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CONCEITOS BÁSICOS

Conceitos Básicos

Conceitos Básicos – Revisão Bibliográfica

Revisão Bibliográfica (ou Revisão da
Literatura)

• Como fazer?

• Análise crítica, meticulosa e ampla das publicações correntes em
uma terminada área do conhecimento.
• É uma das tarefas que mais impulsionam nosso aprendizado e
amadurecimento na área de estudo.

conceitos

Roteiro
ideias
principais
livros clássicos
Estado da arte
Variáveis de estudo
Trabalhos relacionados

• Quando e por que fazer?
▫ Contextualizar um determinado tema/área;
▫ Verificar se textos relacionados ao assunto a ser estudado já foram publicados;
▫ Conhecer a forma como esse assunto foi abordado e analisado em estudos
anteriores;
▫ saber quais são as variáveis do problema em questão.

Organização e
planejamento

Revisão
Bibliográfica

• Onde encontrar:
▫ Monografias, dissertações, tese, artigos/resumos científicos e projetos de
pesquisa.

É a base de qualquer pesquisa científica!

Conceitos Básicos – Revisão Sistemática

artigos científicos
(ou estudos primários)

Diretrizes de
Busca de
Revisão
Sistemática

Conceitos Básicos – Revisão Sistemática

Revisão Sistemática (RS)
• Tipo de investigação científica.
• Teve início na Medicina (final da década de 80):
▫ Crescente número de publicações da área sem metodologia
apropriada;
▫ Necessidade de investigação científica, como síntese e
geração de evidências médicas.

RS
Síntese

Como
fazer a
busca?

Conceitos Básicos
Revisões Sistemáticas têm como objetivo apresentar
uma avaliação justa a respeito de um tópico de
pesquisa, fazendo uso de uma metodologia de revisão
que seja confiável, rigorosa e
que permita
auditagem. (Kitchenham, 2004)

 Geração de evidências
 Novas áreas de pesquisas
Kitchenham, B. A.; Dyba, T.; Jørgensen, M. (2004). Evidence-based Software Engineering. Proceedings of the 26th International Conference on Software
Engineering (ICSE’04), Scotland.
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Conceitos Básicos – Revisão Bibliográfica X Sistemática

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Conceitos Básicos – Revisão Sistemática

REVISÃO SISTEMÁTICA

Fundamentação teórica sobre um tema;

•

Abordagem sist. da revisão da literatura;

•

Escrita dos artigos sobre um tema por
especialista;

•

Toda estratégia é pré-definida;

•

Avaliação crítica dos estudos (métodos
pré-definidos);

•

Toda estratégia é documentada;

•

Resumos qualitativos de evidências de um
dado tópico;

•

Métodos de coleta e interpretação dos
estudos: informais e subjetivos;

•

Tendência a citar seletivamente a
literatura que reforça noções
preconcebidas;

•

Não descrevem a pesquisa, seleção e
avaliação da qualidade dos estudos.

•

Analisa dados → Gera evidências;

•

Sumariza resultados dos est. primários;

•

Critérios de qualificação reproduzíveis e
claros para a seleção de estudos
primários.

Processos Sistemáticos
• Conjunto de passos bem definidos e planejados de
acordo com um protocolo previamente estabelecido.

(BIOCHINI et al., 2005)

•

(Kitchenham, 2004)

(Pai et al., 2004)

Pai, M.; McCulloch, M.; Gorman, J. D.; Pai, N.; Enanoria, W.; Kennedy, G.; Tharyan, P.; Colford Jr., J. M. (2004). Clinical Research Methods - Systematic
reviews and metaanalyses: An illustrated, step-by-step guide. The National Medical Journal of India, vol.17,n. 2, p. 86-94.
Kitchenham, B. A.; Dyba, T.; Jørgensen, M. (2004). Evidence-based Software Engineering. Proceedings of the 26th International Conference on Software
Engineering (ICSE’04), Scotland.

Biolchini, J.; Mian, P. G.; Natali, A. C. C.; Travassos, G. H.(2005). Systematic Review in Software Engineering. Technical report RT-ES 679/05. PESC COPPE/UFRJ.

Etapa de Planejamento
• Identificação da necessidade de uma RS.
• Criação do protocolo da revisão:
1. Formulação da questão

1.1. Foco da questão
2. Seleção das Fontes

2.1. Critério de definição das fontes
2.2. Língua dos estudos
2.3. Tipo de trabalho
2.4. Palavras-chave
3. Seleção dos Estudos

ETAPA DE PLANEJAMENTO

Etapa de Planejamento

3.1. Critérios de inclusão e exclusão
3.2. Procedimentos para selecionar os estudos

Etapa de Planejamento: Formulação da Questão

1. Formulação da Questão
• Os objetivos da pesquisa devem ser claramente
definidos.

1.1 Foco da Questão
• O que se espera que seja respondido/esclarecido.
• Questão estruturada:

Ex.:
• Comparar
• Levantar
(identificar)
• Determinar
• ...

