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RESUMO 

Objetivo. O ensaio clínico randomizado é um estudo observacional descritivo 

que compara o efeito e o valor das intervenções em seres humanos. O estudo 

objetivou analisar a qualidade dos ensaios clínicos randomizados publicados na 

Revista Brasileira de Reumatologia. Métodos. Os ensaios clínicos 

randomizados foram encontrados por busca manual na Revista Brasileira de 

Reumatologia entre maio de 2003 a dezembro de 2016, analisou-se sua 

descrição através da escala de qualidade. Foi utilizada estatística descritiva. A 

variável primária foi à qualidade dos ensaios clínicos randomizados. A escolha 

dos artigos foi por sorteio. Resultados. Foram encontrados 114 artigos originais, 

sendo 2 (1,75%) ensaios clínicos randomizados classificados como de má 

qualidade. Os outros artigos foram classificados quanto ao tipo de estudo: os 

estudos transversais com 50,87% - (58/114), estudos de coorte 19,29% - 

(22/114), casos-controle 13,15% (15/114), séries de casos 6,14% (7/114), 

estudos de acurácia 6,14% (7/114), estudo ecológico 3,5% (4/114). Conclusão. 

Conclui-se que os artigos originais de ensaios clínicos randomizados analisados 

nesta pesquisa e publicados na Revista Brasileira de Reumatologia não foram 

de boa qualidade metodológica. 

 

Descritores:  

Ensaios clínicos randomizados como assunto; Estudo observacional e descritivo, 

Reumatologia. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Goal. The randomized clinical trial is a descriptive observational study that 

compares the effect and value of interventions in humans. The aim of this study 

was to analyze the quality of the randomized clinical trials published in the 

Brazilian Journal of Rheumatology. Methods. Randomized clinical trials were 

found by manual search in the Brazilian Journal of Rheumatology between May 

2003 and December 2016, and its description was analyzed through the quality 

scale. Descriptive statistics were used. The primary variable was the quality of 

randomized clinical trials. The choice of articles was by lot. Results. We found 

114 original articles, of which 2 (1.75%) were randomized clinical trials classified 

as poor quality. The other articles were classified according to the type of study: 

cross-sectional studies with 50.87% - (58/114), cohort studies 19.29% - (22/114), 

control cases 13.15% 114), case series 6.14% (7/114), accuracy studies 6.14% 

(7/114), ecological study 3.5% (4/114). Conclusion. It is concluded that the 

original articles of randomized clinical trials analyzed in this research and 

published in the Brazilian Journal of Rheumatology were not of good 

methodological quality. 
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Randomized clinical trials as subject; Observational and descriptive study, 

Rheumatology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O ensaio clínico randomizado é um tipo de estudo prospectivo que 

compara o efeito e o valor de intervenções em seres humanos, envolvendo um 

ou mais grupos de intervenção e pelo menos um grupo controle, com alocação 

aleatória dos participantes e utilização de medidas de controle (FILHO, 1989; 

GREEN, 2005).  

A intervenção em teste é, na maioria das vezes, comparada com o 

procedimento mais utilizado e mais adequado até então, caso este não exista, o 

grupo experimental é comparado com um grupo placebo (FILHO, 1989). São 

considerados como os estudos que servem de base para o avanço da ciência, 

pois, o ensaio clínico randomizados é o tipo de estudo com menor possibilidade 

de ocorrência de vieses durante a investigação do fenômeno de interesse 

(SCHULZ, 1995). 

A análise da qualidade metodológica permite ao leitor analisar a execução 

de uma pesquisa e verificar a aplicabilidade dos achados desta pesquisa na sua 

prática clínica diária. Alguns autores já publicaram seus resultados em relação a 

análise da qualidade metodológica em outras áreas dentro e fora da medicina, 

com resultados variáveis, pois, a quantidade de artigos com boa qualidade 

metodológica não foi elevada (GREENFIELD, 2005; JÜNI, 2001).  

O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade dos ensaios clínicos 

randomizados publicados na Revista Brasileira de Reumatologia. 

 

2. MÉTODOS 

 

O presente estudo foi submetido à plataforma Brasil, não utilizou o termo 

de consentimento livre e esclarecido e foi executada no Centro Universitário 

Tiradentes em Maceió/AL. Os gastos inerentes a essa pesquisa foram de 

responsabilidade dos próprios autores. 

Estudo observacional para análise da qualidade de ensaios clínicos 

randomizados.  

