PRISMA 2020 Fluxograma para novas revisões sistemáticas que incluam buscas em bases de dados, protocolos e outras fontes
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*Se possível, refira o número de documentos identificados por cada base de dados ou protocolo procurado (em vez de
assinalar só o número total de todas as bases de dados/protocolos registados).
**Se foram utilizadas ferramentas automatizadas, indique quantos documentos foram excluídos por mão humana e quantos
foram excluídos através das ferramentas automatizadas.
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