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apresentação

Caro(a) aluno(a),

A disciplina Pesquisa e Uso da Informação em Saúde tem o objetivo de discutir 
a importância da pesquisa, busca e uso de informações, bem como a elaboração 
de projetos de intervenção, na área da saúde, com o propósito de contribuir para 
o uso de fontes de informações apropriadas, satisfazendo as suas necessidades 
informacionais, seja como aluno, trabalhador da saúde ou pesquisador.

Como você já sabe, o volume de informações, nas últimas duas décadas, tem 
crescido de forma exponencial. Os motivos são vários, mas podemos destacar o 
investimento em pesquisas e o advento da internet, que facilitou o rápido acesso 
às diversas fontes de informação e, consequentemente, estimulou a produção de 
conteúdo dos mais diversos tipos e níveis. 

De acordo com Feitosa (2006), a quantidade de informações em formato 
eletrônico e disponível na Internet é uma realidade notável em todas as áreas do 
conhecimento. Mas, essa facilidade no acesso e disponibilidade de informação traz 
consigo problemas, também apontados como critérios importantes na pesquisa/
uso da informação, a saber:  tempo de pesquisa, localização da informação, e, 
principalmente, atualidade, precisão e relevância do conteúdo recuperado/filtrado 
por motores de busca.

A disciplina está organizada em três unidades didáticas. Neste primeiro 
momento, abordaremos algumas das principais fontes de informações em saúde 
existentes, mostrando a importância de conhecer quais suas necessidades infor-
macionais e onde podem ser encontradas, com relevância e precisão, as principais 
fontes na world wide web. Para isso, serão mostradas algumas bases de dados e 
portais de grande relevância na área da saúde e que possuem um rico conteúdo 
científico, importante para você, trabalhador, atualizar-se.

Quando buscamos informações, devemos eleger alguns itens no momento 
de pesquisa para que possamos confiar nas fontes de informação eleitas. Nesse 
sentido, devemos considerar o tipo de seleção e a qualidade, pois legitimam a 
consistência e a credibilidade das fontes de informação utilizadas para a tomada 
de decisões.

Em um segundo momento, focaremos no desenvolvimento de um projeto 
de intervenção. Discutiremos o que é, a sua importância para a área da saúde 
e como estruturá-lo seguindo as diretrizes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). Você aprenderá a construir projetos de intervenção a partir do 
conhecimento da realidade da Unidade de Saúde da Família (USF) e do território 



no qual você atua, contribuindo para solucionar problemas perceptíveis, passíveis 
de intervenção e, consequentemente, de possibilidades de melhorias.

Na terceira unidade, você desenvolverá a escrita do seu Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) e estruturará o banner que será utilizado para sua apresentação, de 
acordo com os requisitos que serão fornecidos nesta disciplina, conduzido(a) por 
um orientador que irá acompanhar a evolução do seu trabalho.

Esperamos que você possa aproveitar a disciplina, identificando a impor-
tância deste conhecimento no seu dia-a-dia, sendo os conhecimentos adquiridos 
o modus operandi do profissional na tomada de decisão para escolha da melhor 
fonte de informação e no bom uso da mesma.

Bons estudos!



1 o Que entendo por pesQuisa, busca       
e uso da informação?

Os estudos que convergem as necessidades e os usuários de informação e 
se relacionam ao comportamento humano são denominados de comportamento 
informacional, abrangendo os estudos de pesquisa, busca e uso da informação. 
Conforme os apontamentos de Wilson (2000), o comportamento informacional 
refere-se ao conjunto de ações humanas ligadas à pesquisa, à busca, e ao uso de 
fontes e canais de informação.

Mas, o que é pesquisar, buscar e usar informações? Vamos compreender esses 
três termos? 

O ato de pesquisar encontra-se no nível micro e ocorre na interação do indi-
víduo com diversos tipos de sistemas de informação. É a relação mais próxima do 
pesquisador com suas fontes confiáveis de informação. Conforme Wilson (2000), 
está no “micro-nível” do comportamento empregado pelo pesquisador. Há uma 
interação com sistemas de informação de todos os tipos, quer em nível de inte-
ração homem-computador (por exemplo: pelo uso do mouse e cliques em links) 
ou em nível intelectual (por exemplo: a adoção de uma busca booleana – que são 
estratégias para determinar quais os critérios que auxiliarão na sua pesquisa), que 
também envolvem atos mentais, como julgar a relevância dos dados ou das infor-
mações recuperadas.

Já o termo buscar é o modo como as pessoas localizam a informação. Este 
modo pode ser ativo, quando o usuário já sabe o que buscar, ou passivo, quando 
o usuário sofre influências de outros sujeitos. O ato de buscar está no nível macro 
do comportamento informacional e acontece em consequência da necessidade de 
se atingir um objetivo informacional. Conforme Wilson (2000), a busca proposital 
por informações aparece como consequência de uma necessidade para satisfação 
de um objetivo, interagindo com sistemas diversos de fontes de informação. É um 
esforço consciente para adquirir informação.

O ato de usar consiste nos atos físicos e mentais envolvidos na incorpo-
ração da informação encontrada. Os atos físicos podem envolver, por exemplo, a 
marcação de seções em um texto para registrar a sua importância ou significado, 
bem como atos mentais, como a comparação de novas informações com o conhe-
cimento existente. Representa as ações necessárias para a incorporação da nova 
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informação aos conhecimentos. Em outras palavras, é a maneira como as pessoas 
utilizam a informação (WILSON, 2000).

Para usar efetivamente a informação que nos chega, por meio de diversas 
fontes, precisamos conhecer algumas particularidades. Conforme afirma Pereira 
(2010),  existem duas abordagens de pesquisa e uso da informação:

Abordagem tradicional: o usuário é visto como um dos integrantes dos 
sistemas de informação, e não como a razão de ser do serviço que o sistema 
oferece. Nesta abordagem, a informação é comunicada para reduzir a ambiguidade.  
Pode ser definida, quantificada e utilizada por diferentes tipos de usuários da 
mesma forma, bastando ser descoberta. O usuário é visto como sujeito passivo e 
tem de se adaptar aos requisitos, módulos e estruturas das fontes que armazenam 
o conteúdo de que precisa (PEREIRA, 2010).

Abordagem perceptiva: os sistemas são moldados para atenderem às caracte-
rísticas de cada nicho de usuários. Existe uma preocupação sobre como as pessoas 
fazem uso do sistema e para qual finalidade. A necessidade de informação é vista 
como algo individual, subjetiva e única, definida no plano pessoal. Então, o esforço 
colocado na pesquisa é contextualizado na situação real em que surge. O uso é 
determinado pelo indivíduo, que está em constante construção de seus sentidos, e  
buscando interpretar necessidades de informação. A informação é vista como algo 
construído pelo usuário, que tem autonomia para dar um novo formato, consis-
tência e o sentido que lhe convier. Desta forma, este tipo de abordagem só terá 
sentido quando integrada ao contexto (PEREIRA, 2010).

Na abordagem alternativa e perceptiva, podemos observar algumas caracte-
rísticas: o ser humano como construtivo e ativo e orientado situacionalmente; as 
experiências do indivíduo de forma holística; os aspectos cognitivos envolvidos; a 
individualidade das pessoas; e uma maior orientação qualitativa (DERWIN; NILAN, 
1986). 

Como você pode notar, caro(a) aluno(a), a busca da informação está diretamente 
relacionada ao ato de pesquisar e, ainda, à capacidade de localizar o conteúdo neces-
sário para satisfazer nossas necessidades de informação. Campello e Abreu (2005) 
apontam que a capacidade de localizar ou de encontrar a informação depende de 
como os pesquisadores pesquisam, buscam e selecionam a informação. Já o uso 
é uma etapa posterior à pesquisa, e é influenciado pelo conhecimento tácito do 
sujeito, perante suas necessidades ou suas lacunas informacionais. Dúvidas que 
aparecem durante o uso da informação fazem com que o sujeito construa relações 
de conhecimento para avaliar se a informação é relevante para, então, ir adiante, 
construir novas necessidades, novas pesquisas e novos usos.
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As necessidades de informação estão envoltas de reações  emocionais, de 
modo que não são apenas pensadas, mas sentidas. A emoção desempenha um 
papel fundamental no processo de busca e entendimento da informação, dirigindo 
a atenção às novas informações. A ansiedade é associada à lacuna de conheci-
mento que o indivíduo possui, estimulando novas pesquisas, buscas e usos para 
suprir as dimensões emocionais envoltas neste processo.

