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Caro Editor,
Lemos com muito interesse e agrado a revisão recentemente publicada na vossa revista dedicada às etapas de
uma revisão sistemática.1
O tema é sem dúvida importante e o artigo detalha muito bem os vários passos necessários à realização de revisões sistemáticas.
Gostaríamos de partilhar algumas ferramentas que utilizamos com sucesso e consideramos de grande utilidade
no desenvolvimento destes projetos de investigação, esperando que esta partilha possa também ser útil a outros
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colegas que estejam a iniciar o seu percurso nesta área.
Na fase de triagem dos artigos utilizamos habitualmente
um programa de rastreio designado por Rayyan.2 Este programa está disponível no computador ou nos smartphones,
sendo a sua utilização muito fácil e intuitiva. A sua utilização
permite a realização da triagem dos artigos de forma mais
rápida e eficaz, mantendo naturalmente a ocultação entre
os revisores.
Quando há oportunidade de realização de meta-análise
existem programas de complexidade variável, sendo que
numa fase inicial podem ser úteis programas mais simples e gratuitos. Neste âmbito, a nossa experiência com o
OpenMeta® tem sido muito boa.
Gostaríamos também de partilhar que, apesar de ter
sido mencionado o Endnote como software para gestão de
referências, existem outras opções gratuitas e também eficazes, nomeadamente o Mendeley.
Por fim, gostaríamos de felicitar as autoras do artigo
pela revisão feita e esperar que o nosso pequeno contributo possa também ser útil a novos investigadores.

2.

Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, Elmagarmid A. Rayyan - a web
and mobile app for systematic reviews. Syst Rev. 2016;5:210.

Nayive GOMEZ1, Mariana ALVES1,2

1. Serviço de Medicina III. Hospital Pulido Valente. Centro Hospitalar Lisboa Norte. Lisboa. Portugal.
2. Faculdade de Medicina. Universidade de Lisboa. Lisboa. Portugal.
Autor correspondente: Mariana Alves. marianaalves88@gmail.com
Recebido: 29 de abril de 2019 - Aceite: 29 de abril de 2019 | Copyright © Ordem dos Médicos 2019

https://doi.org/10.20344/amp.12263

Revista Científica da Ordem dos Médicos 411 www.actamedicaportuguesa.com

CARTAS AO EDITOR

Cartas ao Editor, Acta Med Port 2019 May;32(5):408-411

