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Busca da literatura
científica

• INTERNET – mudança na forma de publicação e 
disponibilização da literatura acadêmica

• Inúmeras possibilidades de busca e localização da 
literatura: 
• Motores de busca (Google, Google Scholar, Baidu)
• Bases de dados ( )
• Indexadores (Scopus, PubMed, Web of Science, 

Scielo)
• Agregadores
• Sites Web do periódico e/ou da Editora
• Redes sociais
• Ferramentas para comentar e compartilhar

publicações (blogs e páginas web de cientístas, 
currículos online, repositórios de preprints)

• Muitos outros

https://blog.scielo.org/blog/2016/05/19/a-busca-por-literatura-cientifica-como-os-leitores-
descobrem-conteudos/#.XdpxGFdKjIV

https://blog.scielo.org/blog/2016/05/19/a-busca-por-literatura-cientifica-como-os-leitores-descobrem-conteudos/#.XdpxGFdKjIV


Como acadêmicos, pesquisadores, estudantes, 

professores e profissionais buscam e selecionam 

conteúdos de seu interesse em meio à sobrecarga 

de informação disponível?

Tracy Gardner & Simon Inger, 2018

40 mil leitores em 
todo o mundo



Tracy Gardner & Simon Inger, 2016

• No setor acadêmico como um todo:  

• os bancos de dados (resumos/indexação)  como ponto de partida 
mais importante na pesquisa

• os motores de busca acadêmica (como o Google Scholar) são mais 
importantes do que os motores de busca gerais (como o Google)

• Os pesquisadores acadêmicos (excluindo os alunos etc.):

• classificam os motores de busca acadêmica como a fonte de 
identificação mais importante, quando a busca é por artigos em 
periódicos científicos

• Para os setores médico e acadêmico:

• bases de dados são significativamente mais importante do que para 
os outros setores

• Para o setor médico:

• base de dados mais importante do que motores de busca acadêmica



Tracy Gardner & Simon Inger, 2016

• Existem diferenças significativas no comportamento de pesquisa dos 
países de alta a baixa renda:

• pessoas de países de baixa renda usam uma gama mais ampla de 
recursos de pesquisa

• pessoas de países mais ricos parecem se contentar com um número 
menor de métodos

• A pesquisa como método de descoberta domina, porém:

• cerca de 55% das vezes as pessoas encontravam o artigo de que 
precisavam por meio de comportamento de “não busca”

• Leitores do setor acadêmico:

• nos países de alta renda - 60% das vezes estão acessando artigos de 
um recurso gratuito (1,5 vezes mais provável a leitura de um artigo 
de um recurso gratuito)

• nos países de baixa renda, isso aumenta para mais de duas vezes a 
probabilidade



Tracy Gardner & Simon Inger, 2016

• O crescimento no uso de dispositivos móveis para acessar conteúdo 
acadêmico se estabilizou desde 2012.

• “Related-articles” continua sendo o recurso mais popular dos sites dos 
editores;

• Os recursos que as pessoas consideram úteis no site de um editor variam 
significativamente entre dados demográficos;

• “Related-articles” e links de referência - recursos mais úteis;

• O compartilhamento de mídia social e as métricas do artigo - não são 
particularmente populares em nenhum grupo demográfico 
estudado.



Tracy Gardner & Simon Inger, 2016

Quando você precisa fazer uma busca por artigos em um 
assunto específico, por onde você começa a busca na web? 

Setor acadêmico – por região



Tracy Gardner & Simon Inger, 2016

Qual a proporção dos artigos de periódicos que você lê, 
são acessados por meio das seguintes fontes? 

Setor acadêmico – variações por renda do país



Tracy Gardner & Simon Inger, 2016

Com qual frequência você utiliza dos seguintes tipos de 
dispositivos para acessar artigos online? 

Comparação 2012 a 2018. 
Países de baixa renda



REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
X

BUSCA SISTEMÁTICA DA LITERATURA

É a mesma coisa? 



REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
É um tipo de estudo

BUSCA SISTEMÁTICA DA LITERATURA
É a utilização de ferramentas da RS para 
uma busca mais efetiva da informação 

científica, porém sem o rigor da RS



Savi & Silva, 2009

CONHECIMENTO

INFORMAÇÃO 

DADOS   



The proposed new evidence-based medicine pyramid. 

M Hassan Murad et al. Evid Based Med 

doi:10.1136/ebmed-2016-110401

©2016 by BMJ Publishing Group Ltd



Revisão Sistemática

• Visa fornecer uma síntese abrangente e 
imparcial de muitos estudos relevantes em um 
único documento usando métodos rigorosos e 
transparentes

• Uma revisão sistemática não busca criar novos 
conhecimentos, mas sim sintetizar e resumir o 
conhecimento existente

(Aromataris & Pearson, 2014)



Revisão Sistemática

• A qualidade depende dos métodos utilizados para 
minimizar o risco de erro e vieses

• É necessário uma descrição minuciosa e exaustiva 
dos métodos

• Esse rigor a distingue das revisões da literatura 
tradicionais

• Como um empreendimento científico, uma revisão 
sistemática influenciará as decisões da área que sua 
temática está inserida e deve ser conduzida com o 
mesmo rigor esperado de todas as pesquisas



Porque fazer uma revisão sistemática?

Os objetivos de uma revisão sistemática podem incluir:

1. descobrir evidência internacional

2. confirmar a prática atual / adicionar qualquer variação

3. identificar áreas para futuras pesquisas

4. investigar resultados conflitantes

5. produzir confirmações para orientar as tomadas de 
decisões



Tipos de Revisão Sistemática

1. Revisão de efetividade
2. Revisão de qualitativa
3. Revisão Custo/Economia
4. Revisão Prevalencia ou Incidência
5. Revisão de Acurácia de Testes de Diagnóstico
6. Revisão de Etiologia e Risco
7. Revisão de Síntese Textual
8. Revisão de Métodos Mistos
9. Revisão Guarda-Chuva
10. Revisão de Escopo



Passos da RS

1. Formular pergunta de revisão

2. Definir critérios de inclusão e exclusão

3. Localizar estudos (estratégia de busca)

4. Selecionar estudos

5. Avaliar a qualidade do estudo

6. Extrair dados

7. Análise / resumo e síntese de estudos 
relevantes

8. Apresentar os resultados

9. Interpretar os resultados / estabelecer o grau 
de confiança da evidência (GRADE, ConQual) 

(Aromataris & Pearson, 2014)



Guias para revisão sistemática

• A qualidade depende do quanto os métodos são seguidos 
para minimizar o risco de erro e viés

• As RS exigem relatórios explícitos e exaustivos dos métodos

• Guias para publicação existem para orientar relatórios de 
revisão
– JBI Reviewer’s Manual and JBISRIR Author guidelines

– Cochrane Handbook and MECIR (Methodological Expectations of 
Cochrane Intervention Reviews)

– PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses)

– ENTREQ (Enhancing transparency in reporting the synthesis of 
qualitative research) 



Construção da Pergunta

Review Type Mnemonic

Efetividade PICO

Qualitativa PICo

Custo/Economia PICO

Prevalência e Incidência CoCoPop

Acurácia de teste de diagnóstico PIRD

Etiologia e risco PEO

Síntese textual PICo

Métodos mistos PICO or PICo or PIRD or CoCoPop 
or PEO or multiple

Guarda-chuva PICO or PICo or PIRD or CoCoPop 
or PEO or multiple

De escopo PCC



PERGUNTA

Elementos problemas contidos 

nas perguntas

Retirados da estrutura DECs/MeSH

(obs: se não existe DECs/MeSH, não há sinônimo nem termo relacionado)

Termos que não foram retirados do 

vocabulário controlado

Termos encontrados nos artigos, 

capitulo de livre, siglas, google

TERMO DECs/MeSH* Sinônimos 

(Pubmed = Entry terms)

Termos relacionados 

(Pubmed = see also) 

