
GUIA RÁPIDO DE PESQUISA NA BVS   http://bvsalud.org  

Como fazer 
para... 

Exemplo Instrução 

 

Iniciar a busca 

 

Acesse o Portal da BVS  
http://bvsalud.org e digite 
uma ou mais palavras ou 
frases na caixa de busca e 
clique no botão PESQUISAR.  

Buscar frases ou 
termos compostos 

 

 
Digite frases ou termos 
compostos entre aspas " " 

 

Buscar derivações de 
uma palavra a partir 
de um radical 
(truncamento)  

Brasil$ = brasil , brasileiro, brasileira etc. 

Use o símbolo $ ou * após o 

radical da palavra.  

Nota: Não é possível usar este 
recurso nas frases ou termos 
compostos entre aspas. 

Que duas ou mais 
palavras/frases 
estejam 
obrigatoriamente no 
resultado da busca  

 

Use o operador AND entre 
cada palavra ou frase. 

Nota: o operador AND é padrão do 
sistema, o que torna opcional sua 
digitação entre os termos.  

Que pelo menos 
uma ou outra 
palavra/frase esteja 
no resultado da 
busca  

 
 

Use o operador OR entre cada 
palavra ou frase. 

 

Excluir 
palavras/frases no 
resultado da busca 

 

Use operador AND NOT antes 
da palavra/frase a ser 
excluída.  

Estabelecer a ordem 
correta da busca  

 
 

Use parênteses (  ) para 
estabelecer a  ordem da 
busca. Use para expressões 
que aplicam os operadores 
AND e OR na mesma busca.  
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Dicas de Pesquisa 

 Inicie sua busca com poucas palavras/frases 
e, em seguida, use os filtros para refinar o 
resultado  

 Escolha as palavras/frases mais relevantes 
para representar seu tema de pesquisa 

 Letras maiúsculas ou minúsculas, assim 
como acentuação, NÃO fazem diferença no 
resultado da busca 

 A busca no campo Descritor de Assunto 
MeSH/DeCS pode ser feita em português, 
inglês ou espanhol 

Sobre o MeSH/DeCS 
 
DeCS – Descritores em Ciências da Saúde é um 
vocabulário controlado trilíngue (português, 
inglês e espanhol), uma tradução ampliada do 
MeSH – Medical Subject Headings. Os 
descritores são utilizados para representar o 
assunto dos documentos indexados nas 
principais bases de dados de saúde como 
MEDLINE, LILACS e Biblioteca Cochrane.  
 

 

Buscar 
palavras/frases no 
Título dos 
documentos 

 

 
 

 

Selecione o campo Título à 
frente da caixa de busca. 
Neste caso, todas as 
palavras/frases serão 
buscadas no título dos 
documentos.  

Ou digite o código TI seguido 
de dois pontos : antes da 
palavra/frase que deseja 
buscar no título dos 
documentos. 

 

Refinar o resultado 
de uma busca  

 

Use os filtros (ou clusters) para 
refinar a busca.  

Selecione um ou mais itens de 
um ou mais filtros, e clique no 
botão FILTRAR para refinar o 
resultado.  
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Existem outras formas de pesquisa na BVS, como as modalidades Busca 

por Descritor MeSH/DeCS. Para saber mais, acesse a área Como 
pesquisar? no Portal de la BVS. 
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