O critério de inclusão: Artigos originais publicados na Revista Brasileira de 

Reumatologia, encontrado por meio da busca eletrônica indexado no Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 



Critérios de exclusão: artigos com descrição incompleta das variáveis; 

artigos que não foram conseguidos na integra; artigos originais referentes a 

pesquisas com animais; revisão de literatura; carta editorial; relato de caso e 

estudos com cadáveres. 

A variável primária foi: analisar os artigos originais de ensaios clínicos 

randomizados (ECR) publicados entre maio de 2003 e dezembro de 2016 por 

meio de busca eletrônica, observando-se as palavras “randômico”, 

“randomizado”, “aleatório”, “distribuição aleatória”, “encobrimento”, “duplamente 

encoberto”, “duplo-cego”, “placebo” ou quaisquer outras palavras que 

indicassem que o artigo poderia ser classificado como um ensaio clínico 

randomizado. Cada ECR foi submetido à análise da qualidade. 

As variáveis secundárias foram: encaminhamento da pesquisa para o 

CEP, utilização do termo de consentimento livre e esclarecido, descrição da fonte 

de fomento, cálculo do tamanho da amostra, teste estatístico utilizado, utilização 

de estatística descritiva, nível de significância adotado na pesquisa, uso do 

intervalo de confiança, sigilo da alocação. As variáveis secundárias foram 

analisadas em todos os artigos encontrados na busca manual. 

A variável primária foi analisada em reunião de consenso entre os autores 

deste trabalho, que inicialmente verificaram os ECR quanto ao sigilo de alocação 

e a seguir quanto a qualidade dos ensaios por meio da escala de qualidade de 

GREEN e JADAD, respectivamente. As variáveis secundárias foram analisadas 

nos artigos originais da amostra por um único revisor. A busca destas variáveis 

foi por meio da leitura completa do artigo.  

A Revista Brasileira de Reumatologia foi escolhida para análise dos artigos 

originais por ser o órgão oficial responsável pela divulgação do conhecimento 

científico entre os Reumatologistas no Brasil e, por ser essa revista 

recomendada e amplamente divulgada pela Sociedade Brasileira de 

Reumatologia. É, inclusive, de circulação livre e encontra-se disponível 

gratuitamente no Scientific Electronic Library Online (SciELO), sendo mais 

relevante em termos de difusão, não se restringido ao âmbito médico-

especialista. 

Para o cálculo do tamanho da amostra, foi considerada a hipótese de que 

5% dos artigos de ECR eram de boa qualidade, com precisão absoluta de 4% e 

um nível de significância de 5%, obtendo o resultado de 114 artigos originais. Foi 



utilizada uma calculadora eletrônica disponível na internet no URL: 

http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/di_1_pro_est.html na qual os 

dados foram inseridos para obtenção do número da amostra. 

A amostra foi composta por 114 artigos originais, entre maio de 2003 e 

dezembro de 2016 (13 anos). Período este, que estava disponível na base de 

dados Scielo no momento da pesquisa. Os artigos foram selecionados por meio 

de sorteio, iniciando por ano de publicação, número da revista e a ordem em que 

os artigos foram publicados. 

A análise estatística foi realizada sem o mascaramento dos itens 

avaliados. Os cálculos foram realizados com o auxílio do programa Microsoft 

Excel (Microsoft Excel 2000 para Windows, Microsoft Inc., Redmond, WA). Os 

dados foram tabelados no software Excel 2013 e anexados no Word 2013. O 

intervalo de confiança de 95% foi analisado apenas para sua amplitude (MOTTA, 

2003). 

A estatística descritiva, foi utilizada para os resultados da análise da 

qualidade metodológica. As variáveis secundárias foram expressadas em 

porcentagens e o número de autores como moda e amplitude total. 

Os critérios descritos para a análise pela escala de qualidade dos ensaios 

clínicos: 

a) Distribuição aleatória: o método de geração da sequência é considerado 

apropriado quando permite a cada participante do estudo ter a mesma chance 

de receber cada intervenção e quando o investigador não puder prever qual será 

o próximo tratamento; 

b) Encobrimento duplamente encoberto ou Duplo Cego: o método é considerado 

como apropriado quando nem o paciente nem o responsável pela coleta de 

dados puderem identificar o tipo de tratamento dispensado ou se o uso de 

placebos idênticos ou imitações foi mencionado.  

c) Perdas e exclusões: participantes que entram no estudo, mas que não 

completam o período de observação ou foram descritos pelos autores mas não 

são incluídos na análise do estudo. O número e as razões para as perdas em 

cada grupo devem ser declarados. Quando não houver perdas, isso também 

deve ser declarado no ensaio. Quando não houver descrição de perdas, atribuiu-

se nota zero ao item. 



