Onde buscar a informação para
atender a sua necessidade?

Onde Buscar a informação para atender a sua necessidade?
Agora que já sabemos estruturar a necessidade de informação como uma
pergunta, o próximo passo é partir para a busca do conhecimento (evidência)
para atender esta necessidade.
 A Pesquisa Bibliográfica

Em quais bases
de dados?
Em quais fontes de
informação?

Fontes de Informação

A área da saúde é muito bem servida de fontes
de informação e plataformas ou sistemas que
oferecem acesso ao conhecimento científico.

As principais e mais
conhecidas são…

Estas fontes reúnem mais de 30 milhões de referências bibliográficas de
artigos de cerca de nove mil revistas científicas, contemplando outros
tipos de documentos, como livros, teses, literatura não convencional etc.

Fontes de Informação
Com esta ampla oferta de fontes de informação (FI), muitas vezes os usuários têm
dificuldades para identificar quais são as mais adequadas para satisfazer suas
necessidades de informação e como realizar uma pesquisa eficiente em cada uma
delas.
Vamos começar pelo conteúdo das principais fontes de informação....
A BVS, PubMed e Cochrane Library são consideradas bibliotecas virtuais da área da
saúde conformadas por distintas coleções de bases de dados.
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Fontes de Informação
Entre essas fontes, há sobreposição em parte do conteúdo. A imagem mostra que a
MEDLINE está na BVS e uma pequena parte do conteúdo de LILACS está em
MEDLINE.

* As revisões sistemáticas da Cochrane estão indexadas em MEDLINE

A Biblioteca Virtual em Saúde
www.bvsalud.org

A BVS é um bem público de
informação para a área da
saúde, construída em
colaboração com países da
América Latina e Caribe e
coordenada pela
BIREME/OPAS/OMS
O Portal Regional da BVS
oferece acesso a uma
coleção de bases de dados,
fontes e serviços de
informação em saúde

DeCS

A Biblioteca Virtual em Saúde
O serviço de busca
integra as fontes
internacionais, nacionais
e temáticas, incluindo
LILACS e MEDLINE

www.bvsalud.org

Pesquisa de informação
em temas relevantes
e/ou destaques em saúde
+ 35 bases de dados
+ 26 milhões de registros

Acesso aos Portais e
Serviços da BVS

Acesso à Rede BVS

DeCS

Minha BVS e
informação
sobre a pesquisa
e o portal

Maior portal de acesso livre para a
busca na área biomédica
http://pubmed.gov

Foi desenvolvido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos (US NLM),
contendo mais de 27 milhões de registros bibliográficos na área biomédica, sendo
a base de dados MEDLINE sua principal fonte de informação

É uma biblioteca eletrônica que contempla uma coleção com cerca de
1.250 revistas científicas em texto completo
Mais de 300 Revistas da área da saúde e região do AL&C, estão na LILACS.
Não aplica o DeCS/MeSH* para a indexação dos artigos, porém, os
artigos SciELO que estão em LILACS, são indexados utilizando o DeCS
Acesso através de seu Portal próprio - http://scielo.org e também
da BVS - http://bvsalud.org (revistas da área da saúde)

Vantagem: Todos os artigos em textos completo com acesso livre
Atenção: Não inclui todas as revistas publicadas na AL&C
*DeCS/MeSH – Descritores em Ciências da Saúde / Medical Subject Headings

Dúvidas podem surgir durante a pesquisa bibliográfica...

Qual a diferença entre as
principais bases de dados?

Como pesquisar na LILACS?

Temos que pesquisar em
todas as bases de dados?

http://lilacs.bvsalud.org

É o principal índice de literatura, científica e técnica de saúde pública nos países
da América Latina e Caribe - AL&C
É um Bem Público Regional (AL&C), produzido em colaboração com a
rede LILACS , coordenado pela BIREME e disponível na BVS
Mais de 780 mil referências bibliográficas, com resumos de artigos
de mais de 900 revistas de 27 países e, outros tipos de documentos
Inclui artigos de revistas, teses, capítulos de livros e
documentos não convencionais
Aplica o DeCS para indexação de documentos
Vantagem: 40% dos documentos em português e 43% em espanhol,
45% dos documentos com acesso ao texto completo gratuito
Atenção: apesar de ser o maior índice da AL&C, não contempla todo o
conhecimento publicado na região

Saiba Mais…
Acesso Disponível em

http://lilacs.bvsalud.org (Portal LILACS)
http://www.bvsalud.org (Biblioteca Virtual em Saúde – Portal Regional)

Responsável

BIREME – Centro Latinoamericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

Colaboração

Rede de Bibliotecas Latinoamericanas e do Caribe, em Saúde

Escopo

Literatura científica e técnica em Ciências da Saúde, com ênfase em Saúde Pública,
publicado na AL&C e OPS a partir do ano de 1982

Conteúdo

Artigos de revistas, livros/monografías, capítulos, teses em saúde pública,
documentos governamentais, relatos técnicos e literatura cinzenta

Vocabulário Controlado

Números (jul/2017)

Interface de Pesquisa

DeCS – acrônimo de Descritores em Ciências da Saúde

• 912 revistas e outros documentos de 26 países da AL&C
• sobreposição com Medline - 91 revistas
• sobreposição com SciELO - 322 revistas
Lilacs
• 781.036 registros bibliográficos – atualização 2 x semana
• 78% artigos de revistas, 22% outros tipos de documentos
• 43% em Espanhol, 42% Português, 15% Inglês e outros idiomas
• 352.205 textos completos acesso aberto (45%)

91

Medline

322
Scielo

• Interface iAHx – Agrupamento do resultado em “clusters” (filtros) (BVS Regional)
• Interface iAH – Via Formulário e Pesquisa de índices (Portal LILACS)

O maior índice da literatura científica biomédica publicada
em mais de 200 países do mundo

Mais de 27 milhões de referências bibliográficas (com resumos) de
artigos de 5.8 mil revistas
Aplica o MeSH para indexação dos
documentos
Acesso através do PUBMED http://pubmed.gov e
também da BVS www.bvsalud.org
Vantagem: inclui artigos das melhores revistas do mundo

Atenção: com a sub-representação das revistas da AL&C (menos
de 2% do total)

Considerando que …

X

A maioria das pesquisas têm seus resultados publicados em artigos (estudos primários,
principalmente) grande parte nas revistas editadas nos países onde estas pesquisas foram
conduzidas, ou pelo menos com maior probabilidade de que seja assim
A maioria das pesquisas (principalmente epidemiológica) estuda problemas relacionados a
determinados contextos locais
As pesquisas publicadas em revistas latino-americanas representam, em sua maioria, os
problemas e situações de saúde do contexto dessa região, seja um país ou um município
O contexto é um elemento essencial nas decisões da saúde

Podemos concluir que …
O conhecimento registrado na LILACS é de extrema relevância para o contexto AL&C
O usuário deve incluir LILACS em suas pesquisas por informação.

Concluindo…
PubMed não é o mesmo que MEDLINE
BVS não é o mesmo que LILACS

SciELO não é o mesmo que BVS
MEDLINE está incluida na BVS
LILACS não está incluida no PubMed

Nenhuma fonte é melhor que a outra. As fontes são complementares.
Uma fonte pode responder melhor, dependendo da necessidade da informação.
BVS e PubMed são fontes indispensáveis para a pesquisa de
informação para temas de saúde.

Fontes de Informação
E AGORA...

Vamos Praticar!

Agora, os convido a acessar a complementação desta aula:
 Outras Fontes de Informação