Termos livres

Termos relacionados à população

Termos relacionados à 

intervenção ou exposição

Termos relacionados à 

comparação ou controle

Mapa Conceitual: para construção da estratégia de busca 

das publicações, de forma sistemática



Estratégia de busca

(((mouth[mesh] or mouth[tiab] or oral[mesh] or oral[tiab] OR lip[Mesh] or Lip [tiab]

or tongue[mesh] or tongue[tiab] or Oropharynx[Mesh] or Oropharynx [tiab]) AND

(cancer[tiab] OR neoplasms[Mh] or tumor*[ti] OR neoplasm*[tiab] or

malignant[tiab]))) AND (((Costs and Cost Analysis[MeSH Terms] OR Comparison

Cost[Title/Abstract] OR cost[Title/Abstract] OR costs[Title/Abstract] OR

economics[MeSH Terms] OR consumption[Title/Abstract] OR

production[Title/Abstract] OR Cost of illness[MeSH Terms] OR Health

expenditures[MeSH Terms] OR Expenditure Out-of-Pocket[Title/Abstract] OR OR

Cost Out-of-Pocket[Title/Abstract] OR expenditures[Title/Abstract] OR

expenditure[Title/Abstract] OR health care costs[MeSH Terms] OR Healthcare

Costs[Title/Abstract] OR hospital costs[MeSH Terms] OR Hospital

Cost[Title/Abstract] OR Economics, Medical[MeSH Terms])))



Gerenciadores de referências
Mendeley.com



• Ferramenta versão desktop e on-line para 
gerenciar, compartilhar e descobrir conteúdo 
para sua pesquisa

• Mendeley Desktop permite:
• extração automática de dados (autores, título, data de publicação 

etc.) de documentos em bancos de dados e internet em geral;

• filtragem da coleção de referências (biblioteca Mendeley) por 
autor, título ou palavra-chave;

• exportação dos detalhes do documento em diferentes estilos de 
referência;

• compartilhamento e sincronização da biblioteca (ou partes dela) 
com colegas;

• utilização de plug-in para citar documentos diretamente no 
Microsoft Word.

Gerenciadores de referências
Mendeley.com



A versão on-line complementa o Mendeley Desktop 
com:

• back-up on-line de sua biblioteca (acesso em qualquer lugar 
pelo navegador)

• estatísticas detalhadas: quantas vezes seus artigos 
foram baixados ou lidos, se o interesse em um tópico 
de pesquisa está em crescimento ou em declínio etc.

• rede de pesquisa: controle de publicações de seus 
colegas, participações em conferências, prêmios etc., 
e ajuda a descobrir pessoas com interesses de 
investigação semelhantes aos seus.

• mecanismo de recomendação para os artigos que lhe 
interessam, mas que ainda não estão em sua 
biblioteca

Gerenciadores de referências
Mendeley.com



• Aplicativo 100% gratuito para ajudar os autores de 
revisões sistemáticas a realizarem sua pesquisa de 
maneira rápida, fácil e agradável 

Os autores criam revisões sistemáticas, colaboram entre 
eles, mantêm as buscas ao longo do tempo e recebem 
sugestões para inclusão de artigos



https://rayyan.qcri.org/

https://rayyan.qcri.org/


Conhecendo o



StArt

Ferramenta desenvolvida a partir de 2006 na Universidade
Federa de São Carlos (UFSCar).

A ferramenta é disponibilizada gratuitamente em:

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool


StArt: Estado da arte através da revisão sistemática



ATIVIDADES DA REVISÃO 

APOIADAS PELO START

ETAPAS DA REVISÃO 

SISTEMÁTICA:

✓ Preencher o protocolo

χ Definir a estratégia de busca

χ Executar buscas e salvar o arquivo

✓ Importar arquivos da busca e gravar a 

estratégia de busca

✓ Aplicar critérios de inclusão e exclusão

✓ Ler títulos e resumos e classificar os 

estudos (aceito, rejeitado, duplicado) e 

prioridade de leitura

✓ Ler estudos completos

✓ Coletar informações relevantes de 

cada estudo

✓ Escrever um relatório resumindo os 

estudos selecionados

Etapas da revisão 

sistemática

planejamento
execução

Sumarização dos resultados



Dicas para uma busca eficiente
utilizando ferramentas da revisão 

sistemática

“Busca sistemática da literatura 
científica”