O Score máximo para esta escala é igual a cinco: três para cada “sim”, 

um ponto adicional para um método adequado de distribuição aleatória e um 

ponto adicional para um método adequado de encobrimento. Quando o termo 

“duplo-cego” não é mencionado, mas houver descrição do encobrimento do 

paciente e do pesquisador das variáveis, há pontuação para esse item na escala 

de qualidade. O estudo é considerado como de má qualidade quando o Score 

for igual a dois pontos ou menos na escala de qualidade (JADAD, 1996). 

Os artigos originais de ECR foram analisados e classificados quanto ao 

sigilo da alocação da seguinte forma (GREEN, 2005): 

A. Sigilo adequadamente realizado e descrito; 

B. Não houve descrição da forma da randomização nem do sigilo da alocação; 

C. O estudo foi descrito como randomizado, mas o método utilizado na pesquisa 

foi inadequado, como o uso do número de prontuários, a data de nascimento, 

alternância dos dias da semana ou qualquer outra forma que não tenha sido 

considerada transparente aos autores desta pesquisa; 

D. Não era um ensaio clínico randomizado. 

 

3. RESULTADOS 

 

Foram analisados 114 artigos originais publicados na Revista Brasileira de 

Reumatologia. Dentre estes, foram classificados apenas 02 (1,75%): HOLANDA, 

2007 e CORREA, 2014, como ensaios clínicos randomizados.  

Quanto à análise ao sigilo da alocação, o ensaio de Holanda et al, 2007 foi 

classificado como A  e  CORREA et al, 2014 como B e na escala de qualidade, 

os artigos classificados obtiveram score 03 e 02 respectivamente, sendo então , 

considerados de má qualidade metodológica, (TABELA 01).  

 

 

 

 

 

 

 



01.ANÁLISE DE QUALIDADE DOS ENSAIOS CLÍNICOS  

CRITÉRIOS  HOLANDA, et al 2007 CORREA, et al 2014 

1.a- O estudo foi descrito 

como randomizado. 

Ganha Ganha 

1.b- O método foi adequado? Perde Não descreveu 

2.a- O estudo foi descrito 

como duplo-cego. 

Ganha Ganha 

2.b- O método foi adequado? Ganha Não descreveu 

3- Houve descrição das perdas 

e exclusões 

Ganha Não descreveu 

PONTUAÇÃO FINAL  3 PONTOS 2 PONTOS 

Pontuação: cada item recebe um ponto para a resposta sim ou zero ponto para a resposta não, o item que receber 

não tem um ponto anulado, e o item que não descrever resposta não pontua e nem perde ponto.   

 

A variável encaminhamento ao CEP foi encontrada em 68,42% (78/114) 

dos artigos originais na pesquisa. A utilização do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido foi identificado em 65,78% - (75/114) dos artigos originais, o TCLE 

não foi identificado em 34,22% (39/114). 

A fonte de fomento da pesquisa foi identificada em 27,20% (31/114) 

artigos originais da amostra. O cálculo do tamanho da amostra foi descrito em 

91,22% (104/114), enquanto que 8,78% (10/114) que não descreveram nada a 

respeito. 

A quantidade de autores que contribuíram com os artigos originais 

foi representada como mediana, número mínimo e número máximo resultando 

no valor de 5 (1 – 33). 

A estatística descritiva foi identificada no decorrer do texto em 92,98% 

(106/114) dos artigos originais. O nível de significância de 5% foi utilizado em 

67,54% (77/114) dos artigos originais que utilizaram teste estatístico enquanto 

que 21,05% (24/114) não descreveram a utilização da variável. 

O intervalo de confiança foi utilizado em 41,22% (47/114) dos artigos 

originais. O intervalo de confiança de 95% foi utilizado em 91,50% (43/47) dos 

casos analisados. Dados da variáveis secundárias estão descritas na (TABELA 

02) 

 

 



TABELA 02. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SECUNDARIAS ENCONTRADAS EM 

TODOS OS ARTIGOS. 

