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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi  demonstrar  o  desenvolvimento e interpretação dos resultados de uma revisão
sistemática da literatura aplicada em uma dissertação de mestrado a fim de responder o seguinte questionamento: como
a revisão sistemática da literatura pode colaborar para o enriquecimento teórico de trabalhos científicos?  As revisões
sistemáticas devem ser abrangentes e não tendenciosas na sua preparação. Os critérios adotados são divulgados de
modo  que  outros  pesquisadores  possam  repetir  o  procedimento.  Revisões  sistemáticas  de  boa  qualidade  são
consideradas o melhor nível de evidência para tomadas de decisão. Para este trabalho, classificado como sendo uma
pesquisa  descritiva/explicativa  de  natureza  qualitativa,  utilizou-se  como base,  o  desenvolvimento  de  um estudo  de
revisão  sistemática  da  literatura  que  abordou  os  temas gestão  do conhecimento,  ensino  e  aprendizagem,  hospital
veterinário-escola  e  medicina  veterinária.  Utilizou-se  como estratégia  de  pesquisa  o  levantamento  bibliográfico  e  a
análise documental. É possível inferir que, desde que obedecido o rigor metodológico que o referido estudo exige, a
revisão sistemática da literatura contribui de maneira relevante para estudos acadêmicos e científicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; metodologia; dissertação; levantamento bibliográfico. 

1 INTRODUÇÃO

A revisão sistemática da literatura possui o objetivo de integrar informações de um conjunto
de estudos realizados em separado acerca de determinado tema/assunto, identificando lacunas que
necessitam ser evidenciadas (SAMPAIO; MANCINI, 2006). Quanto ao processo de desenvolvimento
desse tipo de estudo de revisão, Oliveira (2011) elucida que:

 
Inclui  caracterizar  cada  estudo  selecionado,  avaliar  a  qualidade  deles,  identificar  conceitos
importantes, comparar as análises estatísticas apresentadas e concluir sobre o que a literatura
informa  em relação  a  determinada  intervenção,  apontando  ainda  problemas/questões  que
necessitam de novos estudos (OLIVEIRA, 2011, p. 34).  

Trata-se de um tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa identificar,
selecionar,  avaliar  e  sintetizar  as evidências relevantes disponíveis (GALVÃO; PEREIRA, 2014).
Conforme postula Gil (2010), este procedimento possibilita uma melhor visão sobre o problema de
pesquisa a ser respondido e quais podem ser as contribuições futuras para a área. 

Para Oliveira (2011), as conclusões são mais robustas quando diferentes estudos investigam
os efeitos de uma intervenção e fornecem dados que suportam as mesmas conclusões.  Nesse
sentido,  Sampaio  e  Mancini  (2006)  corroboram afirmando  que  as  revisões  sistemáticas  são  os
métodos mais adequados e atuais para resumir e sintetizar evidências sobre a eficácia e os efeitos
de intervenções. Em resumo, essas contribuições representam um aumento na consistência para
evidenciar  lacunas  teóricas  existentes  num  determinado  campo  de  conhecimento.  Em  outras
palavras, a utilização desse procedimento evita que o pesquisador, ao debruçar-se sobre um tema
ou assunto, não perca tempo e esforço precioso em estudar algo já tratado na literatura.

A  presente  pesquisa  evidenciou  os  caminhos  percorridos  para  a  aplicação  da  revisão
sistemática da literatura em um trabalho de cunho científico. Abordou-se os resultados encontrados
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na  pesquisa  por  obras  existentes  que  tratam  do  tema  de  dissertação,  a  saber:  “A  Gestão  do
Conhecimento  na  Perspectiva  do  Processo  de  Ensino  e  de  Aprendizagem  em  um  Hospital
Veterinário-Escola”.