Você sabia 
O comportamento de pesquisa e uso da informação é influenciado pelas dimensões situacionais, 
que incluem os requisitos, expectativas e os contextos, que são os ambientes de uso da infor-
mação, inerentes ao trabalho que o pesquisador transita.
A informação aparece para suprir um problema derivado de um estado de conhecimento, uma 
lacuna que gera um sentimento de incerteza, causando confusão, dúvida e ansiedade no usuário 
(KUHLTHAU, 1991).



2 Quais os critérios Que devo considerar 
nas ações de pesQuisar, buscar e usar a 
informação?

Para a busca eficiente e eficaz, existem técnicas e habilidades que o indivíduo 
desenvolve conforme sua necessidade e situação informacional. Todos nós temos 
hábitos de pesquisar e usar a informação no nosso dia-a-dia, mas será que esses 
hábitos nos orientam de modo consistente para a escolha do conteúdo correto, 
perante tantas fontes de informação disponíveis? 

É preciso ter atenção a alguns elementos que caracterizam a informação,  
a saber:

 » O formato em que as informações são apresentadas: toda informação produ-
zida pode aparecer em mais de um formato, permitindo que o leitor escolha 
de que maneira ela será efetivamente utilizada (periódicos, relatórios técnicos, 
formatos legíveis por computador, entre outros).

 » O suporte das fontes: o suporte de informação pode variar entre analógico 
e digital, mas a mesma informação pode aparecer igualmente nestes dois 
formatos.

 » A obsolescência: várias fontes de informação se tornam obsoletas com maior 
frequência que outras, então é importante estar atento(a) às atualizações cons-
tantes de conteúdo.

 » A barreira do idioma: os conteúdos são disponibilizados em portais/bases de 
dados em vários idiomas.

 » O custo envolvido na organização: toda informação disponibilizada deve ter 
passado por critérios de organização para que os resultados de pesquisa/busca 
sejam satisfatórios.

 » Os aspectos de escassez, custo e desatualização dos materiais: as fontes de 
informação em saúde exigem uma atualização constante, necessitando de 
revisão de conteúdos para que não se perca em qualidade. Porém, em algumas 
áreas específicas, a produção de conteúdo é inversamente proporcional à 
demanda, ocorrendo o problema de escassez. 
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 » A preferência no uso de informações obtidas pelos recursos computacionais: 
a vantagem é que se tem acesso ao conteúdo virtualmente e, muitas vezes, de 
forma ágil.

 » E, finalmente, a confiabilidade da informação: estar atento se as fontes e os 
conteúdos são reconhecidos pela comunidade científica. 

Os tópicos acima, de fato, integram o modus operandi da leitura que o pesqui-
sador precisa desenvolver para melhorar as suas atividades. Toda a busca por 
fontes de informação evolui da motivação pessoal para a profissional quando nos 
deparamos com oportunidades de participar de grupos de pesquisa e de estudos 
direcionados. Segundo Campos e Campello (1988, p. 14):

Toda a atividade cientifica é desenvolvida, atualmente, na sua quase totalidade, por 
grupos organizados, não sendo tão comum em nossos dias o pesquisador individual. 
O trabalho em equipe, em instituições acadêmicas, governamentais e privadas é, 
portanto, outro aspecto que influencia a literatura.

Além disto, os estudos devem integrar elementos do contexto do pesquisador, 
para que o processo de desenvolvimento da pesquisa e uso da informação cientí-
fica se torne um hábito eficiente, um comportamento natural, inerente ao profis-
sional e ao estudante.

Para entender como funciona a coleta de informação, precisamos saber que 
existem tipos de pesquisa, a saber:

 » Pesquisa referencial: implica uma busca por elementos que descrevem o 
registro. Os elementos são aqueles que já fazem parte do nosso hábito de 
pesquisar, como autor, título, data, resumo e assunto. Este tipo de busca supõe 
que você já possui algum entendimento sobre o assunto e autores que deseja 
obter resultados; 

 » Pesquisa limitada: ao contrário da anterior, subtende que você conhece super-
ficialmente a temática desejada, e que pretende fazer descobertas durante a 
pesquisa. Neste tipo de pesquisa, é comum não existir uma exigência quanto 

2.1 a pesquisa referenCial, limitada e profunda

Para refletir 
Como você costuma pesquisar informações em saúde? Quais fontes de informação utiliza?
Agora responda: numa escala de 0 a 5, as formas que você utiliza para pesquisar satisfazem 
as suas necessidades de informação? 
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aos tipos de fontes de informação preferíveis, porém, é preciso sempre estar 
atento às fontes credíveis e íntegras;

 » Pesquisa profunda: significa que o usuário, um profissional de saúde, por 
exemplo, é um bom conhecedor do tema e dos elementos que integram a 
pesquisa referencial. Neste caso, o pesquisador  é um usuário assíduo de 
diversas fontes de informação e, portanto, já sabe quais as estratégias utilizar 
durante a coleta das diversas fontes de informação.



3 o Que são e Quais os principais tipos        
de fontes de informação?

Em diversos momentos, abordamos a diferença entre pesquisa, busca e uso 
da informação em fontes de informação, mas, o que são fontes de informação? 
Como podemos elencar as fontes durante os atos de pesquisar, buscar e usar? 
Como a informação se apresenta durante esses atos? 

Conforme Cunha (2001, p. 13) “o conceito de fonte de informação é muito 
amplo, pois pode abranger manuscritos e publicações impressas, além de objetos 
como amostras minerais e obras de arte ou peças museológicas”. Por se tratar de 
um conceito amplo, é importante não somente conhecer a principais fontes, mas 
ainda saber alguns critérios para podermos analisá-las. 

Para isso, a literatura especializada tentou estabelecer um esquema de classifi-
cação para facilitar a escolha de conteúdos que nós fazemos nos atos de pesquisar, 
buscar e usar. Este esquema é subdividido por fontes primárias, secundárias e 
terciárias, que são também conhecidas por fontes formais e informais.

As fontes formais são registradas formalmente e podem se apresentar sob as 
formas primárias, secundárias e terciárias. As informais podem ser as comunica-
ções orais, contatos pessoais, conversas não registradas formalmente. 

As fontes primárias são aquelas que contêm informações originais, ou, pelo 
menos, novas interpretações de fatos ou ideias já conhecidos. Por sua natureza, 
são dispersas e desorganizadas do ponto de vista de sua produção, divulgação 
e controle. Embora de grande importância, algumas dessas fontes são de difícil 
acesso. Vamos analisar o Quadro 1 para conhecer alguns tipos de fontes primárias 
existentes (CUNHA, 2001).

Quadro 1 – Exemplos de fontes primárias
(continua)

Tipo Definição

Congressos e conferências Eventos científicos têm sido um dos mais importantes meios de 
comunicação e divulgação de conhecimento primário.

Legislação Documento pouco utilizado, porém de importância para conhe-
cimento das normas jurídicas.
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Nomes e marcas comerciais São os nomes ou expressões ou formas gráficas que individualizam 
e identificam uma empresa, um produto ou uma linha de produtos.

Normas técnicas

Indicam regras, linhas básicas ou características mínimas que 
determinado produto, processo ou serviço pode seguir. Permitem 
uma perfeita ordenação das atividades e a obtenção de resultados 
padronizados.

Patentes
Documentos expedidos por um órgão governamental que des- 
crevem o que foi inventado e criam uma situação legal na qual 
o invento pode ser explorado e conforme a autorização do titular.

Periódicos

Um dos mais eficientes meios de registro e divulgação de 
pesquisa, estudos originais e outros tipos de trabalho intelectual. 
Podem ser conhecidos por publicação seriada, revista técnica, 
revista científica e publicação periódica. 

Periódicos eletrônicos São as publicações distribuídas nas formas eletrônicas ou digitais.

Projetos e pesquisas 
em andamento

Contém informação prioritária para o desenvolvimento. Permitem 
evitar a duplicação de pesquisas, promovendo a reorientação de 
recursos.

