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CONHECIMENTO

Capacitação/  

Aprendizado próprio

Redes/Acesso às 

fontes de Informação

Tratamento da 

Informação



Fonte de informação

Qualquer recurso que responda a uma
necessidade/demanda de informação por
parte do pesquisador.

Inclui documentos (livros, periódicos,
legislação, sites, fotografia, vídeos etc.),
produtos e serviços de informação e pessoas.

PELLIZZON, R. F.; POBLACIÓN, D. A.; GOLDENBERG, S. Pesquisa na área da saúde: seleção das principais fontes para acesso à literatura
científica. Acta Cirúrgica Brasileira, v. 18, n. 6, p. 493-496, 2003.



Primárias

5

Monografias Publicações 
seriadas

Patentes Literatura 
cinzenta



Secundárias

6

Índices Base de 
dados 

referenciais

Diretórios 
acadêmicos

Diretórios 
de pesquisa

Entidades

Especialistas

Eventos 
ligados à 
área da 
saúde e 

serviços de 
informação



Terciárias: Revisão Sistemática

Estudo que facilita a elaboração de

diretrizes clínicas, sendo extremamente

útil para os tomadores de decisão na área de
saúde.

É uma síntese rigorosa de todas as

pesquisas relacionadas a uma

questão/pergunta específica sobre

causa, diagnóstico e prognóstico de um

problema de saúde.



Meta-análise

É o método estatístico que

integra os resultados de

estudos primários



Revisão Integrativa

É um método que tem como finalidade

sintetizar resultados obtidos em pesquisas

sobre um tema ou questão, de maneira

sistemática, ordenada e abrangente.

Integração entre a pesquisa científica e a

prática profissional no âmbito da atuação

profissional.



Como elaborar estratégias de busca



Qual a prevalência 
de hipertensão 

arterial nos 
brasileiros 
adultos?

Ter uma questão de pesquisa
Para um estudo 
descritivo



Qual a prevalência
de hipertensão 

arterial nos 
brasileiros
adultos?

Identificar os blocos temáticos/limites da 
pesquisa



Hipertensão 

arterial

Prevalência
Brasil, 

brasileiros

Estabelecer as palavras-chave e/ou termos 
livres



Definir descritores e/ou termos livres

Hypertension

PrevalenceBrazil

http://decs.bvs.br/


Atribuir operadores booleanos e auxiliares de 
pesquisa

Hypertension

PrevalenceBrazil*



Hypertension AND prevalence 

AND brazil*

Período

Bases de 

dados

Adultos

Estabelecer 

filtros



Operadores booleanos

AND OR NOT



Outros recursos auxiliares de pesquisa

● Parênteses ()
● Estabelece a ordem nas pesquisas, auxilia em estratégias de busca.

Ex.: (neoplasms AND diagnosis) OR (neoplasms AND therapy)

● Aspas “ ”
● Indica a expressão exata. Utilize aspas para pesquisar termos que

devem ser buscados juntos, exatamente como inserido. Ex.: “public

health”

● Coringa ?
● Substitui um caractere em qualquer posição do termo. Ex.: Bra?il =

Brazil; Brasil

● Asterisco *
● Substitui até 10 caracteres à direita ou à esquerda do termo e/ou

radical. Ex.: leader* = leader; leaders; leadership



Existe associação entre 
a hipertensão arterial 

não controlada e o 
risco de infarto do 

miocárdio em 
indivíduos adultos no 

Brasil?

Ter uma questão de pesquisa
Para estudo analítico 

(Coorte)



Existe associação entre 
a hipertensão arterial 

não controlada e o 
risco de infarto do 

miocárdio em 
indivíduos adultos no

Brasil?

Identificar os blocos temáticos/limites da pesquisa



Hipertensão arterial

Hypertension

Infarto do 

miocárdio

Myocardial 

Infarction

Estabelecer as 
palavras-chave

Definir descritores
e/ou termos livres

Risk

Brazil*

http://decs.bvs.br/


Qualificar os descritores

Hypertension

Complications
Prevention

and control

Myocardial

Infarction

Complications
Prevention

and control

Risk Brazil*



Utilizar operadores booleanos

Hypertension

Complications
Prevention 

and control

Myocardial 

Infarction

Complications
Prevention 

and control

Risk

AND

AND

OR

Brazil*AND

OR



("Hypertension/complications" OR "Hypertension/prevention and 

control") AND ("Myocardial Infarction/complications" OR 

"Myocardial Infarction/prevention and control") AND risk AND 

Brazil*

Período

Bases 

de 

dados

Adultos

Estabelecer 

filtros



• Portal BVS;

• PubMed;

•Web of Science;

• Scopus;

•CINAHL etc.

Identificar as bases 
de dados

•Usar os formulários 
de busca das bases

Realizar a busca 
bibliográfica nas 

bases selecionadas  •Utilizar softwares 
de gerenciamento: 
EndNote/Mendeley

Gerenciar as 
referências 

selecionadas

•Usar critérios claros 
de 
inclusão/exclusão 
de documentos

Avaliar a literatura 
relevante para o 

tema;

Passos da pesquisa bibliográfica



Organização do Portal de Periódicos da CAPES

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez22.periodicos.capes.gov.br/
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Bases de Dados para Ciências da Saúde

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez22.periodicos.capes.gov.br/


Portal de Periódicos



Portal BVS

http://bvsalud.org/
http://bvsalud.org/


PubMed

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez22.periodicos.capes.gov.br/pubmed
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez22.periodicos.capes.gov.br/pubmed


Scopus



Web of Science



Fonte da imagem: buscador Bing
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Licença de uso

Uso de fontes de informação para Ciências da Saúde:

como aprimorar sua pesquisa acadêmica by Cristiane Sinimbu Sanchez is

licensed under a Creative Commons Attibution 4.0 International Licence.
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