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O que é um artigo de revisão?

 Os artigos de revisão sondam (criticamente) a investigação primária de um tema 

específico - incluindo livros, artigos e outras fontes - mais relevante para uma área 

em particular e proporciona um resumo e avaliação de cada ideia e descubrimento.

Para que serve?

 Cada artigo dirige o leitor para a literatura mais relevante e indica o que falta por 

investigar

– Ideia da futura direção que o tema terá

– Motor de busca da literatura mais relevante 

– Ganho de tempo
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• Química Analítica

• Bioquímica

• Biofísica

• Entomología

• Genética

• Medicina

• Microbiología

• Neurociência

• Nutrição

• Patologia

• Fisiologia

• Virologia

• E mais… 
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•Astronomía

•Engenharia

•Física da matéria

condensada

•Ciências planetárias

•Meio ambiente

•Ciências marinhas

•Mecânica de fluidos

•Ciências nucleares

•Investigação de 

materiais
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• Antropologia

• Psicologia clínica

• Ciências 

econômicas

• Lingüística

• Ciências políticas

• Saúde pública

• Sociologia

• Direito

• Ciências sociais

Conteúdo:



Página principal http://annualreviews.org

1. Buscas simples e avançada

2. Abas de navegação

• Journals

• Assinaturas

• Autores

• Bibliotecários

• Mais sobre Annual Reviews

3. Acceso aos periódicos

4. Recursos para Bibliotecários

5. Criar registro pessoal

6. Busca por Periódico: 

• Termo/Palavras

• Autor(es)

• Periódicos

7. Material complementar: Vídeos, figuras, 

tabelas, referências, outros

• Coleções especiais por temas e 

autobiografias.

8. Identificar acceso por ícones

 = Desde Vol. 1

 = Volumes atuais e arquivo

 = Novo Periódico, acceso disponível a 

12 meses

◌ Sem ícone = não tem acesso

9. Navegar por Áreas Temáticas: 

• Biológicas

• Ciências Físicas

• Ciências Sociais
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Menus de Periódicos

Selecione uma ou outra

opção para ir a listagem de 

periódicos. 

1. Menu:

• Datas das próximas publicações de artigos

• Fator de Impacto

• Direitos autorais

• Material complementar

• Coleções especiais

• Audio e vídeo

2. Listagem de Periódicos em ordem alfabética, com breve descrição e link para último 

volume

3. Ver por coleções
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Navegar na página de um Periódico

1. Informação do Periódico

2. Artigo destacado

3. Notícias

4. Conteúdo do Periódico:

• Próximos artigos

• Último volume

• Navegar por volumes

• Artigos mais citados

• Artigos mais baixados

5. Listagem de artigos mais recentes para esse periódicos, com opção de seleção para 

mostrar por: Resumos, figuras em miniatura, relacionados, conteúdo suplementar, enviar 

por e-mail, baixar citações.
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Página de resultados

1. Critérios de busca avançada (ver próxima pág.)

2. Filtros, se mostram os mais frequentes: Autor(es), Palavras chave e Periódicos.

3. Salvar busca e ver buscas salvas (precisa estar logado na conta pessoal).

4. Lista de artigos, resultados de busca.

5. Ver em cada artigo e se for o caso: resumo, figuras em miniatura, conteúdo

relacionado, material complementar.

6. Ordenar artigos por: Relevância, Mais recente, Mais citado, Mais baixados.

7. Mostrar: Resumo, Imagens em miniatura, Artigos relacionados, Material 

complementar, Enviar por e-mail, Baixar citações.

8. Mostrar em formatos PDF e HTML
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Para aplicar a busca avançada, desde a página de resultados, ir ao lado esquerdo e 

selecionar os critérios desejados:

1. Critérios de busca:

• Conteúdo em Periódicos: Aplicar operadores booleanos e intervalo de datas.

• Informação general

• Por citação.

2. Aplicar operadores Booleanos:

• AND (Interseção) = Reduz a busca (termo 1 AND termo 2)

• OR = Amplia a busca, qualquer dos termos (termo 1 OR termo 2)

• NOT = Exclusão do segundo termo (termo 1 NOT termo 2)

3. Aplicar operadores booleanos em: Resumo, título, autor, autor citado, texto completo, 

palavra chave, pie de figura/tabela.

4. Aplicar seleção por todos os Periódicos ou indicar por título deste.

5. Indicar período cronológico de busca.

NOTA: Não é necessário ingressar informação em 

todos os critérios de busca avançada.
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Página de resultados – Continuação



Texto completo em HTML
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Além dos elementos de navegação antes descritos, 

ao ir ao artigo em HTML se mostram:

1. Figuras, com opção de visualização no artigo, 

ver tamanho maior ou baixar em power point.

2. Referências no artigo.

3. Artigos relacionados.

4. Buscar artigos dos mesmos autores ou que 

contenham as mesmas palavras chave.

5. Referência de artigo.

6. Ver artigo: HTML, PDF, ir a material 

complementar, ver permissões, ir a ferramenta

para baixar citação

7. Navegar pelas diferentes seções do artigo.
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