VARIAVEL N: 114 (%): SIM N: 114 (%): NÃO 

Encaminhou ao CEP 78 (68,42%) 36 (31,58%) 

Usou TCLE 75 (65,78%) 39 (34,21%) 

Descrição da fonte de fomento 31 (27,20% 83 (72,80%) 

Calculo do tamanho da amostra 104 (91,22%) 10 (8,78%) 

Critérios de inclusão  61 (53,50%) 53 (46,50%) 

Critérios de exclusão  43 (37,72%) 71 (62,28%) 

Testes estatísticos  91 (79,82%) 23 (20,18%) 

Estatística descritiva 106 (92,98%) 8 (7,02%) 

Intervalo de confiança 47 (41,22%) 67 (58,77%) 

 

A classificação dos artigos quanto ao tipo de estudo: os estudos transversais 

com 50,87% - (58/114), estudos de coorte 19,29% - (22/114), casos-controle 

13,15% (15/114), séries de casos 6,14% (7/114), estudos de acurácia 6,14% 

(7/114), estudo ecológico 3,5% (4/114) e ensaio clinico randomizado 1,75% 

(2/114). 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Os 2 ECR identificados não foram de boa qualidade metodológica segundo 

a análise executada nesta pesquisa (OBUCHOWSKI, 1998; BARBOSA, 2009). 

Estudos já realizados demonstram o mesmo resultado no tangente a qualidade 

metodológica do ECR (GREENFIELD, 2005).   

Apesar de descrição com estudo aleatório, não assegura ao leitor ou ao 

avaliador que a pesquisa se tratou de um ensaio clínico (FILHO, 1989). O 

preceito da randomização neste tipo de estudo consiste em atribuição dos 

sujeitos da pesquisa em grupos aleatoriamente (FILHO, 1989). Os participantes, 

portanto, devem ter a mesma possibilidade de receber tanto a intervenção a ser 

testada quanto o seu comparado (ESCOSTEGUY, 1999).  Atendendo-se este 

preceito e aplicando-o corretamente, reduz o risco dos erros sistemáticos, 

resultando em um equilíbrio entre os diversos fatores de risco que podem 

influenciar no desfecho clínico a ser medido (YUSUF, 1984). 



Os ensaios clínicos randomizados identificados descreveram o estudo 

como randomizado (isso inclui uso de palavras como randomizado, aleatório, 

randomização, casualizado, placebo), (SOARES,1998).  

No entanto, um artigo apresentou o método de randomização 

inadequado, executado por ordem de entrada e de forma consecutiva, apesar, 

da sequência de randomização gerada por programa de computador e por isso 

perdeu o ponto da análise deste item na escala de qualidade (HOLANDA, et al 

2007). A descrição não deixa clara ao leitor se a entrada dos participantes foi 

consecutiva ou gerada por computador. Enquanto que o outro artigo, descreveu 

o método de randomização, no entanto o método utilizado para randomização 

não foi descrito adequadamente de modo que não perde e nem ganha ponto 

(CORREA,et al 2014).  

A Randomização distribui características conhecidas e desconhece 

igualmente entre os grupos. Se o método de randomização não é descrito não é 

possível ao leitor perceber ausência de vieses que possam ser atribuídas às 

características dos participantes.  

O mascaramento (duplo-cego, vendamento, encobrimento, cegamento, 

cego), foi descrito em ambos os artigos, no entanto, o método utilizado no artigo 

classificado como A foi adequado, o paciente não soube de fato o que estava 

tomado, placebo ou medicamento (HOLANDA, et al 2007). Os pacientes 

receberam frascos enumerados com o número 1 contendo 51 comprimidos de 

Metotrexato, ou enumerados com o número 00 contendo 51 comprimidos de 

placebo. Nem os pacientes nem o avaliador sabia o que continha cada lote de 

frasco.12 O mascaramento quando utilizado de forma adequada impede que a 

subjetividade do pesquisador influencie os resultados. 

O artigo classificado como B não descreveu o método utilizado (CORREA, 

et al 2014). O princípio do mascaramento diz que, sempre que possível, deve-

se garantir que os indivíduos envolvidos, tanto o sujeito da pesquisa quanto o 

pesquisador que obtém os dados, não tenham conhecimento do grupo que 

esteja recebendo a intervenção ou o controle, sendo caracterizado então como 

duplo-cego (NEWELL, 1992).  O mascaramento ajuda a evitar a ocorrência de 

tendenciosidades em virtude da subjetividade tanto do pesquisador como dos 

pacientes. 



O artigo classificado como A esclarece se houve perdas e por isso 

pontuou, o artigo mostra que, no decorrer de 4 meses de estudos, tiveram duas 

perdas em cada grupo, uma das perdas porque o paciente estava participando 

de outro ensaio e o segundo por apresentar um quadro de poliartrite simétrica 

soronegativa (HOLANDA, et al 2007).  O artigo classificado como B descreve 

apenas que não houveram exclusões, não deixando claro se houveram perdas 

conjuntamente (CORREA, et al 2014). A relevância de tal processo consiste no 

fato de que o leitor necessita de acesso às taxas e aos motivos dessas perdas e 

exclusões para que ele mesmo possa avaliar a viabilidade da execução da 

intervenção em sua prática cotidiana. 

