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Acervos gerais que integram as bibliotecas dos 

Institutos de Pesquisa e Centros de Documentação 

das unidades cooperantes da BVS Rede de 

Informação e Conhecimento da SES/SP. Estão 

disponíveis atualmente mais de 27 mil registros 

 

 

 

 

 

 

 

Publicações técnico-científicas produzidas no 

âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. Disponibiliza atualmente mais de 12 mil 

registros 

Fontes de informação da SES-SP integradas no iAHx 
 







Interface de pesquisa integrada 
 



Apresenta o 

resultado da 

busca em uma 

mesma 

interface 

incluindo as 

principais 

bases de 

dados 

nacionais, 

internacionais 

e as bases 
próprias 



Interface de pesquisa integrada 
 

Apresenta resultado integrando as 
bases de dados da SES 



d e n g u e  



Interface de pesquisa integrada – resultado  
 

Apresenta o 

resultado da 

busca em uma 

mesma 

interface 

incluindo as 

principais 

bases de 

dados 

nacionais, 

internacionais 

e as bases 
próprias 



Clique para 
ter acesso ao 
Texto 
completo 

Aqui você pode 
solicitar cópias do 
artigo 

Você pode  selecionar por 
• Ordem de relevância 
• Data 

Você pode selecionar a forma 
de  
Apresentação do documento:  
• formato Resumido - curto 
•  formato Detalhado – 

com resumo e descritores 
de assunto 



ti: au: 

pt: 
mh: 

ab: 







Pesquisar documentos  
pelo descritor de assunto (DeCS) 







Na opção Busca avançada está disponível um 
formulário para auxiliar a busca em 
diferentes campos do documento 



Recortes temáticos das principais bases de dados nacionais 
e internacionais em saúde,  desenvolvidos  para atender 
demandas de informação no âmbito da SES/SP 

Eixos temáticos 
 



Eixos temáticos 
 

Recorte do 

eixo temático 

incluindo as 

principais 

bases de 

dados 

nacionais, 

internacionais 

e as bases 
próprias 



Eixos temáticos 
 

Resultado 

do recorte 

do eixo 

temático 

por bases 
próprias 



Pode ser definida como uma técnica ou 
conjunto de regras para tornar possível o 
encontro entre uma pergunta formulada e a 
informação armazenada em uma base de 
dados. (LOPES, 2002).  

 

 
Fonte: LOPES, Ilza Leite. Estratégia de busca na recuperação da informação: revisão da literatura. Ci. 
Inf.,  Brasília,  v. 31,  n. 2, ago.  2002 . Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ci/v31n2/12909.pdf>. Acesso 
em:  25 fev. 2012. 

 

Estratégia de busca 

http://www.scielo.br/pdf/ci/v31n2/12909.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ci/v31n2/12909.pdf




CÓDIGO DESCRIÇÃO COMO APLICAR 

TW Palavras do título, resumo e descritores de assunto. TW:aids 

 
TI 

 
Palavras do título original e do título traduzido dos 
documentos. 

TI:aids 
TI:"doencas geneticas" 

 
MH  

 

Documentos com este Descritores de assunto ou utilizando a 
categoria sucedida de $ recupera todos os descritores que 
pertencem a esta hierarquia 

MH:Colera 
MH:C01.539.778$  

 
MJ 

 
Descritores de assunto primários ou utilizando a categoria 
sucedida de $ recupera todos os descritores que pertencem a 
esta hierarquia 

MJ:Colera  
MJ:C01.539.778$  

 
PT 

 
Tipo de publicação estudo e/ou de metodologia aplicada no 
estudo. (ex: artigo de revista, ensaio clinico controlado, 
relatos de casos, etc). 

 
PT:Entrevista  
PT:"Relatos de casos" 

 
AU 

 
Nomes e sobrenomes dos autores dos documentos. 

 
AU:"Yunes J" 
AU:"Yunes, Joao" 

TA Título da Revista TA:Jama 

AB Recupera palavras do resumo AB:"doencas geneticas" 

DA 
Recupera o ano de publicação do documento, utilize o $ após 
o ano ou mês para recuperar todos os meses ou dias 
subsequentes. 

DA:2015$ 
DA:201501$ 

Principais Campos de Pesquisa  



 
1. Levantar os sinônimos e termos relacionados ao tema da 

pesquisa 

 

2. Aplicar aspas para termos compostos  " "  e $ nos termos 

simples que podem ser truncados 

 

3. Caso necessário, separar cada conjunto semelhante com 

parênteses   (   ) 

 

4. Aplicar o operador que indica o tipo de relação entre as 

palavras e termos dentro de cada conjunto e entre os 

conjuntos: OR,  AND ou AND NOT 

 

5. Digitar a pesquisa na caixa de busca na Caixa de Busca do 

Portal RIC 

 

Passo a passo 
 



(chikungun$ OR chicungun$ OR 

"dengue fever" OR dengue) AND  

(brasil$ OR brazil$)  

Estratégia de pesquisa 
 