Relatórios técnicos
Apresentam os resultados de projetos técnicos e científicos. São 
preparados em linguagem concisa e se concentram no conteúdo, 
permitindo que o leitor possa acompanhar o processo.

Monografias, teses 
e dissertações

Apresentam pesquisas originais sobre determinado tema e são 
publicados após a exposição feita pelo aluno.

Fonte: (CUNHA, 2001, adaptado).

As fontes secundárias vêm como consequência das fontes primárias. Sua 
função é facilitar o uso do conhecimento disperso nas primárias. Algumas fontes 
mais organizadas apresentam o conteúdo filtrado e organizado de acordo com 
a estrutura definida. Vamos verificar o Quadro 2 para conhecer alguns tipos de 
fontes secundárias existentes (CUNHA, 2001).

Tipo Definição

Bases de dados e bancos de dados

São coleções de dados que servem de suporte a um sistema 
de recuperação de informações. As bases reunidas formam 
um banco de dados. Os principais tipos de bases de dados 
são: bibliográficas e resumos textuais, que incluem textos 
completos de artigos de periódicos e jornais, entre outros 
tipos de documentos.

Bibliografias e índices

Bibliografia é uma lista de referências bibliográficas de 
diversas fontes de informação sobre determinado assunto 
ou pessoa, podendo ser exaustiva ou seletiva. Os índices 
também são bibliografias, mas se caracterizam por serem 
correntes, em geral indexam livros e artigos de periódicos.

Quadro 2 – Exemplos de fontes secundárias

(continua)
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Catálogos de bibliotecas
Conjunto de registros que descrevem os documentos de um 
acervo. São registros produzidos conforme normas ou regras 
determinadas.

Centros de pesquisas e laboratórios
São instituições importantes nas áreas científicas e tecnoló-
gicas. Quase todos estão vinculados a órgãos governamen-
tais ou instituições privadas.

Dicionários e enciclopédias

São obras de referência, importantes fontes de informação 
para assuntos já consolidados. O dicionário dá informação 
sobre a palavra e sua grafia, pronúncia, significado, etimo-
logia, sinonímia e antonímia. A enciclopédia é uma obra em 
um ou vários volumes que traz informação sobre alguns 
ramos do conhecimento.

Filmes e vídeos
São utilizados em diversas áreas, mas não são documentos 
de fácil aquisição, uma vez que muitos não entram no circuito 
comercial de vendas.

Livros
Oferecem ao leitor um conjunto de conhecimento consoli-
dados sobre uma especialidade ou um estudo aprofundado 
de um tema restrito.

Manuais
É um tipo de livro que inclui noções básicas de uma ciência, 
de uma técnica ou de uma arte. São usados como textos 
básicos pelos alunos ou para consulta pelo pesquisador.

Internet

Rede que possibilita o acesso a milhares de informações 
dispersas em páginas iniciais (homepages). O surgimento da 
wide world web (www) possibilitou o acesso a milhares de 
informações. Esta ferramenta funciona como um depósito de 
documentos não classificados. Para minimizar a desorgani-
zação, surgiram os motores de busca. Eles melhoram a recu-
peração de informações, funcionando como uma coleção de 
referências, apontando para as fontes de informação.

Fonte: (CUNHA, 2001).

As fontes terciárias: são aquelas que têm a função de levar o usuário da infor-
mação para as fontes primárias e secundárias. Vamos ler o Quadro 3 para conhecer 
alguns tipos de fontes terciárias existentes (CUNHA, 2001).

Quadro 3 – Exemplos de fontes terciárias

(continua)

Tipo Definição

Bibliografias de bibliografias São aquelas que relacionam as bibliografias ou guias de 
bibliografias.

Bibliotecas e centros de informação São aquelas instituições responsáveis pela aquisição, arma-
zenamento, preservação e disseminação da literatura.
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Diretórios

Cadastros ou catálogos. São listas de pessoas ou organiza-
ções que fornecem o endereço ou outros dados das pessoas 
físicas para as pessoas jurídicas, o endereço, nome dos diri-
gentes, produtos e serviços ofertados e outras informações 
similares.

Guias bibliográficos, revisões 
de literatura

São obras de referência feitas para ajudar o pesquisador e 
outros interessados na busca de fontes de informação sobre 
um assunto específico.

Fonte: (CUNHA, 2001).

3.1 definição de bases de dados para a pesquisa

Bases de dados são um conjunto de dados interrelacionados, organizados de 
forma a permitir a recuperação da informação e podem ser acessadas local ou 
remotamente. Entre os seus objetivos, estão o fornecimento de informação atua-
lizada (recursos estruturais), de modo preciso e confiável (não dar a informação 
pela metade) e de acordo com a demanda (oferecer o que o usuário necessita) 
(ROWLEY, 1994).

Consideradas fontes secundárias, as bases de dados e portais são hoje as 
fontes de informação mais utilizadas no universo da pesquisa devido à facilidade 
de localização da informação e recuperação do registro. Aparecem como um dos 
principais meios de pesquisa para diversos usuários, principalmente para aqueles 
que integram o grupo de estudantes/pesquisadores de pós-graduação, que utilizam 
com frequência a informação científica publicada, principalmente, pelas revistas 
de comunidades científicas. As bases de dados podem ser: 

 » Bases referenciais: são as bases que relacionam as referências dos registros 
de informação, como os catálogos das bibliotecas. Elas apenas indicam a exis-
tência do conteúdo e onde podemos encontrar o texto completo por meio de 
uma referência. As instituições que possuem a base Pergamum, por exemplo, 
disponibilizam catálogos que permitem o acesso referencial às diversas fontes 
de informação por ela armazenadas referencialmente. É importante enfatizar 
que o mesmo já disponibiliza em sua nova atualização, também bases de texto 
integral.

Saiba 
 Sites

Para conhecer mais sobre a base Pergamum, acesse o link: http://www.pergamum.pucpr.br/re-
depergamum/consultas/site_CRP/pesquisa.php
(PERGAMUM, c2010 – 2013)

http://www.pergamum.pucpr.br/redepergamum/consultas/site_CRP/pesquisa.php
http://www.pergamum.pucpr.br/redepergamum/consultas/site_CRP/pesquisa.php
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 » Bases de texto integral: são as bases que disponibilizam os textos completos 
de muitos formatos, como, por exemplo, periódicos científicos e livros. São 
aquelas que, além de apresentarem as informações básicas de uma base 
referencial, proporcionam o acesso imediato ao texto completo. A Biblio-
teca Virtual em Saúde (BVS), por exemplo, reúne diversas fontes de infor-
mação que permitem o acesso aos textos completos da literatura científica 
e técnica da área de saúde. Iremos ver com mais detalhes posteriormente. 

3.2  definição do tema a ser pesquisado

Como vimos anteriormente, as bases de dados armazenam variadas tipologias 
e formatos de informação. Pela sua capacidade de divulgação dos resultados de 
pesquisa, são importantes ferramentas indicadas para a pesquisa e uso da infor-
mação. 

Conforme apontam Graziosi, Liebano e Nahas (2011?), no contexto destas 
fontes, devemos estar atentos aos requisitos da pesquisa, sabendo que ela pode 
ser uma pesquisa abrangente ou restrita. 

No entanto, caro(a) estudante, você deve se preocupar, inicialmente, com o 
tema a pesquisar. Lembre-se de que muitas vezes escolhemos frases grandes para 
representar a temática por pensarmos que isso facilitará a busca da informação. 
Mas, fazendo desta forma, podemos ir além do que se desejamos encontrar e do 
que as bases de dados são capazes de recuperar. 

Então, o tema deve ser representado por palavras-chave eficientes que vão 
influenciar diretamente os resultados da pesquisa. A seguir, propomos um passo 
a passo para a pesquisa nas bases de dados.

passo a passo

1) defina o tema/assunto

Primeiro procure selecionar temas abrangentes para, então, obter a familiari-
dade necessária com o assunto que você pretende recuperar. Escreva com clareza 
sobre o tema da pesquisa, perguntando sobre o que é o tema, quem escreve, 
onde, quando e como. 

