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Produto 1: Proposta de disciplina   
 

Disciplina: Metodologia de busca em bases de dados 
 
Carga horária : 20 horas 

 
Ementa:  

Esta disciplina visa preparar o aluno para se apropriar de conhecimentos acerca da 
busca de informação em bases de dados na área da saúde. Serão abordados 
desde o reconhecimento da necessidade até a seleção de documentos nas fontes 
de informação, visando proporcionar subsídios para desenvolverem habilidades 
para analisar criticamente a informação com vistas a responder a necessidade 
inicial. Com base nesse processo, o aluno irá desenvolver a competência 
informacional sobre o processo de busca em bases de dados, assim como, seguir 
as respectivas etapas. 
 
Objetivos educacionais:  

Ao final dos estudos desta disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 

• Estabelecer enfoque da busca. 

• Elaborar estratégias de busca. 

• Buscar nas diversas bases de dados da área da saúde. 

• Avaliar criticamente a informação. 

 
Conteúdo instrucional:  

Módulo 1: Entendo a necessidade de informação e enfoque para busca 

Módulo 2: Estratégia de busca e operadores lógicos 

Módulo 3: Identificando fontes de informação e bases de dados 

Módulo 4:  Busca nas bases de dados - peculiaridades 

Módulo 5:  Análise crítica da informação em saúde 

 
Procedimento de ensino:  

5 encontros presenciais com 4 horas cada 

Nas aulas serão adotados os seguintes procedimentos metodológicos: aula 
expositiva, discussões, realização de exercícios de forma individual e em pequenos 
grupos. 
 

Bibliografia básica:  

LOPES, Ilza Leite. Estratégia de busca na recuperação da informação: revisão da 
literatura. Ci. inf., Brasília, v. 31, n. 2, p. 60-71, 2002. 

______. Uso das linguagens controlada e natural em bases de dados: revisão da 
literatura. Ci. inf., Brasília, v. 31, n. 1, p. 41-52, 2002. 
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Produto 2: Guia prático de busca na LILACS 
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Produto 3: Lista de bases de dados 
 

Fonte de 

Informação 

Descrição Conteúdo link  

Biblioteca 

Central da 

UNIFESP 

Produção científica elaborada na 

universidade, em qualquer suporte 

informacional. 

Pesquisa no Catálogo de 

Livro/Teses.  

Cursos online, eventos e 

palestras 

 

http://www.biblioteca.unifesp.

br/ 

 

Biblioteca 

Virtual em 

Saúde - BVS 

 

Mais de 60 bases de dados 

organizadas em coleções.  

Mais de 22 milhões de referências 

bibliográficas de documentos 

técnicos e científicos de saúde, dos 

quais mais de 5 milhões com link 

para o texto completo. 

Pesquisa integrada, apresenta o 

resultado da busca em uma 

única lista e organizado em 

categorias (filtros). 

 

 http://www.bvsalud.org  
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BVS Educação 

em Ciências da 

Saúde 

Abordagem mais ampla na educação 

em ciências da saúde no âmbito 

da complexidade do sistema de 

saúde nacional. 

Meta pesquisa em bases de 

dados da área da saúde em 

geral e educação. 

 

 

 

http://www.bvs.fm.usp.br 

 

BVS Educação 

Profissional em 

Saúde 

Apresenta concepções e bases 

teóricas de três eixos fundamentais – 

Educação, Trabalho e Saúde. 

Meta pesquisa em bases de 

dados da área da saúde em 

geral e educação profissional. 

Link para alguns textos 

completos. 

 

http://www.bvseps.icict.fiocruz

.br/ 

 

Cochrane 

Library – 

Biblioteca 

Cochrane 

 

 

RS da Cochrane (CDSR), 

RS avaliadas (DARE), Avaliações de 

tecnologias sanitárias (HTA), 

Avaliações econômicas (HTA), 

Ensaios clínicos (CENTRAL) 

Texto completo das revisões 

Cochrane; Link para o texto 

traduzido para o espanhol das 

RS Cochrane – Cochrane Plus; 

Resumos estruturados 

www.thecochranelibrary.com   

 

 

http://www.bvsalud.org   

 

 

 

ERIC Database 

 

Literatura em educação Busca simples e avançada 

Link para alguns textos 

http://www.eric.ed.gov/ 
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completos 

Periódicos 

Capes 

Oferece acesso a textos 

selecionados em mais de 31 mil 

publicações periódicas internacionais 

e nacionais e às mais renomadas 

publicações de resumos, cobrindo 

todas as áreas do conhecimento 

Fornece mais de 35 mil títulos 

com texto completo, 130 bases 

referenciais, 11 bases 

dedicadas exclusivamente a 

patentes, além de livros, 

enciclopédias e obras de 

referência, normas técnicas, 

estatísticas e conteúdo 

audiovisual. 

 

 

http://www.periodicos.capes.g

ov.br/ 

 

 

 

 

Portal de saúde 

baseada em 

evidências 

Fornecer acesso rápido ao 

conhecimento científico por meio de 

publicações atuais e 

sistematicamente revisadas. 

Disponibiliza evidências 

científicas, para apoiar a prática 

clínica, como também a tomada 

de decisão para a gestão em 

saúde e qualificação do cuidado, 

auxiliando assim os profissionais 

da saúde 

 

http://portalsaude.saude.gov.

br/portalsaude/index.cfm?port

al=pagina.visualizarArea&cod

Area=392 
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Portal LILACS  Literatura Latinoamericana e do 

Caribe em Ciências da Saúde. 

Pesquisa integrada com outras 

bases de dados da BVS 

 

lilacs.bvsalud.org  

Pubmed Sistema de pesquisa bibliográfica 

desenvolvido pela National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) 

uma divisão da National Library of 

Medicine (NLM). 

Abrange as áreas de medicina, 

enfermagem, odontologia, 

medicina veterinária, ciências 

biológicas e ciências da vida, 

além de links para os textos 

completos de Web sites de 

editoras participantes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/p

ubmed 

 

SciELO Texto completo em várias áreas do 

conhecimento. 

Pesquisa integrada, apresenta o 

resultado da busca em uma 

única lista e organizado em 

categorias (filtros). 

 

http://www.scielo.org/ 

 

 

 