•

•
•
•
•

Tecnologia(s)
Método(s)
Metodologia(s)
...

• Domínio
• Aplicação
• ...

Comparar o uso entre a tecnologia PACS (Sistema de
Arquivamento e Comunicação de Imagens) e a tecnologia
convencional (sistema tela/filme).

•
•
•
•
•

População
Intervenção
Comparação
Parâmetros
Desfecho

• Quais métodos/modelos/tecnologias
têm sido investigado/propostos para .... ?
• O método/metodologia/tecnologia
produz ... para indivíduos com a doença ... ?
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Etapa de Planejamento: Formulação da Questão

2. Seleção das Fontes

• Exemplo de pergunta estruturada:
População

Pacientes submetidos a exames de radiologia e diagnostico por imagem

Intervenção

PACS

• Seleção das bases de dados nas quais os estudos primários
serão extraídos.

Comparação Sistema tela/filme
Parâmetros

Eficácia, eficiência e segurança

Desfechos

Acurácia no diagnostico e no uso de trabalho dos usuários do PACS

• 2.1. Critério de definição das fontes:
• Características para avaliar o local onde os trabalhos estudos
primários serão buscados:
•
•
•
•
•

O uso de PACS, como infraestrutura básica para suporte as
atividades de atenção a saúde de pacientes submetidos a exames
de radiologia e diagnostico por imagem, é eficaz, eficiente e
seguro, em comparação ao sistema tela/filme?

Seleção das Fontes

Qualis;
Disponibilidade de consulta de trabalhos por meio eletrônico;
Presença de mecanismos de busca por meio de palavras-chave;
Atualização da base periodicamente;
Possibilidade de extração dos artigos em formato PDF.

Seleção das Fontes

• 2.3. Tipos de trabalhos:
• 2.2. Língua dos estudos:

• Definição do tipo
consultados.

• Define em quais idiomas os estudos primários devem estar
escritos para serem selecionados.
▫ Ex.: O idioma escolhido foi o Inglês, por ser amplamente utilizado
no meio acadêmico e também para a escrita de artigos científicos.

2 – Seleção das Fontes

•
•
•
•
•
•

• Define as palavras-chaves, termos e sinônimos
relacionados que serão parâmetros para as buscas.

Artigo de Revista
Revisão
Revisão Sistemática
Metanálise
Estudos de Avaliação
Resumo

primários

•
•
•
•
•
•

que serão

Qualitativo
Quantitativo
Estudos experimentais
Estudos de caso
Relato de Casos
Relatório Técnico

Seleção das Fontes

•
• 2.4. Palavras-chave:

dos estudos

Palavras-chave  Descritores MeSH
(Medical Subject Headings)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

▫ Ex.:










PACS
Film-Screen
Security
Efficiency
Effectiveness
Cost-benefit analysis
Financing
Radiology
Diagnostic imaging
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Seleção dos Estudos

3. Seleção dos Estudos
• Descrição do processo e critérios para avaliar os
estudos primários.
• 3.1. Critérios de Inclusão e Exclusão:
▫ Aceitação ou não de um estudo primário.

▫ Ex.: Critério de Exclusão:
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de PACS e/ou sistema tela/filme;
Trabalhos que não estavam na língua inglesa;
Trabalhos repetidos;
Trabalhos sem o texto completo;
Trabalhos que não abordavam o uso de PACS sem uma
avaliação fundamentada.

▫ Ex.: Critério de Inclusão:
 Revisões sistemáticas (com ou sem metanálise), artigos
originais e estudos de casos;
 Avaliação do uso de PACS comparado ou não ao sistema de
tela/filme.

Seleção dos Estudos

Seleção dos Estudos

• 3.2. Procedimentos para selecionar os estudos:

• Seleção Preliminar:
1. Definir a string de busca

• Definem-se os procedimentos a serem utilizados para
realizar a seleção dos estudos.

2. Submeter a string nas fontes de busca eletrônica

• Seleção Preliminar;
• Seleção Final.

[Para cada trabalho recuperado]

3. Fazer a leitura do título e resumo (e se necessário a conclusão)

• Define-se a String de Busca (ou Estratégia de Busca).
• Palavras-chave e termos MeSH.

4. Aplicar critérios de exclusão e inclusão

• Ex.:

("Picture Archiving and Communication System" OR PACS OR
"Film-Screen") AND (Security OR efficiency OR effectiveness OR
"cost-benefit analysis" OR financing) AND (radiology or
radiologic) AND ("diagnostic imaging")

Seleção dos Estudos

Os artigos incluídos são pré-selecionados e passam para
a próxima fase (Seleção Final)

Seleção dos Estudos

• Seleção Final:

• Final da etapa de Planejamento
[Para cada trabalho pré-selecionado]

1. Fazer a leitura completa

2. Aplicar critérios de exclusão e inclusão
[Para cada trabalho incluído]

3. Fazer a leitura completa

4. Aplicar critérios de exclusão e inclusão
[Para cada trabalho incluído]

▫ Definição da ferramenta de apoio a organização/administração
das bucas/referências:
 Jabref;
 EndNote;
 Excel.

