia 

Translacional da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, São Paulo. 

 

 

4.3 Critérios de elegibilidade  

 

A amostragem foi composta por todas as RS que preencheram os 

critérios de elegibilidade recuperados na busca eletrônica realizada. Foram 

considerados como critérios de inclusão: estudos de RS em cirurgia plástica 

mamária, com a participação de pelo menos um cirurgião plástico, 

publicados até o dia 31 de dezembro de 2020, em língua inglesa ou 
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portuguesa. Foram excluídos outros tipos de estudo (relatos de caso, análises 

narrativas, opiniões de especialistas, editoriais, protocolos, e resumos de 

conferências). 

 

 

4.4 Identificação das referências e seleção dos estudos 

 

Realizou-se busca eletrônica com o objetivo de identificar o maior 

número de RS, publicadas em Cirurgia Plástica Mamária, até a data de 31 de 

dezembro de 2020. Foram elaboradas estratégias de buscas específicas para 

as seguintes bases de dados (Quadros 1 e 2):  

CCTR (Cochrane Central Register of Controlled Trials): fonte 

concentrada de relatórios de ensaios clínicos randomizados. A maioria dos 

registros do CCTR é extraída de bancos de dados bibliográficos 

(principalmente MEDLINE e EMBASE), mas os registros também podem 

ser derivados de outras fontes publicadas, como os Registros Especializados 

- coleção de relatórios de ensaios clínicos controlados, com conteúdo 

exclusivo, pertencentes a cada Grupo de Revisão Cochrane (COCHRANE 

LIBRARY, 2017). 

- LILACS (Latin-American and Caribean Literature in Sciences of 

Health): o mais importante e abrangente índice da literatura científica e 

técnica da América Latina e Caribe, existe há 31 anos. Abrange 27 países, 

contendo artigos de 923 periódicos, entre os mais conceituados na área da 

saúde, atingindo mais de 768.000 registros.  

- MEDLINE (MEDLARS- Medical Literature Retrieval System – on-

line): produzida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 
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da América, contendo artigos de mais de 5.000 periódicos, publicadas nos 

Estados Unidos e em outros 70 países. Contém mais de 20 milhões de 

registros na literatura, desde 1964 até 2015. 

- SCIELO (Scientific Electronic Library Online): biblioteca eletrônica 

que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. É 

um projeto da FAPESP-BIREME-CNPq, que tem como objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia comum para a preparação, 

armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em 

formato eletrônico. 

Com o auxílio de uma bibliotecária do Setor de Referências da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), desenvolveram-se as estratégias de 

buscas, sendo encontrado um total de 810 estudos, divididos da seguinte 

forma, para as bases de dados estudadas: Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CCTR), 79 estudos; Latin-American and Caribean 

Literature in Sciences of Health (LILACS), 95 estudos; e MEDLARS – 

Medical Literature Retrieval System – online (MEDLINE), 636 estudos.  

As possíveis RS em Cirurgia Plástica de Mamária foram identificadas 

e selecionadas. Os estudos selecionados, que não foram conduzidos por 

cirurgiões plásticos ou com a participação de, pelo menos, um cirurgião 

plástico, ou publicados em idioma diferente do inglês ou português, foram 

excluídos.  

Quadro 1 - Estratégia da busca eletrônica nas bases de dados LILACS, 

MEDLINE e SCIELO. 

ESTRATÉGIA TERMOS OU COMBINAÇÕES UTILIZADAS 

#1 Pt sistematic review 

#2 Mh sistematic review as a topic 

#3 Mh Mammaplasty 

#4 Mh Breast implantion 
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#5 Mh Gynecomastia 

#6 Tw Breast$ reconstruction 

#7 Tw Breast fat grafting 

#8 Tw Masculinizing AND breast 

#9 Tw nipple$ reconstruction 

 

#10 

("mammaplasty"[MeSH Terms] OR "mammaplasty"[All 

Fields]) OR (breast implant[All Fields] OR breast 

implantation[All Fields] OR breast implantations[All Fields] 

OR breast implanted[All Fields] OR breast implants[All 

Fields]) OR ("gynaecomastia"[All Fields] OR 

"gynecomastia"[MeSH Terms] OR "gynecomastia"[All 

Fields]) OR (breast implantation[All Fields] OR breast 

implantations[All Fields]) OR (breast reconstruction[All 

Fields] OR breast reconstructions[All Fields]) OR (nipple 

reconstruction[All Fields] OR nipple reconstructions[All 

Fields]) AND systematic[sb] 

Legenda: Tw: Text words; Mh: Medical headings; Ct: Limits; Ex: Explode e Pt: 

Publication type. $ = trunca o radical de uma palavra, permitindo a busca eletrônica de 

todas as palavras derivadas do radical. 

Fonte: Do autor (2021). 

 

 

Quadro 2 - Estratégia de busca eletrônica na base de dados COCHRANE. 
ESTRATÉGIA TERMOS OU COMBINAÇÕES UTILIZADAS 

#1 mammaplasty OR *breast implantion* 

#2 (gynecomastia"[MeSH Terms] OR "gynecomastia"[All Fields]) 

OR *breast reconstructions* OR *nipple reconstructions* OR 

(masculinizing AND breast) OR (Breast fat grafting) AND 

systematic[sb] 

Fonte: Do autor (2021). 

A seleção da amostra foi realizada em duas etapas. A primeira 

consistiu na identificação das referências, leitura dos resumos e seleção dos 

estudos, realizada por dois pesquisadores (RAT e GDS). A segunda etapa 

consistiu em uma leitura na íntegra dos estudos selecionados e sua 

classificação quanto à sua qualidade também realizada por dois 
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pesquisadores (RAT e GDS), de forma independente, seguida de uma 

reunião de consenso. Quando não houve concordância, um terceiro 

pesquisador (MSN), de maior graduação e titulação acadêmica, atuou como 

árbitro na tomada de decisão.  

