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De conformitat amb el que estableix el Reglament 679/2016, us informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials 
i formen part d’un tractament amb informació de caràcter personal i audiovisual, necessari per a la prestació dels nostres serveis, sota la 
responsabilitat del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb domicili al carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona, amb la finalitat 
d’administrar la documentació del Col·legi en l’àmbit de la Institució, les seves àrees, ens col·laboradors i institucions annexes, així com 
la cessió de les dades de què disposa als estaments oficials públics i privats oportuns per a l’acompliment de les seves atribucions. Pot 
exercir els seus drets d’informació, accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals 
mitjançant un escrit dirigit a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, carrer Segle XX, núm. 78, 08032 de Barcelona. 

 

Contingut del protocol per a revisions sistemàtiques i 
metanàlisis 

 
 TÍTOL 

 

 RESUM: no ha de sobrepassar les 300 paraules. S’ha de minimitzar l’ús d’abreviatures i 
no s’hi han d’utilitzar referències.  

 Antecedents 
 Objectius 
 Mètodes 
 Discussió: s’hi inclourà la justificació i les possibles implicacions de l’estudi  

 
 

 INTRODUCCIÓ 
 Context / fonaments 
 Objectius 

 

 MÈTODES 
 Protocol de revisió 
 Criteris d’elegibilitat: característiques dels estudis i segons el tipus d’intervenció 
 Fonts d’informació 
 Estratègia de recerca 
 Selecció d’estudis 
 Procés de recopilació de dades 
 Variables 
 Risc de biaix en els estudis individuals 
 Mètodes d’anàlisi previstos 
 Cronograma: afegint les tasques i la temporalitat per desenvolupar-les (no hi ha 

una plantilla estandarditzada) 
 Limitacions de l’estudi 
 Aspectes ètics de l’estudi 

 
 

 LLISTA D’ABREVIATURES: si s’utilitzen en el text, s’han de definir la primera vegada, i 
s’ha de proporcionar una llista d’abreviatures. 

 

 REFERÈNCIES 
 
 
Recomanem la lectura de la “La extensión de la declaración PRISMA para revisiones 
sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-NMA.” en la qual es descriu 
el contingut mínim per elaborar el protocol d’una revisió sistemàtica o metaanàlisis.  
 
Hutton, B., Catalá-López, F., & Moher, D. (2016). La extensión de la declaración 
PRISMA para revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-
NMA. Med Clin (Barc), 147(6), 262-6. 

 

http://www.prisma-statement.org/documents/Hutton%20NMA%20Spanish%20Medicina%20Clinica%202016.pdf
http://www.prisma-statement.org/documents/Hutton%20NMA%20Spanish%20Medicina%20Clinica%202016.pdf
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CARACTERÍSTIQUES DEL DOCUMENT A ENVIAR 

 

 Format PDF 

 Les pàgines han d’estar numerades al marge inferior dret 

 La lletra ha de ser Arial 12, amb 1,5 d’interlineat i justificat 