• Avaliação do protocolo:
 Conversa com especialistas e revisores;
 Execução com um número reduzido de fontes;
 Avaliação da string de busca com base em trabalhos inseridos por
especialistas.

5. Responder a questão de pesquisa
6. Escrever um resumo
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Execução: Busca no PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

ETAPA DE EXECUÇÃO

Execução: Busca no PubMed

• Exportar referências para a JabRef

Execução: Busca no PubMed

• Salvando arquivo em formato XML para ser importando na JabRef

Execução: Busca no PubMed

• Criar arquivo em formato XML

Execução

JabRef v.2.8.1 - 2012
http://jabref.sourceforge.net/

Importar arquivo em uma nova base de dados
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Execução

Execução

JabRef – Gerenciando as referências

Principais Funcionalidades:
• Menu File: Open, Save (.bib) e Import
• Menu BibTex: New entry (nova referência bibtex)
• Menu Options: Set general fields e Preferences – Entry table columns
(para configuração de novas guias e colunas)

Execução

Execução

Nova Referência BibTeX

Exemplo de Nova Referência BibTeX

Menu BibTex: New entry

Execução

Execução

Exemplo de Nova Referência BibTteX

Dicas para busca de código-fonte BibTeX
• Google Acadêmico:
▫ http://scholar.google.com.br/;
▫ Menu Configurações;
▫ Habilitar a opção: “Mostre links para importar citações
para o BibTeX”;
▫ O código-fonte BibTeX aparecerá em qualquer busca realizada no
Google Scholar, a partir da opção “Importe para o BibTeX”;
▫ Copiar e colar o código-fonte BibTeX na guia BibTex source da
JabRef.
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Execução

Execução

http://scholar.google.com.br/
Menu - Configurações

Dicas para busca de código-fonte BibTeX
Menu - Configurações

Execução

Execução

Dica para busca de código-fonte BibTeX
Importe para o BibTeX

Dica para busca de código-fonte BibTeX
Importe para o BibTeX – na JabRef

Ctrl + C

Ctrl + V

Execução

Execução

Exemplo de Guias

Novas guias/campos para apoiar o seu
procedimento de busca!!!

Menu – Options – Set general fields

SelecaoPreliminar:fonte;status;justificativa
SelecaoFinal:status;justificativa;resposta-q;resumo
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Execução

Execução

Exemplo: Guia SelecaoPreliminar

Exemplo: Guia SelecaoFinal

O uso de PACS, como infraestrutura básica para
suporte as atividades de atenção a saúde de
pacientes submetidos a exames de radiologia e
diagnostico por imagem, é eficaz, eficiente e
seguro, em comparação ao sistema tela/filme?

Execução

Execução

Exemplo de Colunas

Menu – Options –
Preferences Entry table columns

Configurar colunas para apoiar o seu
procedimento de busca!!!

Execução

Menu – Options –
Preferences Entry table columns (Continuação)

ANÁLISE DOS RESULTADOS
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Análise dos Resultados

Sumarização dos Resultados
• Aplicação de Métodos Estatísticos:
▫ Quando necessário.

• Tabelas:
▫ Informações tabuladas de forma consistente com a questão;
▫ Devem destacar a similaridade e a diferença entre os resultados:
 Ex.: as colunas de uma tabela podem representar os trabalhos incluídos por
meio dos autores, fonte, tecnologia explorada, vantagens especificadas, estudo
experim., entre outros.

• Plotagem:
▫ Apresentação dos resultados em gráficos, indicado para apresentação
de grande quantidade de dados quantitativos.

Revisão:
• Revisão Bibliográfica é baseada em uma fundamentação
teórica de uma determina área do conhecimento:
▫ A busca pode ser feita com base nas diretrizes de RS.

• Revisão Sistemática é baseada em uma estratégia de busca
definida que visa detectar o máximo de literatura
relevante quanto possível:
▫ Começa pela definição de um protocolo;
▫ A estratégia de busca é documentada para que leitores
possam avaliar o rigor e completitude;
▫ Requer critérios de inclusão e exclusão explícitos para
avaliar cada estudo primário em potencial;
▫ Especifica a informação a ser obtida de cada estudo primário
incluindo critério de qualidade pelo qual cada estudo é
avaliado.

Obrigada!

Perguntas

Juliana P. de Souza
jupsouza@usp.br ou jupsouz@gmail.com
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento
Centro de Ciências da Imagem e Física Médica
FMRP-USP
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