 

 

4.5 Avaliação da qualidade dos estudos selecionados 

 

Após a seleção e leitura na íntegra dos estudos, eles foram avaliados 

de acordo com o instrumento AMSTAR 2 (Anexo 1). Trata-se de uma 

ferramenta validada para avaliar a qualidade metodológica das RS, composta 

de 16 itens. Entre os itens avaliados, são exemplos: Presença dos 

componentes população, intervenção, grupo comparador e resultados 

(PICO) nos critérios de inclusão; Registro do projeto a priori; Seleção de 

estudo e extração de dados em duplicata; Abrangência da pesquisa 

bibliográfica; Status das publicações incluídas; Fornecimento de uma lista 

de estudos incluídos e excluídos; Fornecimento de uma descrição das 

características dos estudos incluídos; Avaliação do risco de viés de estudos 

individuais incluídos na revisão; Avaliação de viés ao interpretar os 

resultados; Discussão de heterogeneidade dos estudos incluídos; Avaliação 

da qualidade científica dos estudos incluídos; Adequação das conclusões da 

revisão com base nessa avaliação; Adequação dos métodos usados para 

combinar os resultados do estudo; Probabilidade de viés de publicação; e 

Inclusão de conflito de interesses tanto na revisão como nos estudos 

incluídos.  
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Dois revisores (RAT e GDS) avaliaram de forma independente a 

qualidade da metodologia das RS incluídas. Nos casos em que houve 

discordância de avaliação, a concordância foi estabelecida em reunião de 

consenso, não sendo necessária a avaliação por um terceiro revisor. 

Cada item do AMSTAR foi pontuado, recebendo 1 ponto quando 

preenchido o critério e 0 pontos quando não atendido ou parcialmente 

atendido. A pontuação total de cada estudo foi calculada, somando todos os 

pontos recebidos, atingindo um máximo de 16 pontos, e foi realizado um 

escore de acordo com a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Quanto maior o 

escore, melhor a qualidade dos estudos. Considera-se que quanto menos 

critérios forem atendidos pela RS, maior o risco de viés.  

 

 

4.6 Extração de dados 

 

 

Para cada estudo elegível, os dados relevantes foram extraídos em 

duplicata, com discrepâncias resolvidas por consenso. Os dados coletados de 

cada estudo foram os seguintes: 

1. Nome do periódico 

2. Ano de publicação 

4. Utilização do PRISMA 

5. Realização de meta-análise  
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4.7 Análise estatística 

 

 

4.7.1 Variáveis 

4.7.1.1 Tempo de publicação dos artigos 

O tempo de publicação dos artigos foi definido considerando o 

intervalo de tempo entre o mês de publicação do artigo até o mês de agosto 

de 2021, quando foi extraída a medida de fator de impacto do artigo. 

 

4.7.1.2 Fator de impacto do artigo 

Para a definição do fator de impacto, primeiro foi realizada a extração 

da quantidade de trabalhos que citaram cada artigo, a qual foi feita, por meio 

do indexador Google acadêmico. O valor absoluto de citações foi 

relativizado pelo tempo de publicação dos artigos por meio da fórmula: 

hi=∁/∆ 

Em que: hi – grau de impacto do artigo; ∁ – número de trabalhos que 

citaram o artigo; ∆ – tempo de publicação do artigo em meses. 

 

 

 

4.7.1.3 Testes estatísticos  

As variáveis contínuas foram expressas por meio de média, 

desviopadrão (SD), mediana, primeiro quartil (Q1) e terceiro quartil (Q3). 

As variáveis categóricas foram apresentadas usando frequência absoluta (ƒ) 
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e porcentagem (%). A análise de proporção foi estabelecida pelo teste qui-

quadrado (χ2). 

A distribuição dos dados foi validada por meio do teste de 

Kolmogorov-Smirnov, que determinou a normalidade dos dados e a escolha 

do teste estatístico. Na presença de distribuição normal, a comparação entre 

duas médias foi mensurada por meio do teste t de Student; já na ausência de 

normalidade, o teste Mann-Whitney (U) foi utilizado. Na comparação 

múltipla de médias, foi adotado o teste de Kruskal-Wallis, seguido das 

ordens do teste de Bonferroni.  

A correlação entre as variáveis foi estabelecida pelos testes de 

correlação de Pearson e Spearman, na presença e ausência de normalidade, 

respectivamente. A correlação foi classificada em: muito fraca: 0 - 0,19; 

fraca: 0,2 - 0,39; moderada: 0,4 -0,59; forte: 0,6 - 0,79 e muito forte: 0,8 - 

1,0.  

Para a definição do escore dos itens do AMSTAR-2, foram realizados 

os procedimentos provenientes da Teoria de Resposta ao Item (TRI), por 

possibilitar verificar o grau de dificuldade de adesão dos artigos atenderem 

aos itens e o poder de discriminação de cada item em relação à qualidade 

(PASQUALI, 2018). Para o cálculo do escore dos artigos, foi realizada a 

média ponderada, de acordo com o poder de discriminação de cada item, que 

variava entre 0 e 1 e, para facilitar a interpretação, esse valor foi multiplicado 

por 100. Para avaliar o grau o grau de concordância entre os juízes foi 

calculado o coeficiente de concordância de Kappa (MACHUGH, 2012) 

 

Em todas as análises, consideraram-se testes bicaudais com o valor de 

p igual ou inferior a 0,05 como estatisticamente significativo. As análises 
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estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa RevMan. 3.5.1 (R 

CORE TEAM). O fluxograma das etapas do estudo pode ser observado na 

Figura 1. 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma da avaliação da qualidade das 

revisões sistemáticas em cirurgia plástica mamária 

Fonte: O autor (2021). 
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4.8 Preceitos ético-legais 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

