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A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como

modelo, estratégia e plataforma operacional de cooperação técnica da

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para gestão da informação

e conhecimento em saúde na Região AL&C.

A BVS é uma Rede de Redes construída coletivamente e coordenada pela

BIREME. É desenvolvida, por princípio, de modo descentralizado, por

meio de instâncias nacionais (BVS Argentina, BVS Brasil etc.) e redes

temáticas de instituições relacionadas à pesquisa, ensino ou serviços

(BVS Enfermagem, BVS Ministério da Saúde etc.).



O Portal Regional da BVS é o espaço de integração de fontes de

informação em saúde que promove a democratização e ampliação do

acesso à informação científica e técnica em saúde na América Latina e

Caribe (AL&C). É desenvolvido e operado pela BIREME em 3 idiomas

(inglês, português e espanhol). Aplica a interface integrada de busca

IAHx com recursos de filtros, exportação de resultados, busca avançada e

interoperação com o DeCS/MeSH .



BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE

https://bvsalud.org/
A coleção de fontes de 

informação do Portal está 

composta de bases de dados 

bibliográficas produzidas pela 

Rede BVS, como LILACS, além 

da base de dados Medline e 

outros tipos de fontes de 

informação tais como recursos 

educacionais abertos, sites de 

internet e eventos científicos.

https://bvsalud.org/


Minha BVS é um serviço

gratuito que guarda

informações e preferências

do usuário para oferecer

serviços personalizados.

Minha BVS está disponível

para qualquer usuário por

meio de sua conta

Facebook, Google, BIREME

Account ou do próprio

serviço Minha BVS.

MINHA BVS

VANTAGENS DA CONTA:

• Documentos favoritos
• Temas de interesse
• Tutoriais
• Histórico de busca
• Links favoritos
• Minhas publicações
• Feed RSS



Antes de iniciar sua

pesquisa sugere-se

explorar outro recurso do

Portal BVS. É o menu

“COMO PESQUISAR” que

fica disponível na página

inicial do Portal.

COMO 

PESQUISAR

Aqui estão disponíveis vários recursos

para sanar as dúvidas do usuário 

em como pesquisar no Portal: 

vídeos explicativos, guia de busca em 

PDF, link para Wikipédia, além de 

perguntas frequentes e recurso de falar 

com um bibliotecário. 



PESQUISA NO PORTAL BVS

Utilize símbolos e operadores 

booleanos para auxiliar na busca.



PESQUISA NO PORTAL BVS

Recurso Função Exemplo

*
Definir prefixo (raiz) de uma palavra e 

buscar seus derivados
Inserir o truncamento após o prefixo: trauma* - o
sistema irá buscar palavra derivadas (traumatismos,
traumatologia). Serve para busca abrangente.

“  ”
Recuperar termos compostos “Ferimentos e lesões” – “Traumatismos por

eletricidade”. Restringe e especifica o termo de
busca.

(  )
Estabelecer a ordem de busca Funciona com operadores booleanos:

(Brasil OR Uruguai) AND (asma AND covid-19)
Faz a busca da esquerda para a direita.

AND
Incluir todos os termos de busca Vem por default na busca, não é necessário

escrever: “doenças respiratórias” AND crianças
A ordem das palavras não altera o resultado.

OR
Recuperar, pelo menos, um dos termos da 

busca
Malária OR dengue
A ordem das palavras não altera o resultado.

AND NOT
Excluir palavras ou termos da busca Exclui da busca o termo que vem após:

“doenças da laringe” AND NOT “distúrbios da voz”

Principais recursos 
de busca:

• Utilize os símbolos 
conforme os 

exemplos na caixa 
de busca simples na 

página inicial do 
Portal.

• Na busca avançada 
não é necessário 

usar alguns recursos 
que já vem 

disponíveis nos 
campos de busca.



