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

 



And         
Funciona como um conectivo entre termos. 

Or        
Funciona como possibilidade de termos. 

Not        
Exclui termos. 

Operadores Booleanos 



Recursos 

 
Aspas         
Usadas para recuperar termos compostos. 

 
Parênteses        
Estabelecem a ordem da pesquisa. 

 
Truncamento        
Usado após o radical da palavra ou termo para 
recuperar palavras derivadas. 

“ ” 
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Campo de pesquisa usado na BVS 

TW - Palavras do título, resumo. 
TI - Palavras do título original.  
MH - Documentos com estes descritores de assunto. 
MJ - Descritores de assunto primário. 
PT - Tipo de publicação, estudo ou metodologia aplicada. 
AU - Nomes e sobrenomes dos autores dos documentos. 
TA - Título da revista. 
AB - Recupera palavras do resumo. 
DA - Recupera o ano de publicação do documento. 

Códigos 



Exemplos Operadores Booleanos 
 
• Profissional de saúde and enfermeiro 

 
• Profissional de saúde or enfermeiro 

 
• Enfermeiro and not profissional de saúde 

 
 
 
 
 
 
 



Exemplos Recursos 
Aspas 
“Saúde pública” 
 
Truncagem 
Fum$ 
 
Parenteses 
(“saúde pública” or enfermeiro) and (profissional de saúde 
and enfermeiro) 



Exemplos Códigos  
TW:  Orientações de manejo e controle de 
escorpiões 
 
MJ: Escorpião. 
 
AU: Pessoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se eu usar os operadores booleanos e mesmo 
assim não encontrar a informação desejada? 



Ferramentas para auxiliar na estratégia de busca 
e na pesquisa 

 
http://decs.bvs.br/ 
 
 
 
https://www-periodicos-capes-gov-br.ez355.periodic 
os.capes.gov.br/index.php? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X6qkLPLz4IE 
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Descritores em ciências da saúde 



Ficha catalográfica – formulário para ser preenchido 
pelo aluno 

 
 
 
 



• Enviar por e-mail o formulário, a capa e o 
resumo para biblioteca do Instituto Adolfo 
Lutz 



Link do formulário 

  
 
 

• https://ses.sp.bvs.br/centro-de-documentacao/ 
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Obrigado! 
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