Exemplo 
Capacitação de médicos sanitaristas sobre manejo clínico da dengue na atenção primária à  saúde.
Sendo assim, as palavras-chave selecionadas são: capacitação profissional. vírus da dengue. 
atenção primária à saúde. 
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E se ocorrer o contrário, por exemplo, meu tema é muito pequeno e há dificul-
dades em encontrar os documentos? Neste caso, tente torná-lo mais abrangente, 
generalista, mas tenha atenção para não ir muito além do tema.

Exemplo 
Sistema de classificação de pacientes pediátricos. 
Sendo assim, as palavras-chave definidas foram: pediatria. saúde da criança.

Vale a pena ressaltar que os trabalhos científicos publicados em bases de dados 
internacionais (MEDLINE, por exemplo), muitas vezes estão em inglês. Então, é 
natural que tenhamos resultados mais satisfatórios quando utilizamos palavras- 
chave em inglês.

2) delimite os desCritores de saúde

“Refine” os termos, deixando a palavras-chave mais específicas à medida 
que a pesquisa avançar e o estudo evoluir. Ao restringir seu tema, você obtém 
respostas para um único assunto, num grupo específico, num período de tempo, 
numa causa ou num efeito, num argumento ou ponto de vista específico. 

O vocabulário estruturado e trilíngue (português, espanhol e inglês) DeCS - 
Descritores em Ciências da Saúde foi criado pela BIREME para servir como uma 
linguagem única na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de 
congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, assim como para ser 
usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes 
de informação disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), como LILACS, 
MEDLINE e outras. Foi desenvolvido a partir do Medical SubjectHeadings(MeSH). 
Totaliza 31.580 descritores, sendo destes 26.936 do MeSH e 4.644 exclusivamente 
do DeCS. Existem 1.994 códigos hierárquicos de categorias DeCS em 1.507 descri-
tores MeSH (ver http://decs.bvs.br/P/decsweb2013.htm). Considerando que o 
DeCS é trilíngue, é importante dizer que, usando ele na Biblioteca Virtual de Saúde 
(veremos mais detalhes adiante), teremos resultado satisfatório independente do 
idioma utilizado.

O MeSH é um dicionário controlado usado para indexação de artigos pela 
PUBMED, uma base de dados desenvolvida pelo National Center for Biotechno-
logy Information (ver http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh).

É importante ressaltar, ainda, que durante a pesquisa você deve ter atenção a 
duas características: a revocação e a precisão. Por exemplo: se você tem dificul-
dades em escolher um tema porque ele é muito extenso para um trabalho pequeno, 
você vai recuperar muitos documentos durante a pesquisa e possivelmente poucos 
irão satisfazer suas necessidades informacionais, é o que chamamos de índice de 

http://decs.bvs.br/P/decsweb2013.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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revocação muito alto (muitos documentos como resultado) e com precisão baixa 
(entre tantos resultados, poucos documentos são relevantes para minhas neces-
sidades de pesquisa). Estas características podem ser ressaltadas e melhor explo-
radas com o uso das estratégias de pesquisa, a saber: 

Operadores booleanos: são usados para relacionar termos ou palavras em 
uma expressão de uma pesquisa. Combinam dois ou mais assuntos, nomes ou 
palavras, de um ou mais campos de busca.  Os operadores utilizados na maioria 
das fontes de informação são: 

 » E (AND): usado para relacionar palavras (exemplo: eclampsia e hipertensão – 
a busca será feita considerando as duas palavras);

 » NÃO (AND NOT): usado para excluir palavras ou termos (exemplo: eclampsia e 
não hipertensão – será feita busca pela palavra eclampsia, excluindo a palavra 
hipertensão);

 » OU (OR): para somar palavras/termos/nomes (exemplo: eclampsia ou hiper-
tensão – será feita busca por eclampsia e hipertensão).

Se for utilizado mais de um operador booleano, é importante usar os parên-
teses para delimitar a ação de cada operador. Fazer a busca por hipertensão AND 
eclampsia OR pré-eclampsia é diferente de hipertensão AND (eclampsia OR pré- 
eclampsia).

Busca por conceitos: busca de documento que não contenha uma palavra espe-
cífica, porém que esteja relacionada conceitualmente com essa palavra; busca por 
frase: busca por documentos que contenham uma frase; busca por palavras-chave: 
estratégia de busca que contenha certas palavras-chave; busca temática, aquela 
que busca temas já reconhecidos e delimitados cientificamente (CUNHA, 2001).

Atenção 
Vá até a Biblioteca Virtual de Saúde, faça buscas usando esses operadores booleanos e observe 
as diferenças nos resultados.

Exemplo 
Exemplos de tema restrito: síndrome de choque da dengue; complicações infecciosas na gravi-
dez; capacitação de recursos humanos em saúde; unidade básica de saúde. 

Exemplos de palavras-chave: choque da dengue; gravidez; unidade básica de saúde.
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A truncagem é uma estratégia  de busca que permite a pesquisa por palavras 
de mesma raiz. Isso é útil quando queremos fazer buscas pelo radical da palavra 
ou quando houver dúvidas na grafia da palavra. 

Use $ para fazer a truncagem de palavras com mesma raiz.
Use ? quando tiver dúvida na grafia da palavra.

Exemplo 
Fisiot$ recupera documentos que contenham o radical fisiot na palavra.

Você sabia 

Que bases acessadas por meio da BVS da BIREME utilizam as estratégias de busca para facilitar 
a localização do conteúdo que você precisa?

A BVS utiliza a busca temática, booleana e a truncagem.

3) definir o período das publiCações

Você também pode escolher limitar a sua pesquisa por períodos bem defi-
nidos. Assim, procure delimitar qual o período de tempo que você deseja pesquisar 
nas bases de dados e diminua a quantidade de documentos recuperados, ou seja, 
invista na precisão à revocação. As bases de dados costumam ter campos especí-
ficos para delimitação do período de tempo.

Exemplo 
Conteúdo sobre unidade básica de saúde, pesquisado no período que abrange 1999-2001.



4 base de dados, portais nacionais          
e internacionais

Agora que já vimos a importância da correta pesquisa, busca e uso da infor-
mação, conhecemos as fontes de informação primárias, secundárias e terciárias 
e entendemos os principais passos para realizar uma busca com o coeficiente de 
precisão mais alto do que o de revocação, vamos conhecer algumas das prin-
cipais bases de dados e portais utilizados na área da saúde em nível nacional e 
internacional, realizando algumas buscas. Vamos lá?!

4.1 Centro latino-ameriCano e do Caribe de 
 informação em CiênCias da saúde (bireme)

A BIREME, também conhecida pelo seu nome original Biblioteca Regional de 
Medicina, é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 
Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS) tendo sua sede localizada no Brasil, desde sua criação em 1967, no 
campus central da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). É orientada à 
cooperação técnica em informação científica em saúde (OMS, [19--?]).

O objetivo da BIREME é contribuir para o desenvolvimento da saúde das populações 
da Região das Américas, promovendo a cooperação entre países, a democratização do 
acesso à informação científica e técnica, legislação e o intercâmbio de conhecimento 
e evidências em prol da contínua melhoria dos sistemas de saúde, educação e de 
pesquisa (OMS, [19--?]).

Retomando sua história, desde sua criação, o modelo da cooperação técnica 
da BIREME esteve baseado nas funções essenciais das bibliotecas médicas, e 
pesquisas bibliográficas na base de dados MEDLINE. No final da década de 60 até 
o final da década de 80, o modelo de cooperação técnica se expande, e, em 1979, a 
BIREME lançou o Index Medicus Latino-Americano (IMLA), indexando cerca de 150 
revistas e complementando, portanto o MEDLINE, que então indexava 44 títulos da 
América Latina e do Caribe (OMS, [19--?]).
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Neste sentido, o IMLA evolui para a base de dados bibliográfica chamada 
Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
(LILACS), com ênfase na ampliação da cobertura em saúde pública. No final dos 
anos 90, foi realizada uma cooperação técnica por meio da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), que foi lançada em março de 1998, com a Declaração de San José 
Rumo à Biblioteca Virtual em Saúde, aprovada durante o 4º Congresso Regional de 
Informação em Ciências da Saúde (CRICS4) (OMS, [19--?]).

