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(GRANT; BOOTH, 2009)



1.Revisão crítica;

2.Revisão literária;

3.Revisão de mapeamento ou mapeamento sistemático;

4.Meta-análise;

5.Revisão narrativa;

6.Revisão de estudos mistos ou revisão de métodos
misturados;

7.Revisão sistemática qualitativa e síntese de provas
qualitativas;

8.Revisão rápida;

9.Revisão de escopo;

10.Revisão do estado da arte;

11.Revisão sistemática;

12.Busca e revisão sistemáticas;

13.Revisão sistematizada;

14.Revisão do guarda-chuva;

Tipologias de revisões

https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

(GRANT; BOOTH, 2009)



Revisão sistemática

• A revisão sistemática é um tipo de revisão planejada que utiliza métodos
explícitos e sistemáticos para identificar, selecionar e avaliar criticamente estudos
primários - pesquisas (mesmo delineamento - estudos semelhantes) relacionados
a um problema específico (MARTINS, 2018);

• Deve ser planejada; indicar claramente as evidências a serem incluídas; indicar e
delimitar a área de busca; apontar previamente os descritores para a busca;
evitar ao máximo a apreensão subjetiva dos fatos observados; indicar o campo e
a cronologia da revisão (MARTINS, 2018).

SISTEMÁTICA = planejada + estruturada + controlada



Por que fazer revisões sistemáticas?

• Identificar e avaliar evidências de pesquisas;

• Contextualizar e/ou redefinir o problema;

• Conhecer tendências;

• Evitar duplicação de pesquisas;

• Minimizar erros científicos;

• Identificar falhas;

• Mapear a produção de conhecimento;

• Auxiliar na elaboração de políticas;

• ...



Que conhecimentos são relevantes para 
desenvolver RSL?

• Domínio teórico do método da revisão sistemática;

• Domínio de um protocolo;

• Tema da revisão sistemática;

• Bases de dados e repositórios científicos;

• Software específico para análise de dados.



Revisão de Literatura suportada por Ferramentas 
Digitais

• O tempo de desenvolvimento de uma Revisão de Literatura pode ser otimizado
pela utilização de ferramentas digitais que apoiam na organização, no tratamento
e na análise dos dados;

• A capacidade de reforçar a adequação das etapas do percurso metodológico,
promovendo transparência e credibilidade às sínteses produzidas;

• As ferramentas digitais podem facilitar a importação e o armazenamento dos
metadados. A importação dos metadados pode ser a partir das bases de dados ou
através dos gestores de referências bibliográficas, como o EndNote, o Mendeley, o
Zotero, entre outros.

Lucimara Fabiana Fornari, Universidade de São Paulo
https://www.webqda.net/revisao-de-literatura-suportada-por-ferramentas-digitais



Revisão Sistemática da Literatura em 8 passos

OKOLI (2015)

Identificar o objetivo

Planejar o protocolo

Aplicar uma seleção

Buscar bibliografia

Extrair os dados

Avaliar a qualidade

Sintetizar os estudos

Escrever a revisão



Revisão Sistemática da Literatura em 8 passos
OKOLI (2015)

• Conteúdo, tópicos ou variáveis;

• Idioma;

• Periódicos;

• Autores;

• Cenário;

• Participantes;

• Metodologias de pesquisa;

• Data de publicação;

• Fontes de financiamento;

• Localização geográfica;

• Instituições;

• Etc.

Exemplos de critérios de seleção



Revisão Sistemática da Literatura em 8 passos
OKOLI (2015)

Extrair os dados



Fonte: http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n7/1413-8123-csc-22-07-2329.pdf



Funcionalidades do webQDA

Bases de Dados/Repositórios
(metadados)

Gestores de Referências

Formatos: BibTex, XML ou RIS

Miguel Dias - Lista de repositórios
https://tecnologia-educacao.weebly.com/repositorios.html





Revisão da literatura em 7 passos com o webQDA

https://ludomedia.org/publicacoes/revisao-de-literatura-em-7-passos-com-o-webqda/



Revisão da literatura em 7 passos com o webQDA

• 1. Importação dos Metadados.

• 2. Seleção das Publicações.

• 3. Importação dos Textos na Íntegra.

• 4. Extração dos Resultados.

• 5. Construção das Categorias Correspondentes à Metassíntese.

• 6. Visualização dos Resultados.

• 7. Estabelecimento do Trabalho Colaborativo.



Importação de Dados - webQDA



Importação de Dados - webQDA
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