Logo, a questão direciona esse trabalho ao seguinte problema: como a revisão sistemática da
literatura pode colaborar para o enriquecimento teórico de trabalhos científicos? Para responder a
questão, tem-se como objetivo demonstrar a forma de aplicação e interpretação dos resultados de
uma revisão sistemática da literatura aplicada em uma dissertação de mestrado. A seção seguinte
trata da metodologia utilizada na pesquisa.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi classificado quanto ao tipo como sendo descritivo-explicativo e de natureza
quali-quantitativa. Como estratégia utilizou-se o levantamento bibliográfico e análise documental. O
propósito foi o de demonstrar como se deu a realização da revisão sistemática que compôs parte do
trabalho de dissertação do autor. Para Gil (2010) este procedimento possibilita uma melhor visão
sobre o problema de pesquisa a ser respondido e quais podem ser as contribuições futuras para a
área. Para tanto, retomou-se as delimitações de itens-chaves (problema de pesquisa, objetivo geral
e  palavras-chave)  componentes  do  trabalho  de  dissertação,  conforme  demonstrado  no  quadro
abaixo.

Quadro  1: Caracterização  dos  itens  da  pesquisa  para  melhor  compreensão  da  análise  sistemática  da
literatura

Fonte: dos autores, 2017.

Na  sequência,  iniciou-se  a  fase  de  definição  das  chaves  de  busca  ou  strings,  que
possibilitaram identificar obras já publicadas que apresentam correlação com o tema abordado. Após
a definição das  strings,  foram escolhidas seis bases de dados eletrônicas para a realização das
buscas: I. IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia); II. Periódicos Capes;
III.  SciELO (Scientific Electronic Library Online); IV.  Emerald Insight; V. LILACS (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e VI. Google Scholar.  O critério utilizado para a
escolha dessas bases de dados foi o de mesclar os assuntos tratados (gestão do conhecimento,
ensino e aprendizagem e hospitais veterinários), bases essas consideradas as mais relevantes no
contexto acadêmico.

Após a inserção das strings nos campos de busca das referidas bases de dados, obteve-se
resultados variados de trabalhos com temas e objetivos semelhantes aos do trabalho de dissertação.
A fim de classificar tais trabalhos foram definidos seis parâmetros (autor e ano, tipo de trabalho,
título, palavras-chave, objetivo e características dos componentes da pesquisa) para separar e obter
as obras mais próximas do tema/objeto de estudo. Ou seja, as obras que pudessem indicar qual era
o estado da arte daquele determinado tema.

Na sequência,  o  resultado da  interpretação  e  inferência  dos dados  derivados da  revisão
sistemática da literatura.
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Problema de pesquisa Investigou-se as possíveis formas de contribuição da Gestão do Conhecimento
para tornar efetivo o processo de ensino-aprendizagem no âmbito de um Hospital
Veterinário-Escola (HV-E).

Objetivo Geral Buscou-se saber qual foi a contribuição da Gestão do Conhecimento para tornar
mais eficiente e eficaz o processo de ensino-aprendizagem dentro de um Hospital
Veterinário- Escola.

Palavras-chave Gestão  do  conhecimento;  hospital  veterinário-escola;  ensino  e  aprendizagem;
práticas de gestão do conhecimento.



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após realizar  a compilação dos dados obtidos com a revisão sistemática da literatura foi
possível inferir que, no total foram encontradas e selecionadas 28 obras (gráfico 1) que possuíam
título,  palavras-chave,  objetivos  ou  metodologia  semelhantes  aos  termos  utilizados  para  esta
pesquisa conforme demonstrado a seguir na forma de representação gráfica.
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Gráfico 1: Disposição dos trabalhos encontrados nas diferentes bases de dados durante a análise
sistemática da literatura.
Fonte: dos autores, 2017.

As bases de pesquisa que apresentaram maior número de resultados foram Lilacs e Google
Scholar que contribuíram com 62% e 24% dos volumes encontrados, respectivamente (Gráfico 2A),
enquanto que SciELO e Capes estão sem seguida com 9% e 5% de contribuição nas publicações
encontradas, respectivamente.