Na mesma época, BIREME coopera com a Agência de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP), do Brasil, para a criação da ScientificElectronic Library Online - 
SciELO (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha), como um modelo para a publicação 
cooperativa de revistas científicas de qualidade online na Internet em modalidade de 
acesso aberto (OMS, [19--?]).

Vamos visualizar logo abaixo, na Figura 1, o website da BIREME, no qual são 
informadas sua missão, objetivos, história e todas as redes de cooperação com a 
Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde.

Figura 1 – Website da BIREME

Fonte: (OMS, [19--?]).

Como foi visto no breve histórico da BIREME, a Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) é uma evolução da BIREME e é uma rede de gerenciamento de informações 
científicas na área da saúde, de acesso aberto e universal, disponibilizado na web, 
que contempla em seu acervo um conjunto de diversas bases da área. Vamos 
conhecer um pouco da BVS e como ela está estruturada?!
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4.2 biblioteCa Virtual em saúde (bVs)
A proposta principal de desenvolvimento da BVS foi a de cooperação e trata-

mento da informação técnico-científica sobre saúde e foi apresentada pela BIREME 
durante a VI Reunião do Sistema Latino-americano e do Caribe de Informação 
sobre Ciências da Saúde, em 1998, cuja adoção requer novas formas de organi-
zação e operação para promover a participação ativa das instituições produtoras, 
intermediárias e usuárias de informação em saúde (OMS, 1999).

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é uma rede de gestão da informação, intercâmbio 
de conhecimento e evidência científica em saúde, que se estabelece por meio da coope-
ração entre instituições e profissionais na produção, intermediação e uso das fontes 
de informação científica em saúde, em acesso aberto e universal na web (OMS, 2011).

A BVS é promovida e coordenada pela Organização Pan-Americana da Saúde / 
Organização Mundial da Saúde por meio do Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e tem como estratégia a coope-
ração técnica em informação científica em saúde na região da América Latina e 
Caribe e extensível a outras regiões em desenvolvimento (OMS, 2011).

As fontes de informação da BVS são organizadas e classificadas em seis tipos, 
a saber: fontes primárias, fontes secundárias, fontes terciárias, serviços de disse-
minação e inclusão informacional, comunicação e colaboração e componentes 
integradores, conforme melhor expressado no Quadro 4 (OMS, 2011).

Quadro 4 – Fontes de informação da BVS 
(continua)

Tipo Definição

Fontes primárias

São aquelas relacionadas com os produtos originados pela 
pesquisa científica – artigos científicos, teses, ensaios, docu-
mentos monográficos, governamentais ou de organismos 
internacionais, anais de congressos, legislação e docu-
mentos não-convencionais – como os relatórios de pesquisa 
que conformam a literatura cinzenta - publicadas em texto 
completo em meio eletrônico. Inclui, ainda, as bases de dados 
numéricas de pesquisas e censos estatísticos. 

Fontes secundárias

São os registros referenciais das fontes primárias sistemati-
zados em índices, bases de dados referenciais e diretórios. As 
bases de dados que adotam a metodologia LILACS e os dire-
tórios de pesquisadores, instituições e projetos são exemplos 
de fontes secundárias na BVS.

Fontes terciárias

Referem-se aos conteúdos organizados para fins didáticos, 
como os objetos de aprendizagem do Campus Virtual em 
Saúde Pública <http://portal.campusvirtualsp.org/virtual-
campus/drupal/>e para apoio à tomada de decisão, como as 
revisões sistemáticas de evidências científicas (por exemplo, 
a Biblioteca Cochrane <http://cochrane.bvsalud.org/>.

http://portal.campusvirtualsp.org/virtualcampus/drupal/
http://portal.campusvirtualsp.org/virtualcampus/drupal/
http://cochrane.bvsalud.org/
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Serviços de disseminação e inclusão 
informacional

Conjunto de serviços de inclusão informacional e promoção de 
acesso à BVS, direcionados tanto para usuários  conectados à 
Internet como para comunidades sem conexão, por exemplo, 
a instalação de espaços públicos e coletivos como as Esta-
ções BVS. Incluem-se, também, os serviços de atualização e 
atendimento ao usuário, como o serviço de comutação biblio-
gráfica SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) 
e os serviços de acesso personalizado, como “minha biblio-
teca”, buscando atender às necessidades de informação de 
cada usuário individualmente.

Comunicação e colaboração

Fontes de informação destinadas à socialização da informação 
e ao intercâmbio de conhecimento por meio da  colaboração 
online. Exemplos: Newsletter/Rede de Noticias BVS, Espaços 
Colaborativos BVS, blogs, boletins, fóruns, reuniões online, 
chats e comunidades virtuais. 

Componentes integradores

Normas, padrões, metodologias e aplicativos comuns 
adotados por todas as instâncias BVS para sua integração 
numa única rede. Incluem as terminologias, por exemplo, 
o vocabulário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 
manuais e softwares para a gestão e operação das fontes e 
fluxos de informação na BVS.

Fonte: (OMS, 2011).

Figura 2 – Website Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)

Fonte: (OMS, [1999?]).

Como você pode ver na Figura 3 abaixo, a BVS está estruturada a partir das 
fontes de informações indicadas. Você, trabalhador-pesquisador, pode realizar a 
pesquisa diretamente nas bases que tratam sobre as ciências da saúde de maneira 
geral (LILACS, IBECS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane e SciELO), no portal de evidên-
cias, por áreas especializadas, organismos internacionais. Pode, ainda, utilizar o 
Localizador de Informação em Saúde (LIS) e a Terminologia em Saúde (DeCS), e ter 
acesso aos documentos por meio do SCAD, catálogo coletivo de revistas. 
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Figura 3 – Fontes de informação BVS

Fonte: (OMS, [1999?]).

Figura 4 – Busca na BVS pelo termo “saúde da família”

Fonte: (OMS, [1999?]).

A pesquisa na BVS pode ser realizada em todos os índices/fontes por um único 
buscador. Como exemplo, realizamos uma busca pelo termo “Saúde da Família” e 
pudemos visualizar o resultado como mostra a Figura 4. A BVS apresenta a quanti-
dade de resultados obtidos de acordo com as bases de dados que estão integradas 
a ela. Na Figura 4, podemos visualizar 8.985 resultados sobre saúde da família na 
base LILACS, 725 no IBECS, 84.807 na MEDLINE, entre outros.
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Agora vamos apresentar e explorar as bases MEDLINE, PubMed, LILACS, Biblio-
teca Cochrane e SciELO, realizando algumas pesquisas em suas bases. Vamos lá?!

4.3 Medical literature analysis and retrieval systeM 
Online (medline)

A MEDLINE é uma base de dados da literatura internacional que contém, apro-
ximadamente, 11 milhões de registros da literatura, desde 1966 até o momento. 
Cobre as áreas de: medicina, biomedicina, enfermagem, odontologia, veterinária 
e ciências afins (OMS, [1999?]). É mais comumente acessada via BVS ou PubMed.

Sua base contém referências bibliográficas e resumos de mais de 4.000 títulos 
de revistas biomédicas publicadas nos Estados Unidos e em outros 70 países 
(OMS, [1999?]). Na figura 5, podemos visualizar o campo de pesquisa na base de 
dados MEDLINE. Para acessar, use o link: <http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.
exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p>.

Figura 5 – Campo de pesquisa da base MEDLINE, acessada pela BVS

Fonte: (OMS, [1999?a]).
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Recomendamos que você acesse o Manual do usuário para pesquisas em bases de dados 
bibliográficas da BVS, que contém tutoriais que orientam o uso desta base de dados. O link 
para acesso é: http://www.bireme.br/bvs/P/manual/modulo1.htm (OMS, [1999?]).

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=p
http://www.bireme.br/bvs/P/manual/modulo1.htm
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A busca pode ser realizada por palavras ou quaisquer outros termos que a 
base pode especificar, como, por exemplo: autor, título, resumo, país de publi-
cação, ISSN, assunto, idioma, entre outros, conforme mostra a Figura 6.

Figura 6 – Termos específicos para realização da busca na MEDLINE por meio da BVS

Fonte: (OMS, [1999?a]).

Realizamos uma busca com a palavra “tuberculose” e obtivemos 103.029 
resultados, como pode ser visualizado na Figura 7.
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Figura 7 – Busca do termo tuberculose na MEDLINE por meio da BVS

Fonte: (OMS, [1999?a]).