UNIFESP / HSP de número: 4165260318 (Apêndice 1). O cadastro e 

registro do estudo foram realizados no PROSPERO, sob o número 

CRD42018097275.  
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5 RESULTADOS 

 

A busca eletrônica identificou 810 estudos nas quatro bases de dados 

consultadas. Dois pesquisadores (RAT e GDS) selecionaram, de forma 

independente, 360 estudos, excluindo os 450 que claramente não eram RS 

ou estavam duplicados. Posteriormente, as possíveis RS em cirurgia plástica 

mamária foram identificadas, as quais também tiveram suas referências 

bibliográficas avaliadas na busca de estudos que preenchessem os critérios 

de inclusão. Excluindo as publicações que não atenderam aos critérios de 

seleção, foram obtidos 227 estudos, que foram lidos na íntegra e avaliados 

de acordo com o AMSTAR-2. O coeficiente de Kappa identificou um grau 

de concordância entre os juízes quase perfeito (Κ= 0,941; p<0,001). 

A realização da TRI possibilitou classificar os itens da AMSTAR-2, 

de acordo com o seu grau de dificuldade, por meio da probabilidade de os 

estudos atenderem ao item e grau de discriminação. A Tabela 1 mostra que 

os itens: 7 (0,093), 10 (0,123) e 1 (0,203) foram os que apresentaram maior 

grau de dificuldade para os artigos atenderem aos seus critérios. Já os itens 

4 (0,930), 8 (0,965), 14 (0,953) e 16 (0,965) apresentaram menor grau de 

dificuldade. Os itens específicos para a meta-análise (11, 12 e 15) não 

apresentaram alto grau de dificuldade, pois os artigos que realizaram MA 

apresentaram probabilidade superior a 0,9 de atenderem a esses itens (Tabela 

1). 

Com relação ao poder de discriminação dos itens, os itens 2 (r=0,537), 

9 (r=0,508) e 13 (r=0,578) apresentaram melhor capacidade de identificar 
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artigos que possuíam maior qualidade de acordo com o AMSTAR-2. Por 

outro lado, os itens 8 (r=0,134) e 16 (r=0,134) apresentaram menor 

capacidade de discriminar a qualidade dos artigos. Já o item 3 foi atendido 

por todos os artigos selecionados, não demonstrando grau de dificuldade e 

capacidade discriminatória. 

 

 

Tabela 1 - Avaliação de revisões sistemáticas em cirurgia plástica mamária 

(n=227) pelos itens da AMSTAR-2. 

Item 
Nº de artigos que 

atenderam ao item 

Grau de dificuldade 

do Item* 

Grau de discriminação 

do Item† 

1 46 0,203 0,343 

2 122 0,537 0,516 

3 227 1,000 0,000 

4 211 0,930 0,341 

5 159 0,700 0,392 

6 153 0,674 0,496 

7 21 0,093 0,322 

8 219 0,965 0,134 

9 172 0,758 0,508 

10 28 0,123 0,304 

11ǂ 88 0,978 0,196 

12ǂ 87 0,967 0,253 

13 164 0,722 0,578 

14 216 0,952 0,260 

15ǂ 85 0,944 0,263 

16 219 0,965 0,134 

Legenda: * – Probabilidade de os artigos atenderem ao item; † – Correlação entre o item 

e o escore global; ǂ - Itens exclusivos para artigos que realizaram meta-análise; Revisões 

sistemáticas publicadas até 2020; n=227. 
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O teste de correlação de Spearman identificou correlação positiva 

significativa (p<0,05) entre o fator de impacto e o tempo de publicação dos 

artigos (rρ=0,370; p<0,001). Foi identificada correlação negativa 

significativa entre o tempo de publicação dos artigos e o escore da 

AMSTAR-2 (rρ=-0,458; p<0,001), não sendo observada correlação 

significativa entre o fator de impacto e o escore da AMSTAR-2 (rρ = -0,024; 

p=0,733). 

 

 

5.1 Características dos artigos 

 

 

As características dos artigos avaliados são demonstradas na Tabela 2. 

A mediana do tempo de publicação dos artigos foi de 57,0 ± 59,0 meses. De 

acordo com o fator de impacto, os artigos tiveram, em média, 0,65 citações 

por mês (Mediana = 0,4 ± 0,6) (Tabela 2).  

Quanto à avaliação do AMSTAR-2, a mediana do escore foi de 66,2 

± 32,3, dado que 25% dos artigos, que tiveram a avaliação mais baixa, 

apresentaram menos de 48,5 pontos, e os 25% dos artigos que tinham as 

avaliações mais altas apresentaram mais de 80,8 pontos, de um total de 100. 

Entre os artigos avaliados, 39,65% (n=90) realizaram meta-análise e 

52,42% (n=119) descreveram que utilizaram o protocolo PRISMA. Além 

disso, a maioria dos artigos apontam a necessidade de mais estudos (92,95%; 

n=211). 
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Sobre a distribuição das RS com relação aos anos, os artigos 

publicados no período de 2001 a 2010 foram agrupados em razão da baixa 

frequência de publicações no período. Foram observados 17 artigos 

publicados (7,49%) entre os anos de 2001 e 2010, sendo verificado o maior 

número de publicações em 2019, seguido dos anos de 2015 e 2018. 

Tabela 2 - Características das revisões sistemáticas em cirurgia plástica 

mamária. 