Em relação as variáveis secundarias, foram encontrados os seguintes 

dados, que foram discutidos em outros estudos de análise de qualidade. 

A submissão ao CEP, um dos itens de validade, foi descrita em 68,42% 

dos artigos originais. Na literatura médica, os estudos já realizados 

demonstraram porcentagem semelhante na variável de submissão ao CEP 

(OBUCHOWSKI, 1998; BARBOSA, 2009). Observou-se que alguns dos artigos 

que não descreveram sua execução tratavam-se de estudos com revisão de 

prontuário, série de casos, estudos com dados do DATASUS.  

O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi descrito em 

65,78% dos artigos originais. O uso do TCLE é dispensável apenas em estudos 

com questionário objetivando-se tradução ou adaptação transcultural, porém se 

houver participação de pessoas onde suas patologias são diagnosticadas ou há 

exposição de dados referentes a suas respostas, como qualidade de vida, grau 

de satisfação o uso do TCLE é obrigatório e deve ser relatado no artigo o seu 

uso ou se houver pedido de dispensa. 

A fonte de fomento não foi citada em 72,80% dos artigos originais. Outros 

estudos já realizados na literatura médica demonstram a mesma predisposição a 

omissão da fonte de fomento (SCHULZ, 1995; VERHAGEN, 1998).  A descrição 

da fonte de fomento impõe qualidade ao relato do artigo uma vez que pode 

demonstrar ausência de conflito de interesse com os resultados obtidos, 

devendo ser descritos em todas publicações com seres humanos. 

O cálculo do tamanho da amostra foi descrito em 91,22% dos artigos 

originais. Este resultado foi proporcional aos já demonstrados em outras 



literatura, uma vez que a maioria dos artigos originais apresentavam o cálculo 

do tamanho da amostra.  

O lugar de realização dos estudos corresponderam a 92,10%(105/114) 

dos artigos originais foram pesquisa executadas no Brasil. E dos estados 

brasileiros analisados São Paulo foi o estado de origem mais frequente entre as 

publicações. Este resultado também foi observado em avaliações de qualidade 

de outras especialidades (BARBOSA, 2009; DOS SANTOS, 2011; DIEHL, 

2007). O maior número de pesquisadores se encontra tradicionalmente na 

cidade de São Paulo, bem como a maior concentração de Instituições de ensino 

e de residências médicas. 

O teste estatístico utilizado predominantemente foi o teste exato de Fisher 

do Qui-quadrado e teste t de Student. Assim como observado na literatura, 

outras avaliações de qualidade já realizadas demonstraram a predominância do 

t de student e qui-quadrado (DAWSON, 2003). O t de student, em associação 

com o qui-quadrado, serve para analisar das proporções de variáveis 

categóricas, pode ser considerado um dos testes mais utilizados nas pesquisas 

em saúde (DAWSON, 2003).    

A estatística descritiva foi utilizada e descrita em 92,98% dos artigos 

originais. O resultado é semelhante a outros artigos que executaram avaliações 

de qualidade semelhantes a esta pesquisa (BARBOSA, 2009; DOS SANTOS, 

2011; DIEHL, 2007).  

O nível de significância de 5% foi o mais utilizado nos artigos originais 

utilizado em 67,54% dos artigos. A predominância deste nível de significância 

está em conformidade com outras revistas da área da saúde. 

O intervalo de confiança de 95% foi identificado em 37,71% artigos da 

revista analisada, porém houve outros intervalos que foram descritos em 4 % 

dos artigos analisados de 97% e 99%. Este resultado está em consonância com 

o encontrado na literatura médica.  

Os estudos transversais predominaram na classificação quanto ao tipo de 

estudo. Ocorre predomínio dos estudos do tipo coorte nas avaliações de 

qualidade realizados em outras especialidades médicas (BARBOSA, 2009; DOS 

SANTOS, 2011; DIEHL, 2007). Ambos os tipos de estudos apresentam uma 

abordagem observacional. O predomínio dos artigos de estudos transversais 



demonstra o interesse dos pesquisadores da área de Reumatologia em estudar 

a doença em determinado momento. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os artigos de ensaios clínicos randomizados analisados nesta pesquisa, 

publicados na Revista Brasileira de Reumatologia não foram de boa qualidade 

metodológica. 
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