Figura 8 – Metadados do artigo: Bettering BCG: a toughtask for a TB vaccine?

Fonte: (OMS, [1999?a]).

É importante destacar, em uma busca realizada em qualquer base de dados, 
os metadados da mesma, que são as informações descritivas de cada material 
recuperado pela base. Tomamos, como exemplo, o primeiro elemento recuperado 
pela busca realizada pela palavra tuberculose, que tem como título: Bettering BCG: 
a toughtask for a TB vaccine?, como mostra a Figura 8.
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Os metadados apresentados na Figura 8 podem ser melhor compreendidos no 
Quadro 5, abaixo. 

Quadro 5 – Metadados do artigo Bettering BCG: a toughtask for a TB vaccine?

Fonte: (OMS, [1999?a], adaptado).

Metadados Descrições

Título e subtítulo Bettering BCG: a tough task for a TB vaccine?

Fonte Nat Med;19(4):410-1, 2013 Apr.

Autores Bishai W; Sullivan Z; Bloom BR; Andersen P

ISSN 1546-170X

País de publicação United States

Idioma Eng

Termos primários
Vacina BCG/uso terapêutico
Vacinas contra a Tuberculose/uso terapêutico
Tuberculose Pulmonar/prevenção & controle

Termos secundários

Ensaios Clínicos como Assunto
Humanos
Lactente
Vacinas contra a Tuberculose/efeitos adversos
Vacinas Virais/uso terapêutico

Tipo de publicação JOURNAL ARTICLE

Status MEDLINE

DOI 10.1038/nm.3153

Por estas informações, entendemos que é um artigo de jornal, como podemos 
verificar no metadado tipo de publicação, é da MEDLINE apresentado pelo meta-
dado status, é o volume 19, número 4 de abril de 2013, e o artigo possui apenas 
2 páginas que estão numeradas da página 410 a 411, como mostra o metadado 
fonte.

Considerando neste exemplo que acessamos a MEDLINE via BVS, os termos 
primários e secundários são as palavras-chave oriundas diretamente do DeCS 
(Descritores em Ciências da Saúde), o vocabulário controlado da BIREME para 
indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios 
técnicos, e outros tipos de materiais, na área da saúde para uniformizar e facilitar 
a recuperação de informação.

O ISSN é o metadado que trata do número internacional normalizado para 
periódicos, neste caso a numeração é relativa à MEDLINE, e o DOI (Digital Object 
Identifier) é o identificador de objetos digitais, exclusivo para artigos publicados 
em meio eletrônico.

Caro(a) aluno(a), apresentamos a base de dados MEDLINE, realizando uma 
busca pela BVS. Agora vamos conhecer um pouco da LILACS e como ela se apre-
senta?!
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4.4 literatura latinOaMericana en ciencias de la  salud 
(lilaCs)

Produzida pela BIREME desde 1982, indexa artigos oriundos de 27 países da 
América Latina e do Caribe. 
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Para conhecer mais sobre a LILACS, acesse o seu website, que possui guias, manuais e normas 
técnicas, assim como recursos para conhecer e explorar os campos de pesquisa dentro da base, 
como mostra a Figura 9. Também recomendamos o acesso ao tutorial que melhor orienta o uso 
da LILACS.

Os acessos podem ser feitos pelos links: <http://lilacs.bvsalud.org> e <http://lilacs.bvsalud.org/
wp-content/uploads/2011/03/lilacs_Intro_pt.swf>. (OMS, [1999?b])

Figura 9 – Website da LILACS

Fonte: (OMS, [1999?b]).

Em junho de 2013, o acervo da LILACS abrangia 27 países e 642.133 
registros,que compreendem periódicos, textos completos, artigos, monografias e 
teses, conforme mostra a Figura 10.

http://lilacs.bvsalud.org
http://lilacs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2011/03/lilacs_Intro_pt.swf
http://lilacs.bvsalud.org/wp-content/uploads/2011/03/lilacs_Intro_pt.swf
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Figura 10 – LILACS em números

Fonte: (OMS, [1999?b]).

Figura 11 – Busca pelo termo hanseníase, na LILACS, por meio da BVS

Fonte: (OMS, [1999?b]).

Realizando uma pesquisa na base LILACS pela palavra “hanseníase” em todos 
os índices disponíveis, obtivemos 2.152 resultados, conforme mostra a Figura 11.

Pode-se perceber uma ferramenta importante nesta base, que são os filtros. 
Eles podem ser utilizados para restringir melhor sua busca e estão localizados na 
parte direita da tela que apresenta os resultados da pesquisa, conforme mostra a 
Figura 12. Os filtros disponibilizados são: limite, assunto principal, ano de publi-
cação, país/região, tipo de estudo, tipo de documento, idioma e aspecto clínico.
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Figura 12 – Filtros da base LILACS, acessada por meio da BVS

Fonte: (OMS, [1999?b]).

Figura 13 – Filtros utilizados para pesquisa pelo termo hanseníase – LILACS/BVS

Fonte: (OMS, [1999?b]).

Ainda pesquisando pelo termo hanseníase e usando o filtro relato de caso, 
no Brasil e no idioma português, obtivemos 12 resultados, todos artigos de peri-
ódicos, como mostra a Figura 13. Perceba que esse filtro já reduziu bastante o 
número de trabalhos localizados.
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Figura 14 – Coleções Cochrane, acessadas por meio da BVS

Fonte: (OMS, [1999?c]).

4.5 cOchrane library

Como vimos, cada base possui especificidades para a busca de informações, 
através dos seus campos de buscas, como também de filtros. Vamos continuar 
conhecendo outras bases de dados na área da saúde e suas possibilidades de 
pesquisa.

A Biblioteca Cochrane é uma coleção de fontes de informação de boa evidência 
em atenção à saúde que abrange a base de dados de Revisões Sistemáticas 
Cochrane, que dispõe de textos completos em inglês, além das bases de dados de 
ensaios clínicos, de avaliação econômica de intervenções em saúde, de avaliação 
de tecnologias de saúde e resumos estruturados de outras revisões sistemáticas 
(OMS, [1999?c]).

Na BVS, a Biblioteca Cochrane está organizada a partir da The Cochrane Library, 
da Biblioteca Cochrane Plus e a partir de Resumos de Revisões Sistemáticas em 
Português. Podemos entender as diferenças por meio da Figura 14.
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Acesse o link da Cochrane Library e conheça um pouco mais sobre as bases de dados e a produ-
ção científica disponível em: <http://cochrane.bireme.br/portal/php/index.php?lang=pt>
(OMS, [1999?c])

http://cochrane.bireme.br/portal/php/index.php%3Flang%3Dpt
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Buscando a única produção na Biblioteca Cochrane Plus, visualizamos um 
artigo de 2006, em espanhol, titulado Corticosteroides para el tratamento del 
síndrome de shockdel dengue, de autoria de Panpanich R., Sornchai P., Kanjanara-
tanakorn K., conforme mostra a Figura 17.

Figura 15 – Website da Cochrane Library/BVS

Fonte: (OMS, [1999?c]).

Figura 16 – Busca da palavra dengue na Cochrane Library/BVS 

Fonte: (OMS, [1999?c]).

Realizando uma pesquisa com a palavra “dengue”, como exemplo, obtivemos 
126 resultados na The Cochrane Library, 1 resultado na Biblioteca Cochrane Plus e 
nenhum retorno para Resumos de Revisões Sistemáticas em Português, conforme 
mostra a Figura 16.
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Figura 17 – Localização do artigo Corticosteroides para el tratamento del síndrome de shock del dengue 

Fonte: (OMS, [1999?c]).

4.6 scientific electrOnic library Online (sCielo)
O projeto SciELO é coordenado pela FAPESP e BIREME, com o apoio do CNPq 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e tem como prin-
cipal objetivo contribuir para o desenvolvimento da pesquisa científica nacional, 
por meio do aperfeiçoamento e da ampliação dos meios de disseminação, publi-
cação e avaliação dos seus resultados, fazendo uso intensivo da publicação eletrô-
nica (OMS, [1999?d]).

A proposta é aumentar “a visibilidade, a acessibilidade e a credibilidade 
nacional e internacional da publicação científica da América Latina e Caribe, 
através da publicação integrada na Internet de coleções nacionais ou regionais de 
periódicos científicos”(OMS, [1999?d]).