Variáveis não paramétricas Média Mediana (Q1 - Q3) 

Tempo de publicação do artigo (meses) 65,05 57,0 (31,0 - 90,0) 

Fator de Impacto (∁/∆) 0,65 0,4 (0,2 - 0,8) 

Escore da AMSTAR-2 62,67 66,2 (48,5 - 80,8) 

Variáveis categóricas ƒ (%) 

Realizou Meta-Análise, n (%) 90 (39,65) 

Utilizou o protocolo PRISMA, n (%) 119 (52,42) 

Cita a necessidade de mais estudos, n (%) 211 (92,95) 

Ano de publicação, n (%)   

2001-2010 17 (7,49) 

2011 9 (3,96) 

2012 11 (4,85) 

2013 18 (7,93) 

2014 17 (7,49) 

2015 26 (11,45) 

2016 21 (9,25) 

2017 22 (9,69) 

2018 26 (11,45) 

2019 46 (20,26) 

2020 14 (6,17) 

Legenda: Q1: primeiro quartil; Q3: terceiro quartil; ∁: número de trabalhos que citaram 

o artigo; ∆: tempo de publicação do artigo em meses; Revisões sistemáticas publicadas 

até 2020; n=227. 
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5.2 Avaliação dos estudos de acordo com o PRISMA 

 

Apesar do percentual de artigos que utilizaram o protocolo PRISMA 

ser maior entre os que realizaram MA, na comparação entre os que não 

utilizaram, não foi encontrada diferença significativa (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Distribuição de revisões sistemáticas em cirurgia plástica 

mamária de acordo com a realização de meta-análise e a utilização do 

protocolo PRISMA. 

Protocolo PRISMA 

Realizou Meta-análise 

p-valor* Sim (n=90)  Não (n=127) 

n (%)   n (%) 

Sim 51 (56,7)  68 (49,6) 
0,342 

Não 39 (43,3)  69 (50,4) 
Legenda: * Teste de χ2; Revisões sistemáticas publicadas até 2020; n=227. 

Fonte: Do autor (2021). 

 

 

Os artigos que realizaram MA tiveram o escore da AMSTAR-2 

(mediana = 80 ± 20,6) significativamente maior em comparação com os que 

não realizaram (mediana = 57,1 ± 43,0) (p < 0,001). Não foram encontradas 

diferenças significativas, em relação ao fator de impacto do artigo (p = 0,440) 

e o tempo de publicação dos artigos (p=0,071) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Associação da realização da meta-análise com as variáveis de 

tempo de publicação dos artigos, fator de impacto e escore AMSTAR-2 

Variáveis  

Meta-análise 

p Sim (n=90)  Não (n=127) 

Mediana (Q1 - Q3)   Mediana (Q1 - Q3) 

Tempo de publicação 

do artigo (meses) 
50,0 (29,0 - 82,0)   63,0 (38,0 - 94,0) 0,071 

Fator de Impacto 0,5 (0,3 - 0,9)  0,4 (0,2 - 0,8) 0,440 

Escore AMSTAR-2 80,8 (63,1 - 83,7)   57,1 (34,6 - 77,6) p<0,001 

Q1: primeiro quartil; Q3: terceiro quartil; AMSTAR: Assessment of Multiple Systematic 

Reviews 2. * Teste não paramétrico Mann-Whitey; Revisões sistemáticas publicadas até 

2020; n=227. 

Fonte: Do autor (2021). 

 

 

A associação da utilização do protocolo PRISMA com as variáveis de 

tempo de publicação dos artigos, fator de impacto do artigo e escore 

AMSTAR-2 foi avaliada (Tabela 5). De acordo com a utilização do 

protocolo PRISMA e o tempo de publicação dos artigos, estudos que não 

utilizaram o protocolo tiveram tempo de publicação maior (mediana= 87,5 ± 

56,0 meses), em relação aos que utilizaram (mediana = 39,0 ± 34,0 meses), 

com p< 0,001. Também foi verificada diferença significativa em relação à 

utilização do PRISMA e o fator de impacto do artigo, pois os artigos que não 

utilizaram o protocolo apresentaram fator de impacto maior (mediana= 0,6 

± 0,7), em comparação com os que utilizaram o protocolo (mediana= 0,4 ± 

0,4), com p=0,002. Em relação ao escore da AMSTAR-2, artigos que 

utilizaram o PRISMA apresentaram maiores escores (mediana = 77,6 ± 17,7) 

em relação aos que não utilizaram (mediana = 52,9 ± 38,3), com p < 0,001 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 - Associação da utilização do protocolo PRISMA com as variáveis 

de tempo de publicação dos artigos, fator de impacto e escore AMSTAR-2. 

Variáveis   

PRISMA 

p Sim (n=119)  Não (n=108) 

Mediana (Q1 – Q3)   Mediana (Q1 – Q3) 

Tempo de publicação do 

artigo (meses) 
39,0 (25,0 – 59,0)   87,5 (58,0 – 114,0) <0,001 

Fator de Impacto 0,4 (0,2 – 0,6)  0,6 (0,3 – 1,0) 0,002 

Escore AMSTAR-2 77,6 (63,1 – 80,8)   52,9 (32,3 – 70,6) <0,001 

Legenda: Q1: primeiro quartil; Q3: terceiro quartil; AMSTAR-2: Assessment of Multiple 

Systematic Reviews 2. * Teste não paramétrico Mann-Whitey; Revisões sistemáticas 

publicadas até 2020; n=227. 

Fonte: Do autor (2021). 

 

 

Na comparação entre os artigos que citavam ou não a necessidade de 

mais estudos (Tabela 6), foi encontrada diferença para o escore da 

AMSTAR-2, pois os artigos que citavam tiveram maior escore (mediana = 

68,6 ± 31,6) em relação aos que não citaram a necessidade de novos estudos 

(mediana = 52,3 ± 38,5) (p = 0,024). No entanto não foram observadas 

diferenças em relação ao tempo de publicação dos artigos (p=0,987) e o fator 

de impacto (p=0,414). 
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Tabela 6 - Comparação das variáveis de estudo com relação aos artigos que 

citam a necessidade de mais estudos. 