Analisando  o  gráfico  2B,  é  possível  observar  que,  quanto  às  string’s  (chaves  de  busca)
utilizadas, a que mais apresentou termos interessantes para o trabalho a foi  a categoria D, que
mesclou as palavras Ensino e Aprendizagem e Medicina Veterinária (75%), seguido da categoria A,
que utilizou as expressões Gestão do Conhecimento e Hospital Veterinário. A categoria B, composta
pelas  palavras  Ensino  e  Aprendizagem  e  Hospital  Veterinário  foi  responsável  por  4%  das
publicações  encontradas,  ao  passo  que  a  categoria  C,  formada  por  Práticas  de  Gestão  do
Conhecimento e Hospital Veterinário não apresentou resultados. 
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Gráfico 2: Exposição dos percentuais de contribuição de cada base de dados (A) e chaves de busca
utilizadas (B).

Fonte: dos autores, 2017.

Embora qualquer uma dessas obras não terem apresentado conteúdo ou intencionalidade de
pesquisa iguais ou parecidas ao do trabalho de dissertação, reforçando assim sua justificativa, pode-
se inferir  que em separado alguns  temas se  cruzam,  ou  seja,  alguns  termos utilizados para  a
confecção desse trabalho também estão figurando nos trabalhos elencados na análise, conforme
demonstra o gráfico 3. É o caso do termo ensino e aprendizagem que está elencado em 10 das 28
publicações  relacionadas,  totalizando  36%  do  total  (gráfico  3).  É  o  caso  do  termo  ensino  e
aprendizagem que está elencado em 10 das 28 publicações relacionadas, totalizando 36% do total
(gráfico 3).
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Gráfico 3: Demonstrativo da participação dos termos/áreas de estudo durante a análise sistemática.
Fonte: dos autores, 2017.

Por  outro  lado,  o  termo  Gestão  do  Conhecimento  não  foi  encontrado  em nenhuma das
publicações. Todavia, no trabalho de Gomes et al., (2009), em seu objetivo geral ressalta formas de
geração de conhecimento e desenvolvimento de habilidades em um curso de capacitação para
promotores de saúde pública do setor de zoonoses em um município paulista. Apenas esse trabalho
aborda  questões  voltadas  ao  termo  Gestão  do  Conhecimento,  porém,  sem citá-lo  diretamente,
representando 4% do total pesquisado (gráfico 3).
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Observando o conteúdo do restante das publicações pode-se inferir que a abordagem voltada
para a linha da educação é a mais proeminente, pois além de ensino e aprendizagem (36%), as
áreas de currículo (14%), Ensino a Distância (14%) e avaliação (7%) foram também relacionadas
nos trabalhos encontrados. Com uma participação de 7 obras no total  de 28, ou seja, 25% das
publicações (gráfico 3), a linha de gestão é representada por obras que tratam do cunho econômico-
administrativo de empresas e instituições de ensino.

4 CONCLUSÕES

Isto  posto,  pode-se  concluir,  atendendo  ao  objetivo  (demonstrar  a  forma  de  aplicação  e
interpretação dos resultados de uma revisão sistemática da literatura) e respondendo ao problema
dessa pesquisa (como a revisão sistemática da literatura pode colaborar para o enriquecimento
teórico de trabalhos científicos?), o estudo de revisão sistemática da literatura contribui de modo
relevante para o enriquecimento teórico de estudos de natureza científica. Seus resultados apontam
as obras correlatas a um determinado tema abordado, explicitando o que já está posto pela literatura
e evidenciando limitações que ainda carecem aprofundamento de pesquisa.

Um fator que pode ser visto como limitante para este tipo de estudo é que se não houver rigor
metodológico em seu desenvolvimento, principalmente na fase de escolha das bases de dados a
serem utilizadas, corre-se o risco de haver baixa efetividade do estudo uma vez que o resultado, que
se dá a partir dos dados levantados, deve demonstrar quais as abordagens existentes acerca de um
tema definido/tratado. 

Não  obstante,  para  o  trabalho  de  dissertação  utilizado  como  base  neste  estudo,  a
colaboração da revisão sistemática da literatura foi  essencial,  pois de acordo com os resultados
apresentados, ficou demonstrado que o tema necessita de mais pesquisas,  firmando assim sua
justificativa de estudo.
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