A coleção SciELO inclui periódicos científicos que publicam predominantemente artigos 
resultantes de pesquisa científica original e outras contribuições originais significativas 
para a área específica do periódico. O processo de revisão e aprovação das contribui-
ções é feito pelos pares (OMS, [1999?d]).
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Acesse o site da SciELO para conhecer melhor seu acervo, conforme mostra a Figura 18. 
O acesso pode ser feito pelo link: <http://www.scielo.org/php/index.php>. (OMS, [1999?d])

http://www.scielo.org/php/index.php
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Em junho de 2013, o SciELO possuía em seu acervo 1.022 periódicos, 28.807  
fascículose 425.993 artigos nas diversas áreas do conhecimento. Na área das Ciên-
cias da Saúde, o SciELO conta com 304 periódicos, conforme mostra a Figura 19 
(OMS, [1999?d]).

Figura 18 – Website SciELO

Fonte: (OMS, [1999?d]).

Figura 19 – Periódicos da área de Ciências da Saúde disponíveis no SciELO

Fonte: (OMS, [1999?d]).

Realizando uma busca sobre “febre amarela” na base de dados SciELO obti-
vemos 165 resultados, conforme mostra a Figura 20.
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Ao lado esquerdo da base, podemos utilizar alguns filtros disponibilizados 
para refinar nossa pesquisa e aumentar o nosso índice de precisão. Para ilustrar, 
fizemos uma restrição para os artigos apenas da Revista de Saúde Pública que 
tratassem sobre febre amarela e obtivemos 44 resultados, conforme mostra a 
Figura 21.

Figura 20 – Busca pela palavra-chave febre amarela no SciELO

Fonte: (OMS, [1999?d]).

Figura 21 – Refinamento de busca – SciELO

Fonte: (OMS, [1999?d]).
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Por se tratar de uma base internacional, você terá melhores resultados usando 
palavras-chave ou descritores em inglês. É importante ressaltar que alguns 
editores de periódicos submetem suas citações ao NCBI e fornecem acesso ao 
texto completo (full-text) dos artigos, mas isso não é válido para todo o tipo de 
periódico. Então, é importante que você verifique, ao buscar determinado trabalho 
científico, se é possível ou não o acesso ao texto completo. O uso dos filtros são 
interessantes para refinar sua pesquisa e, também, para selecionar, por exemplo, 
somente periódicos que disponibilizam acesso a textos completos via PubMed, 
conforme apresentado na Figura 23.

Figura 22 – Página inicial do PubMed

Fonte: (NCBI, c2009).

Figura 23 – Exemplo de pesquisa e acesso aos filtros do PubMed

Fonte: (NCBI, c2009).

O PubMed compreende mais de 22 milhões de citações da literatura biomé-
dica do MEDLINE, periódicos e livros on-line. As citações e resumos (abstracts) 
do PubMed abrangem tópicos em biomedicina e saúde, ciências naturais, ciên-
cias do comportamento, química e bioengenharia. O PubMed também dá acesso 
a sites relevantes na área biomédica e direciona o usuário para outros recursos 
em biologia molecular do NCBI (National Center for Biotechnology Information). O 
PubMed é um recurso de livre acesso que é desenvolvido e mantido pela NCBI, na 
NLM (U.S. National Library of Medicine), localizado na National Institutes of Health 
(NIH).

4.7 pubmed
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4.8 portal saúde baseado em eVidênCias

O Portal Saúde Baseado em Evidências tem a missão de aprimorar o exercício 
dos trabalhadores da saúde, democratizando as condições de acesso, nas suas 
áreas de atuação, a conteúdos cientificamente fundamentados na perspectiva de 
melhor atender à população (BRASIL, 2012).

Criado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), tem o objetivo de fornecer 
acesso ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e sistematica-
mente revisadas (BRASIL, 2012).

Os conteúdos estão disponíveis para os profissionais de saúde vinculados ao 
respectivo Conselho Profissional, e as informações, providas de evidências cien-
tíficas, são utilizadas para apoiar a prática clínica, como também a tomada de 
decisão para a gestão em saúde e qualificação do cuidado, auxiliando, assim, os 
profissionais da saúde (BRASIL, 2012).

Terão acesso à pesquisa os profissionais das áreas de Biologia, Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, 
Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social 
(BRASIL, 2012).

Entre as bases que o portal reúne, estão o Atheneu, Best Practice, Dynamed, 
Embase, Micromedex, Proquest, UpToDate, entre outras, conforme mostra o 
Quadro 6.
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Para conhecer os tutoriais que orientam o uso do PubMed, recomendamos que você acesse  
o link: http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html (NCBI, c2009).

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
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Quadro 6 – Algumas das bases de dados acessadas pelo Portal Saúde Baseado em Evidências
(continua)

Base de Dados Conteúdo

Atheneu

A livraria virtual da editora Atheneu é dedicada à área de Ciências da Saúde 
e Medicina em geral. A coleção contempla mais de 200 títulos publicados 
desde 1998, mas com versão eletrônica atualizada desde 2010 até o presente. 
As publicações abrangem conteúdos relacionados à área de Enfermagem, 
Nutrição, Fisioterapia, Saúde Coletiva, Alergologia e imunologia clínica, 
Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia, Doenças infecciosas e parasitárias. 
Medicina laboratorial, Endocrinologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Geriatria, 
Ginecologia e Obstetrícia, Nefrologia e Urologia, Neurologia, Odontologia, 
Oncologia, Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, 
Pneumologia, Histologia, Farmacologia, Fisiologia, Microbiologia, além de 
Engenharia biomédica.

Best Practice - British 
Medical Journal (BMJ)

Base de dados em prática médica que fornece informações detalhadas 
sobre como fazer diagnósticos, incluindo testes, diagnósticos diferenciais 
e diretrizes. Contêm informações abrangentes de tratamentos, incluindo 
formulários de medicamentos e diretrizes de procedimento. O sistema 
oferece apoio à decisão clínica utilizando dados do paciente.

Dynamed

Prove resumos de temas médicos com interface organizada por temas. 
É atualizada diariamente. Cada publicação é revisada de forma integral e 
cada artigo é avaliado por relevância clínica e validade científica. É uma 
ferramenta de referência clínica, para uso no local de tratamento, criada 
por médicos para médicos, contém sumários clinicamente organizados e 
inclui calculadoras médicas (equações médicas, ferramentas para suporte 
à decisões clínicas, cálculos estatísticos, ferramenta pra conversão de 
dosagens e de unidades de medida).

Embase

É uma ferramenta online pra revisões sistemáticas e cobre as áreas de 
Ciências da Saúde como um todo e, em especial, farmacologia, ciências 
farmacêuticas, toxicologia; e, na Medicina, em especial, alergia e imunologia, 
oncologia, neurologia, cardiologia, química medicinal e descoberta de 
drogas. Aborda todas as fases de fabricação de medicamentos, legislação 
internacional e normas de segurança de medicamentos, farmacovigilância 
e farmacoeconomia. Indexa medicamentos, nomes químicos, nomes 
comerciais, códigos de laboratórios e nomes genéricos de medicamentos. 
Cobre aspectos econômicos, sociais e políticos da saúde pública, gestão 
de doenças e gestão hospitalar. Aborda a avaliação de custos em saúde 
pública, resultados dos tratamentos e estudos de qualidade de vida. Oferece 
acesso a resumos de registros bibliográficos desde 1974 do Embase e 
desde 1966 do Medline. Também indexa periódicos que não são abrangidos 
pelo Medline. Oferece um tesauro, que é um vocabulário controlado, 
hierarquicamente estruturado, utilizado para indexação de assuntos na área, 
que permite realizar pesquisas abrangentes para grupos inteiros de drogas 
e doenças, bem como pesquisas de precisão focando droga específica e 
aspectos da doença.