Variáveis   

Necessidade de mais estudos 

p 
Sim (n=16)  Não (n=211) 

Mediana  

(Q1 – Q3)   

Mediana  

(Q1 – Q3) 

Tempo de publicação do 

artigo (meses) 
57,0 (31,0 – 92,0)   68,0 (28,0 – 82,5) 0,987 

Fator de Impacto 0,4 (0,2 – 0,8)  0,4 (0,2 – 0,7) 0,414 

Escore AMSTAR-2 68,6 (49,2 – 80,8)   52,3 (29,3 – 67,8) 0,024 

Legenda: Q1: primeiro quartil; Q3: terceiro quartil; AMSTAR-2: Assessment of Multiple 

Systematic Reviews 2. * Teste não paramétrico Mann-Whitey; Revisões sistemáticas 

publicadas até 2020; n=227. 

Fonte: Do autor (2021). 

 

 

A associação entre o ano de publicação e o fator de impacto foi 

verificada. Houve uma tendência de diminuição do fator de impacto do 

artigo, ao logo dos anos, com diferenças significativas apenas entre 2020 e 

os períodos 2001-2010, 2011-2013; e entre 2019 e os períodos 2001-2010 e 

2011-2013 (Figura 2). 
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Figura 2 - Linha do tempo em relação ao fator de impacto dos artigos 

publicados no período de 2001 a 2020.  
Legenda: KW – Teste Kruskal-Wallis; * - Teste de Bonferroni, diferença significativa 

(p<0,05) com o ano de 2020; † - diferença significativa (p<0,05) com o ano de 2019; 

n=227. 

Fonte: Do autor (2021). 

 

 

Por outro lado, em relação ao escore da AMSTAR-2, é possível 

identificar uma tendência de aumento ao longo dos anos, havendo uma 

diferença significativa na comparação dos artigos organizados por ano de 

publicação com relação ao escore da AMSTAR-2 (p<0,001). O período de 

2001 a 2010, em conjunto com os anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, tiveram 

diferenças significativas na comparação com o período de 2018 a 2019 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Linha do tempo em relação ao escore da AMSTAR-2 dos artigos 

publicados no período de 2001 a 2020. 

Legenda: KW – Teste Kruskal-Wallis; * - Teste de Bonferroni, diferença significativa 

(p<0,05) com o ano de 2018; † - diferença significativa (p<0,001) com o ano de 2019; ǂ - 

diferença significativa (p<0,01) com o ano de 2019; § - diferença significativa (p<0,01) 

com o ano de 2020; ǁ - diferença significativa (p<0,05) com o ano de 2020; n=227. 

Fonte: Do autor (2021). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Atualmente a cirurgia plástica mamária apresenta múltiplas vertentes, 

que abrangem a atualização constante sobre técnicas cirúrgicas, métodos 

avançados de diagnóstico, manejo de complicações, atendimento 

multidisciplinar, ético, personalizado e humanizado, que oferece resultados 

esteticamente agradáveis e proporciona saúde física e mental (MOMOH et 

al., 2020; NAHABEDIAN, DISA, COLWELL, 2021). O paciente deve estar 

familiarizado com todas as opções potenciais de tratamento, juntamente com 

seus riscos e benefícios. Além disso, a cirurgia plástica mamária está cada 

vez mais integrada na gestão do tratamento do câncer de mama, conhecida 

também como “cirurgia oncoplástica” (ECONOMIDES et al., 2019; 

MOLLINAR et al., 2020), que requer planejamento e aplicações mais 

sofisticadas e avançadas. Para atender tais desafios, o cirurgião plástico 

necessita estar atualizado e seguir os princípios da MBE observados 

principalmente em estudos de RS e MA (WALTHO, HATCHELL, 

ATHOMA, 2017). 

Entre os tipos de estudos, de acordo com a classificação da Sociedade 

Americana de Cirurgia Plástica, as RS enquadram-se como nível I de 

evidência (SWANSON, SCHMITZ, CHUNG, 2010). No entanto, as RS 

podem apresentar limitações metodológicas em relação à análise crítica da 

qualidade dos estudos incluídos. Dessa forma, é imprescindível avaliar a 

qualidade das RS, para determinar suas implicações práticas. Na área de 

cirurgia plástica mamária, são escassos os estudos que avaliam a qualidade 

de RS e MA (SAMARGANDI, HASAN, THOMA, 2016; YU et al., 2017; 

McGUIRE et al., 2019; YUAN et al., 2021a; YUAN et al., 2021b). Além 

disso, os resultados relatados levantam preocupações sobre a validade desses 
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achados e sua aplicação clínica (SAMARGANDI, HASAN, THOMA, 2016; 

YU et al., 2017; McGUIRE et al., 2019; YUAN et al., 2021a). Tais 

limitações podem ser reflexo de falhas primárias na metodologia dos estudos 

de RS e MA e na revisão criteriosa de manuscritos para publicação (YU et 

al., 2017; McGUIRE et al., 2019), sugerindo a necessidade de treinamento, 

nos departamentos de cirurgia plástica, sobre métodos de avaliação 

criteriosa.  

Neste estudo, foram analisados 227 RS em cirurgia plástica mamária 

publicadas até o final de 2020. Os estudos selecionados apresentaram o 

tempo de publicação de 57,0 ± 59,0 meses e o escore AMSTAR-2 de 66,2 ± 

32,3 (Q1: 48,5 pontos e Q2: 80,8 pontos). O resultado do AMSTAR-2 

encontrado foi semelhante ao estudo de MONENI, LEE, TALLEY (2013) e 

superior ao relatado por GAGNIER & KELLAM (2013) e SAMARGANDI, 

HASAN, THOMA (2016). 