PESQUISA NO PORTAL BVS

Recurso Função Exemplo

Ti:
Restringir a busca por: Título Digitar o código seguido de dois pontos (:) e o termo,

sem espaços. Se pode incluir mais de um termo ou
mesmo mesclar com outro código.
ti:tuberculose ti:Brasil

Au:
Restringir a busca por: Autor Digitar o código seguido de dois pontos (:) e o termo,

sem espaços. Sugestão: prever variações do nome do
autor.
au:zhang OR au:linjie zhang OR au:zhang, l. OR
au:zhang, linjie

Ab:
Restringir a busca por: Resumo Digitar o código seguido de dois pontos (:) e o termo,

sem espaços.
ab:covid-19 ab:resultados

Mh: 
Restringir a busca por: Descritor Digitar o código seguido de dois pontos (:) e o termo,

sem espaços. Pesquise o termo no tesauro e o insira
entre parênteses.
mh:”transtornos respiratórios”

Tw:
Busca por: Título + resumo + assunto 

(palavras do texto)
Não é necessário usar o código , pois, por default, o
sistema sempre pesquisa nestes campos.

Principais recursos 
de busca:

• Utilize os símbolos 
conforme os 

exemplos na caixa 
de busca simples na 

página inicial do 
Portal.

• Na busca avançada 
não é necessário 

usar alguns recursos  
que já vem 

disponíveis nos 
campos de busca.



PESQUISA NO PORTAL BVS – BUSCA SIMPLES

Neste exemplo o sistema buscará pelo descritor 

“asma” que deverá constar no assunto (mh) e 

(AND) por qualquer um dos outros 

descritores (OR), que podem aparecer no 

assunto, título ou resumo (tw).

• Ao usar (mh:) na 

pesquisa é necessário 

pesquisar o descritor 

no Tesauro

previamente.



PESQUISA NO PORTAL BVS – BUSCA AVANÇADA 

Na construção da expressão de busca é 

possível:

• Escolher os campos onde se quer pesquisar

• Escolher os operadores booleanos

• E adicionar linhas de pesquisa



PESQUISA NO PORTAL BVS – BUSCA AVANÇADA 

É possível construir a mesma expressão de 

busca na pesquisa simples e na avançada. 

No entanto, na avançada é mais fácil, pois 

os campos e os operadores são 

apresentados pelo sistema.



TESAURO

DeCS – Descritores em 

Ciências da Saúde



TESAURO DeCS/MeSH

Vocabulário trilíngue – português,
espanhol e inglês – que
representa a terminologia padrão
utilizada para a indexação e
navegação nas fontes de
informação da BVS.
• Tem compatibilidade com a

terminologia MeSH (Medical
Subject Headings) da U.S. NLM
(National Library of Medicine).



TESAURO DeCS/MeSH

1. Insira o termo na caixa 

de pesquisa.

2. Navegue pelo índice 

hierárquico.

O sistema oferece 

uma lista de sugestões 

quando se começa a 

digitar o assunto.



TESAURO DeCS/MeSH

O descritor é 

apresentado nos 3 

idiomas do tesauro, 

com uma breve 

definição e seus 

respectivos sinônimos.

O tesauro 

apresenta a 

árvore 

hierárquica 

dos termos.

É possível pesquisar 

documentos a partir do 

tesauro, ou copiando e 

colando os descritores na 

tela de pesquisa do Portal.



APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS DE 

PESQUISA



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA

Possibilidade de 

filtrar os 

resultados da 

pesquisa por 

base de dados, 

assunto, tipo de 

estudo, idioma e 

data, podendo 

adicionar MAIS 

FILTROS.

Ordenação dos 

resultados por ano 

(crescente), mais 

recentes e relevância.
Envio por e-mail, 

para um gerenciador 

de referências e 

outros.

Visualização da 

expressão de 

busca.

Adiciona resumo e 

assuntos do documento.



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA

Indicação de 

documentos 

similares na 

Base 

MEDLINE.

Os assuntos com 

destaque contém 

definição do DeCS, 

basta passar o mouse 

sobre o termo.

Título e 

detalhes da 

publicação.

Envio para redes sociais.

Mais detalhes da 

publicação.

Envio para Minha BVS.

Encaminha para 

fora do Portal  

BVS.



Tutorial elaborado por:

Alessandra Lemos - alessandralemos@furg.br

Rúbia Gattelli – rubiagattelli@furg.br

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br

mailto:alessandralemos@furg.br
mailto:rubiagattelli@furg.br


SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg 

@SIBFURG

SiBFURG