Micromedex

Oferece acesso a dois módulos: Diseasedex - Emergency Medicine, que 
apresentam dados e informações para as primeiras 72 horas de uma 
emergência médica, como suporte à vida, tratamentos e apresentação 
clínica e Diseasedex - General Medicine, que engloba o período posterior 
às primeiras horas de uma emergência médica como prevenções, sintomas 
e complicações com informações baseadas em evidências referenciadas.
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ProQuest Hospital 
Collection

Formada por um conjunto de bases de dados com cobertura na área de 
Ciências da Saúde, Medicina e suas especialidades, conta com cobertura 
a partir de 1986 até a data atual. Além de publicações periódicas, inclui a 
ferramenta de cálculo e análise de estatísticas de medicina baseada em 
evidência Medicai Evidence Matters, que permite avaliar opções terapêuticas 
para condições médicas conhecidas. A coleção engloba os seguintes 
módulos: ProQuest Health and Medicai Complete (abrange publicações das 
áreas de saúde e medicina de vários editores), ProQuest Nursing & Allied 
Health Source (cobre informações da área de cuidados da saúde incluindo 
Enfermagem, Medicina Alternativa, Holística e complementar, entre outras 
especialidades de saúde aliada), ProQuest Health Management (oferece 
recursos na área de gestão hospitalar, de clínicas e de saúde incluindo a 
área de políticas públicas de saúde), ProQuest Psychology Journals (oferece 
acesso a publicações na área de psicologia, psiquiatria e outras áreas ligadas 
ao estudo da mente. Sua cobertura foi elaborada com base nas publicações 
da PsycINFO) e ProQuest Family Health (cobre assuntos de interesse da 
saúde da família, desde Medicina Esportiva à Saúde da Mulher, alimentação, 
nutrição, obstetrícia - incluindo a tradicional, oftalmologia etc.)

UpToDate

É uma base de informações médicas, de apoio à decisão clínica baseada 
em evidências. Autores médicos, editores e revisores usam um processo 
editorial rigoroso para sintetizar as informações médicas mais recentes em 
recomendações confiáveis, baseadas em evidências científicas.

Fonte: (BRASIL, 2012, adaptado).

Figura 24 – Website do Portal Saúde Baseado em Evidências

Fonte: (BRASIL, 2012).
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Para acessar o Portal Saúde Baseado em Evidências,você deve estar vinculado ao respectivo 
Conselho Profissional e realizar um cadastro no site, conforme mostra o vídeo disponível no link 
a seguir (ver Figura 25): <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/
periodicos> (BRASIL, 2012)

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/periodicos
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4.9 portal de periódiCos Capes
O Portal de Periódicos da Capes “é uma biblioteca virtual que reúne e dispo-

nibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção cien-
tífica internacional”. Foi criado e financiado pelo governo brasileiro para suprir a 
dificuldade de acesso a publicações científicas internacionais, contribuindo para o 
movimento do acesso livre à produção científica (BRASIL, c2010).

O Portal de Periódicos foi criado tendo em vista o déficit de acesso das bibliotecas brasi-
leiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva de que seria dema-
siadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos impressos para 
cada uma das universidades do sistema superior de ensino federal. Foi desenvolvido 
ainda com o objetivo de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso a essa infor-
mação no Brasil. Ele é considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único no 
mundo, pois é inteiramente financiado pelo governo brasileiro. É também a iniciativa 
do gênero com a maior capilaridade no planeta, cobrindo todo o território nacional 
(BRASIL, c2010).

O portal foi lançado em 2000 e oferece acesso a um conjunto de bases de 
dados de conteúdo científico das diversas áreas do conhecimento, contando com 
um acervo de mais de 35 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 
11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e 
obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual (BRASIL, 
c2010). Os principais objetivos do Portal de Periódicos da Capes são:

Figura 25 – Objetivos Portal de Periódicos Capes

Fonte: (BRASIL, c2010).

Saiba 
 Sites

Para conhecer melhor o Portal de Periódicos da Capes, recomendamos que você acesse o link: 
<http://www.periodicos.capes.gov.br> e assista ao seu vídeo Institucional (ver Figura 26). 
(BRASIL, c2010)

http://www.periodicos.capes.gov.br
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É importante saber como e quem pode ter acesso ao conteúdo do Portal de 
Periódicos CAPES:

Possuem acesso livre e gratuito ao conteúdo do Portal de Periódicos professores, 
pesquisadores, alunos e funcionários vinculados às instituições participantes. O Portal 
é acessado por meio de terminais ligados à internet e localizados nessas instituições 
ou por elas autorizados. A definição dos critérios de escolha dos participantes está 
em consonância com os objetivos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e do Portal de Periódicos de democratizar o acesso à infor-
mação científica, fortalecer os programas de pós-graduação no país e incentivar os 
investimentos em excelência acadêmica nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
(BRASIL, c2010).

Neste sentido, as instituições participantes e que tem acesso livre e gratuito a 
todo o conteúdo do portal estão descritas na Figura 27.

Figura 26 – Website do Portal de Periódicos Capes

Fonte: (BRASIL, c2010).

Figura 27 – Instituições que possuem acesso gratuito ao Portal Capes

Fonte: (BRASIL, c2010).

Atenção 
Lembre-se de que você está vinculado(a) a um curso de especialização de uma Instituição  
Federal de Ensino Superior (IFES), a UFPE. A partir de qualquer computador da instituição ligado 
à internet, você tem acesso ao Portal de Periódicos da Capes. Acesse!
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A busca no Portal de Periódicos da Capes pode ser realizada por assunto, peri-
ódico, livro ou base, como também através da busca avançada, conforme mostra 
o campo principal de sua página de pesquisa (ver Figura 29).

Figura 28 – Busca pelas coleções em Ciência da Saúde no Portal de Periódicos Capes

Fonte: (BRASIL, c2010).

Figura 29 – Campos de busca no Portal de Periódicos Capes

Fonte: (BRASIL, c2010).

Realizamos uma busca sobre o acervo existente na área de Ciências da Saúde 
e obtivemos 80 registros, conforme mostra a Figura 28.
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4.10 portal domínio públiCo

O Portal Domínio Público foi lançado em novembro de 2004 e constitui-se de 
um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a preservação e o compar-
tilhamento de conhecimentos, com o objetivo de promover o amplo acesso às 
obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), 
já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada 
pelos titulares dos direitos autorais, que constituem o patrimônio cultural brasi-
leiro e universal (HADDAD, 2004; BRASIL, 2004).

Figura 30 – Website do Portal Domínio Público

Fonte: (BRASIL, 2004).

Para realizar uma busca na ferramenta de pesquisa básica do site do Domínio 
Público, é importante enfatizar os campos/metadados disponibilizados para busca. 
Estão dispostos: tipo de mídia, categoria, autor, título e idioma, conforme mostra 
a Figura 31.

Saiba 
 Sites

Para conhecer o Portal Domínio Público, utilize o link: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesqui-
sa/PesquisaObraForm.jsp> (BRASIL, 2004)

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
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Figura 31 – Campos de busca do Portal Domínio Público

Fonte: (BRASIL, 2004).

Figura 32 – Busca no Portal Domínio Público

Fonte: (BRASIL, 2004).

Selecionando o tipo de mídia texto, a categoria saúde coletiva e o idioma 
português, foram encontrados 370 itens disponibilizados para o domínio público, 
como pode ser visualizado na Figura 32.



5 considerações finais

Caro(a) aluno(a), o primeiro momento da disciplina Pesquisa e Uso da Infor-
mação em Saúde tratou das principais competências que um pesquisador precisa 
desenvolver para explorar as principais fontes de informação de sua área. Observe 
que os processos de pesquisa, busca e uso das informações estão diretamente rela-
cionados aos objetivos do pesquisador para alcançar os conteúdos inerentes aos 
seu tema de investigação. Note que todo o sucesso da sua pesquisa vai depender 
do seu comportamento, de como você interage com o conteúdo e com as fontes 
de informação, sejam elas primárias, secundárias ou terciárias.

Diante da grande quantidade de informação disponível nos canais de infor-
mação formais, é necessário saber distinguir as fontes confiáveis daquelas que 
não são. Neste sentido, tivemos a preocupação em apresentar os critérios para 
que você possa melhor selecionar os resultados da pesquisa realizada. Os tipos 
de pesquisa, as estratégias de busca e as principais bases e portais de informação 
na área de saúde são elementos essenciais para a introdução ao conhecimento e 
para a exploração das fontes de informação, sejam elas de estrutura analógica ou 
digital.
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