Por outro lado, o escore AMSTAR-2, aqui observado, foi inferior ao 

relatado em estudos anteriores (SUN et al., 2018; SATHISH & ESWAR, 

2021). SUN et al. (2018) que realizaram uma análise da qualidade das RS 

publicadas em microcirurgia de cabeça e pescoço  pelas especialidades 

Cirurgia Plástica e Otorrinolaringologia. Os escores AMSTAR foram de 8 

para Otorrinolaringologia, 7 para Cirurgia Plástica e 8 no geral (para um total 

de 11 pontos), demonstrando que estudos nesta área apresentam qualidade 

de razoável a boa.  

ORTHO & ESWAR (2021) analisaram a qualidade metodológica de 

96 estudos de RS e MA na especialidade Cirurgia da Coluna Vertebral, no 

período 2000 e 2019, e relataram uma pontuação AMSTAR média de 7,5 de 

11 pontos. Em Cirurgia Plástica, estudo de McGUIRE et al. (2019) avaliou 

74 RS e MA, entre 2007 e 2017, e também constatou escores AMSTAR de 
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sete de 11. Dessa forma, os nossos achados associados a dados da literatura 

sugerem que a qualidade metodológica de RS em cirurgia plástica mamária 

deve ser melhorada. 

Entre as RS aqui analisadas, de acordo com o AMSTAR-2, os itens 7, 

10 e 1 foram os menos aplicados pelos estudos. O item 7 refere-se à lista de 

artigos excluídos das RS durante o levantamento bibliográfico, e o item 10 

refere-se à explicação das fontes de recurso e financiamento de cada artigo 

selecionado para RS. Apenas 21 artigos cumpriram o requisito para o item 

7, e 28 para o item 10. Com a limitação da quantidade de caracteres imposta 

pelos periódicos, supõe-se que a necessidade de compactação do estudo para 

publicação exija omissão de algumas informações, as quais os autores 

julgariam menos relevantes, apesar desses dados serem importantes no 

desenvolvimento e construção de uma RS. Semelhante aos nossos achados, 

Samargandi, Hasan e Thoma avaliaram a qualidade de RS na cirurgia 

plástica da mama e verificaram que apenas 15,25% dos estudos forneceram 

uma lista de estudos excluídos. A falta dessa etapa mostra menor 

transparência sobre a decisão durante o processo de condução do estudo. 

Além disso, a lista de estudos excluídos deve incluir o motivo de exclusão, 

para reduzir a ambiguidade nesta etapa (SAMARGANDI, HASAN, 

THOMA, 2016).  

A inclusão das fontes de financiamento dos estudos incluídos na 

revisão é um critério importante que é avaliado no item 10 do AMSTAR-2. 

Segundo GOLDIM (2006), a declaração de fontes de financiamentos é 

fundamental em uma RS, deixando clara a relação entre pesquisadores, 

instituições de pesquisa e patrocinadores, mantendo, assim, a credibilidade 

científica do estudo pela adequação ética e metodológica (GOLDIM, 2006). 
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A baixa adesão dos estudos aqui incluídos a esse item foi concordante 

com o estudo de FAGGION JÚNIOR, ATIEH, ZANICOTTI (2014), que 

avaliaram se as RS publicadas em Periodontologia e Implantodontia 

discutiam a influência das fontes de financiamento nos estudos publicados 

até 2012. Das 146 RS incluídas, apenas 45 estudos (31%) informaram as 

fontes de financiamento dos estudos primários e 14 estudos (10%) discutiram 

a influência das fontes de financiamento nos resultados dos estudos, ou seja, 

foi verificado viés de patrocínio (FAGGION JÚNIOR, ATIEH, 

ZANICOTTI, 2014). Tornou-se evidente que as fontes de financiamento são 

relatadas de forma inadequada e a discussão sobre o viés de patrocínio são 

fundamentais para fornecer orientação adequada para tratamentos clínicos. 

Já o item 1 do AMSTAR-2 refere-se ao uso da estratégia PICO, que é 

composta por quatro componentes: paciente, intervenção, comparação e 

desfecho (Outcome), que fornece suporte à elaboração da pergunta do estudo 

e a busca bibliográfica, que foi adequadamente aplicada em apenas 32 

artigos. A adoção da estratégia PICO é fundamental durante a busca 

bibliográfica e deve ser cada vez mais implementada, já que esse item está 

incluído no protocolo PRISMA (PAGE et al., 2021). A adesão  a esse critério 

significa que os estudos podem conduzir adequadamente a RS reduzindo o 

enfraquecimento de suas conclusões (YUAN et al., 2021a).  

Por outro lado, os itens 4, 8, 14 e 16 foram os mais observados entre 

os estudos analisados. No item 4, os autores declararam que utilizaram uma 

estratégia abrangente de busca da literatura. As RS exigem um objetivo claro 

e busca reprodutível para identificar todos os estudos relevantes. A 

supremacia de uma RS se estabelece na capacidade de identificar os estudos 

elegíveis. A pesquisa isolada, apenas com a base de dados MEDLINE, tem 

sido insuficiente para o propósito de uma RS (MOMENI, LEE, TALLEY, 
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2013). Dessa forma, a estratégia de pesquisa deve ser abrangente e sensível, 

visto que a busca em mais de um banco de dados é fortemente recomendada 

(GRECO et al., 2013; PIZARRO, CARVAJAL, BUITRAGO-LÓPEZ, 

2021). Além disso, uma pesquisa bibliográfica abrangente, incluindo dados 

não publicados, é fundamental para evitar superestimação do efeito 

verdadeiro de uma intervenção (MOMENI, LEE, TALLEY, 2013).  