Dicas para uma busca eficiente

• A seleção e combinação de palavras-chave (keywords) são determinantes 
para a qualidade do resultado da busca:

– Quanto mais você conhecer um tema de interesse, mais intimidade terá com 
os termos que abrem as portas do conhecimento sobre ele

– Aprenda  a usar operadores booleanos como AND e OR, que ajustam sua 
busca

http://decs.bvs.br/


Com base na teoria dos conjuntos, os operadores 
lógicos são empregados na busca nos campos da 
pesquisa (assunto, título, resumo, etc.) para 
representar os conceitos de

▪ reunião, associação (OU / OR), 
▪ interseção (E / AND) e
▪ exclusão (NÃO / NOT / AND NOT) .

Dicas para uma busca eficiente
Operadores booleanos



Mapa Conceitual



Estratégia de Busca

Table 1 – Concept mapping after removal of less relevant descriptive terms, identified by searching tests of all terms found in PubMed controlled

vocabulary (Mesch terms, entry terms, see also) for each letter of the selected acronym: P (population), E (exposition) and O (outcome). MeSH=

Medical Subject Headings; Tiab= Title and abstract.

Terms related to Population (P) Terms related to (Exposition - E) oral cancer and

connected among themselves by “OR”

Terms related to (Outcomes - O) costs and connected 

among themselves by “OR”

There was no restriction on the population of the

studies to be searched and descriptors were not

defined for the “P”. However, in the application of

the search strategy the filter that restricts to studies

in "humans" will be used.

1. Mouth [MeSH]

2. Lip [MeSH]

3. Tongue [MeSH]

4. Oropbarynx [MeSH]

5. Neoplasms [MeSH]

6. Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck [MeSH]

7. Mouth Neoplasms [MeSH]

8. Head and Neck Neoplasms [MeSH]

9. Lip Neoplasms [MeSH]

10. Tongue Neoplasms [MeSH]

11. Oropharyngeal Neoplasms [MeSH]

12. Mouth [Tiab] 

13. Oral Cavity [Tiab]

14. Lip [Tiab]

15. Lips[Tiab]

16. Tongue [Tiab]

17. Oropharynx [Tiab]

18. Tumors [Tiab]

19. Tumor[Tiab] 

20. Cancer [Tiab] 

21. Oral Cancer [Tiab]

22. Neoplasms, Neck [Tiab]

23. Neoplasm, Lip [Tiab]

24. Lip Cancer [Tiab]

25. Neoplasm, Tongue [Tiab]

26. Neoplasms, Tongue [Tiab]

27. Tongue Cancer [Tiab]

28. Neoplasm, Oropharyngeal

29. Neoplasm, Oropharynx

30. Neoplasms, Oropharynx

31. Neoplasms, Oropharygeal

32. Oropharyngeal Cancer

33. Costs and Cost Analysis [MeSH]

34. Economics [MeSH]

35. Cost of Illness [MeSH]

36. Health Care Costs [MeSH]

37. Hospital Costs [MeSH]

38. Economic Medical [MeSH]

39. Global Burden of Diseade [MeSH]

40. Consumption [Tiab]

41. Production [Tiab] 

42. Expenditures, Out-of-Pocket [Tiab]

43. Expenditure, Out-of-Pocket [Tiab]

44. Expenditures, Out of Pocket [Tiab]

45. Cost, Out-of-Pocket [Tiab]

46. Costs, Out-of-Pocket [Tiab]

47. Expenditure, Out-of Pocket [Tiab]

48. Expenditures Out-of Pocket [Tiab]

49. Expenditures [Tiab]

50. Expenditure [Tiab]

51. Health care costs [Tiab]

52. Hospital Costs [Tiab]

53. Hospital Cost [Tiab]

54. Economics Medical [Tiab]

55. Medical Economics [Tiab]

56. Management, Office [Tiab]

57. Global Burden of Disease [Tiab]



Dicas para uma busca eficiente

• Faça suas pesquisas principalmente em base de dados especializadas (+ de 
um) como:

– Web of Science - JSTOR

– Scopus - PubMed

– Scirus - Scielo

http://www.sibi.usp.br/bases-dados/


Dicas para uma busca eficiente

• O Google Scholar (Google Acadêmico) melhorou muito nos últimos 
anos e está dentre os mais utilizados em países de alta renda, 
juntamente com as bases de dados

– o Google tem acesso livre e não escolhe as revistas que indexa;

– indexa também a literatura cinza: websites, blogs, relatórios, monografias, 
dissertações e teses

– abaixo de cada resultado vê uma opção opção você pode conferir se há algum 
PDF disponível

• Caso você não encontre o estudo desejado em um dos buscadores ou 
não obtenha acesso a uma determinada revista, procure pelo site 
pessoal do autor correspondente ou de um dos coautores

– O PDF pode estar disponível ou o autor pode enviar por e-mail se você pedir

– Disponibilidade dos PDFs cada vez mais comum: Research Gate, Academia e 
Mendeley

– Entrar em contato direto com o autor também pode ser bom para o 
seu networking profissional



Dicas para uma busca eficiente

• Repositórios online de preprints, como o ArXiv (comum entre físicos e 
matemáticos)

• Repositórios paralelos: Sci-Hub

– Controverso: infringe propriedade intelectual mas contribui para a 
ciência se tornar mais acessível

• Livros: Google Books

– Acesso a trabalhos inteiros em PDF

– Fazer o download apenas dos que tiverem distribuição gratuita

• Trabalhos de conclusão de curso (monografias, dissertações e teses): 
banco de teses da Capes

http://arxiv.org/
http://sci-hub.cc/


• Outras opções para busca do que não foi encontrado: boas bibliotecas 
universitárias

–Biblioteca da Biologia da Unicamp - ótima para artigos

–Biblioteca da Biologia da USP - ótima para livros

–Sistema comut de trocas e empréstimos entre bibliotecas 
universitárias (aproveite enquanto o comut ainda não foi extinto)

• Só depois de tentar todos esses recursos, faça pedidos de bibliografia 
aos seus colegas em redes sociais, fóruns, mailing lists etc. 

• Nunca escreva para alguém pedindo “me dê tudo o que você tem sobre 
o assunto X”. 

• Não cometa a gafe de não fazer a busca bibliográfica, pedir um trabalho 
a um autor e depois descobrir que ele está amplamente disponível em 
uma revista open access.

Dicas para uma busca eficiente



Revisão Narrativa 
(Tradicional) 

Os dados incluídos são, muitas
vezes, sob o ponto de vista do(s) 
autor(es) - subjetividade

Pesquisa sistemática e muitas 
vezes exaustiva das informações

Não há uma análise objetiva da 
qualidade dos dados coletados nas
publicações – risco de vies / erro
sistemático

Avaliação objetiva e pré-
estabelecida da qualidade de todos
os estudos primários incluídos

Impossível reprodução Métodos transparentes e 
reprodutíveis

Critérios subjetivos de inclusão das 
publicações, sem metodologia 
detalhada

Busca sistemática, abrangente e 
imparcial para identificar toda a 
literatura relevante

Revisão sistemática X

Amplo escopo Procura responder uma pergunta
específica de pesquisa

“Pergunte a 10 
especialistas e terás 

10 respostas 
diferentes”



• descrever a história e o manejo de um problema

• descrever avanços mais recentes quando os
estudos são raros, preliminares ou apresentam
metodologia insuficiente

• discutir dados a partir de uma teoria ou contexto.

• integrar conceitualmente dois campos de pesquisa

Revisões narrativas apropriadas para:



• Leitura exploratória do tema para facilitar a
escolha dos descritores

• Escolha dos descritores e realização de vários
testes de suas associações (mapa conceitual)

• Identificar as melhores bases de dados e não usar
apenas uma

• Fazer a leitura dos resumos das publicações com
critérios de inclusão bem estabelecidos para a
seleção dos estudos (Mendeley, Ryyan)

• Criar ferramentas para a extração das informações
das publicações selecionadas (Start)

Em síntese:



OBRIGADA !

Profa. Rejane Faria Ribeiro-Rotta
rejanefrr@ufg.br