O item 8 questiona se as RS descreveram os artigos incluídos no 

estudo, deixando explícitos os dados que vão ser analisados. Os 

pesquisadores tendem a adotar diferentes métodos e critérios para identificar, 

analisar e sintetizar os dados, ocasionando assim uma variabilidade na 

maneira de conduzir uma RS (GRECO et al., 2013). Nesse sentido, RS bem 

conduzidas aumentam a probabilidade da apresentação de resultados não 

enviesados, além de serem um pré-requisito para interpretações e aplicações 

válidas (SHEA et al., 2009).  

Já o item 14 avalia se a heterogeneidade dos dados foi considerada na 

discussão dos resultados encontrados, ou seja, se esses dados podiam ser 

comparados, evitando viés de análise. A heterogeneidade significativa pode 

ser causada pelo agrupamento de estudos pequenos e gera considerável viés, 

que pode ser tratado por meio de modelagem de efeitos aleatórios e fixos 

(THOMPSON, 1994; IMREY, 2019). Os efeitos aleatórios são considerados 

superiores quando o número de estudos primários é maior que 15 e na 

presença de alto potencial de heterogeneidade entre os estudos (CLARK & 

LINZER, 2015; IMREY, 2019). Problemas relacionados com 

heterogeneidade ocorrem, especialmente em Cirurgia Plástica, em que os 

níveis de evidências dos estudos primários são geralmente mais baixos em 

relação às outras especialidades. Segundo MAcGUIRE et al. (2019), o 

agrupamento de resultados heterogêneos e evidências de baixa qualidade 
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simplesmente para realizar uma MA pode resultar em resultados 

inconclusivos ou enganosos. 

O item 16 refere-se à declaração de conflito de interesse, incluindo 

financiamento do estudo. Diferente dos achados do presente estudo, outros 

autores relataram baixa adesão (2,6%) das RS em Cirurgia Plástica ao item 

16 (SAMARGANDI, HASAN, THOMA, 2016). Dessa forma, leitores de 

RS devem estar cientes que evidências contendo um grande número de 

ensaios que apresentam fundos primários financiados pela indústria podem 

fornecer resultados tendenciosos (FAGGION JÚNIOR, ATIEH, 

ZANICOTT, 2014). BHANDARI et al. (2004) avaliaram 332 ensaios 

clínicos controlados randomizados, e observaram que, em 122 (37%) dos 

ensaios, os autores declararam financiamento da indústria. O suporte 

financeiro da indústria foi associado a um resultado significativo a favor do 

novo produto (BHANDARI et al., 2004). Assim, RS apoiadas pela indústria 

são relacionadas a resultados favoráveis a seus produtos, apresentando o que 

é chamado de “product bias” (BERO et al., 2007; YANK, RENNIE, BERO, 

2007). 

Em relação aos itens específicos para a MA (11, 12 e 15), os estudos 

analisados não apresentaram grau de dificuldade, pois os artigos que 

realizaram MA mostraram alta probabilidade em atenderem esses itens. Tais 

medidores englobam a adoção de testes estatísticos adequados, identificação 

e discussão dos potenciais fatores causadores de viés (PAGE et al., 2021). 

As conclusões de uma RS e MA dependem fortemente na qualidade dos 

estudos primários, para estimar o efeito combinado, e a validade interna pode 

ser afetada por erros e avaliações incorretas durante as fases de um ensaio 

clínico (FAGGION JÚNIOR, ATIEH, ZANICOTT, 2014). A qualidade dos 

ensaios clínicos randomizados devem ser avaliados em relação a critérios 
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internos: randomização, cegamento adequado e explicação para desistências, 

que abordam as questões de validade (minimização de viés) e externos: 

validade (capacidade de generalizar resultados) (GRECO et al., 2013).  

Já o item 3 foi atendido por todos os artigos selecionados, não 

demonstrando grau de dificuldade e capacidade discriminatória. Esse item 

avalia se os autores das RS explicaram a seleção dos tipos de estudos 

selecionados. Nesta questão, os autores podem ou não selecionar apenas 

ensaios clínicos randomizados (GRECO et al., 2013; PIZARRO, 

CARVAJAL, BUITRAGO-LÓPEZ, 2021), podendo ser classificados os 

ensaios clínicos randomizados com maior qualidade da evidência em relação 

a estudos observacionais (SWANSON, SCHMITZ, CHUNG, 2010; EAVES 

& ROHRICH, 2011; KOWALSKI & CHUNG, 2013). Todavia nem sempre 

existe considerável número de estudos randomizados o que, muitas vezes, 

justifica a condução de RS baseadas em estudos observacionais, induzindo à 

obtenção de moderada ou baixa qualidade da evidência. 

O fator de impacto do artigo apresentou correlação positiva com o 

tempo de publicação dos artigos e correlação negativa com o escore da 

AMSTAR-2. Não foi encontrada correlação significativa entre o fator de 

impacto do artigo e o escorre da AMSTAR. Por outro lado, os artigos que 

não utilizaram o protocolo PRISMA apresentaram fator de impacto maior 

em comparação com os que utilizaram o protocolo PRISMA. Esse achado é 

concordante com estudo de YUAN et al. (2021a), que não observaram 

associações significativas entre a pontuação AMSTAR e o fator de impacto 

do periódico.  

Análise multivariada de regressão linear revelou que estudos mais 

recentes são propensos a apresentarem uma pontuação AMSTAR mais alta. 

Neste mesmo sentido, estudo analisou a qualidade de RS e MA, na área de 
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cirurgia da coluna, e relataram que fator de impacto não é um preditor de 

qualidade de RS publicadas nos periódicos mais citados (SATHISH & 

ESWAR, 2021). O fator de impacto é frequentemente usado como um 

indicador da importância de um periódico para sua área, que reflete o número 

médio de citações de artigos publicados em um determinado ano. No entanto, 

não está associado a fatores como qualidade do processo de revisão por pares 

e conteúdo da revista e pode ser inflado artificialmente por autocitação 

(SHARMA et al., 2014). Dessa forma, ainda existe um debate sobre o papel 

do fator de impacto em termos de qualidade das RS (SATHISH & ESWAR, 

2021).  

Os artigos que realizaram MA apresentaram escores da AMSTAR-2 

maiores na comparação com os que não realizaram. As MA integram 

quantitativamente os resultados dos estudos incluídos nas RS, usando 

técnicas estatísticas específicas (FAGGION JÚNIOR, ATIEH, 

ZANICOTTI, 2014). Alguns pesquisadores consideram a MA fonte de alto 

grau de evidência em relação à eficácia de uma intervenção, o que pode ter 

induzido a uma melhor qualidade desses estudos. Entre os artigos avaliados, 

39,65% realizaram MA e 52,42% utilizaram o protocolo PRISMA.  

O PRISMA é composto por 27 itens-guia sobre informações que 

devem ser claramente descritas no artigo (PAGE et al., 2021). Esse 

instrumento é utilizado para avaliar as características de redação do estudo, 

não avaliando diretamente a qualidade metodológica da RS. No entanto, no 

presente estudo, verificamos que estudos que relataram ter utilizado o 

PRISMA apresentaram associação com artigos mais recentes e escore 

AMSTAR superior. Esses achados são concordantes com YUAN et al. 

(2021a), que avaliaram a qualidade metodológica das RS na área de 

mamoplastia de aumento. Os resultados apresentados mostraram que os 
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estudos que seguiram o PRISMA apresentaram maior qualidade, sugerindo 

que a adesão dessas diretrizes pode aumentar a qualidade metodológica e a 

confiabilidade das conclusões apresentadas. 

Sobre a distribuição dos artigos com relação ao tempo, pode ser 

observado aumento de publicações ao longo dos anos. O aumento de estudos 

de RS em cirurgia plástica da mama indica o reconhecimento da necessidade 

de maiores níveis de evidência e interesse na atualização constante (SUN et 

al., 2018). Achados semelhantes foram relatados por MAcDONALD et al. 

(2010), que avaliaram RS publicadas em quatro periódicos de Urologia entre 

1998 e 2008 e observaram aumento no número de publicações ao longo do 

tempo, sendo 10 (17,5%), 20 (35,1%) e 27 (47,4%) RS publicadas em 1998 

a 2001, 2002 a 2005 e 2006 a 2008, respectivamente (MAcDONALD et al., 

2010). 

A relação entre o ano de publicação e o fator de impacto do artigo foi 

verificada, podendo ser identificada tendência de diminuição do fator de 

impacto ao longo dos anos. Por outro lado, em relação ao escore da 

AMSTAR, é possível identificar tendência de aumento ao longo dos anos. 

Esses achados são semelhantes ao relatado por MOMENI, LEE, TALLEY 

(2013), que avaliaram a qualidade das revisões RS em cirurgia de mão, sendo 

verificado o aumento no número de RS ao longo dos anos, com melhora 

significativa na qualidade. Em cirurgia plástica, MCGUIRE et al. também 

relataram aumento na frequência e qualidade de RS (McGUIRE et al., 2019). 

Entre os pontos fortes deste estudo, apresentamos escopo abrangente 

de busca, em cinco bases de dados, que incluiu RS sobre a cirurgia plástica 

mamária, sem restrição de subárea, que resultou na análise de um número 

considerável de estudos (n=227). Além disso, as etapas dessa revisão 

envolveram dois avaliadores independentes. Por outro lado, este estudo 
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apresenta limitações importantes, incluindo a avaliação do fator de impacto 

em número de citações e a data da publicação, sendo esperado que estudos 

recentes teriam menos oportunidades de serem citados em comparação com 

estudos mais antigos. 

O número de RS em Cirurgia Plástica Mamária vem aumentando com 

o tempo, companhado por melhora da qualidade desses estudos, que pode 

ser justificada pela adoção da ferramenta PRISMA (PAGE et al., 2021), que 

serve como guia na elaboração dos estudos. Entretanto, alguns pesquisadores 

conduzem seus estudos de maneira diferente e essa falta de padronização 

resulta em RS com limitações metodológicas. Essa fragilidade fica evidente 

na avaliação dos critérios do AMSTAR-2, uma vez que diversos itens, 

considerados requisitos mínimos, não são preenchidos. Por outro lado, 

mesmo em RS que cumprem com a maioria dos itens, a validade ainda não 

pode ser completamente assegurada, uma vez que grande parte delas não são 

baseadas em ensaios clínicos randomizados, não tendo, dessa forma, o maior 

nível de evidência científica. Assim, novos estudos primários, que adotem 

maior rigor metodológico com número amostral, são necessários em cirurgia 

plástica mamária, para embasar RS com maior nível de evidência.  

Dessa forma, com o objetivo de promover a produção de uma RS de 

qualidade, sugere-ses que os autores utilizem a ferramenta PRISMA, com 

direcionamento na construção do trabalho, cumpram os itens presentes no 

AMSTAR-2. Assim, acreditamos que as RS desenvolvidas atenderão aos 

requisitos mínimos, garantindo uma boa qualidade metodológica, com 

validade assegurada para interpretação e aplicação de seus resultados. Além 

disso, sugerimos que as futuras RS em cirurgia plástica mamária devem 

considerar a inclusão apenas de estudos clínicos controlados randomizados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

 

A qualidade das RS em Cirurgia Plástica Mamária atingiu escore 

da mediana de 66,2 considerando uma escala de 0 a 100, dado que 

os itens 2, 9 e 13 do AMSTAR-2 apresentaram melhor capacidade 

de identificar estudos com maior qualidade.  
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