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Os objetivos deste material didático são:

•	 Apresentar uma contextualização conceitual referente aos tipos de pesquisa aplicados à 
área da saúde, incluindo os desenhos de estudo, os níveis de evidência e sua aplicação de 
acordo com o tipo de enfoque da pesquisa.

•	 Apresentar uma forma de estruturar a pergunta de pesquisa ou necessidade de informação, 
aplicando o formato PICO.

•	 Apresentar a Biblioteca Virtual em Saúde e o PubMed como as principais fontes de infor-
mação bibliográfica em saúde, incluindo seus recursos de busca, campos de busca e carac-
terísticas.

•	 Apresentar o processo lógico de construção da expressão de busca bibliográfica e principais 
critérios de seleção e avaliação dos resultados da busca.
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Introdução
A geração de conhecimento tem como característica inerente a atividade de pesquisa. Uma boa 
parte desse conhecimento está à disposição da sociedade por meio das publicações científicas 
e técnicas.

Uma pesquisa que não tem suas conclusões e resultados divulgados e acessíveis representa co-
nhecimento perdido. Dentre as razões que dificultam a publicação estão a qualidade e a trans-
parência das pesquisas, que são aspectos diretamente relacionados à metodologia da pesquisa. 

Mas, antes de se preocupar com publicação de sua pesquisa, o 
pesquisador deve dar atenção máxima à definição da pergunta (da 
hipótese) de pesquisa (o que quero saber?) para então identificar 
qual o desenho de estudo (metodologia) apropriado para responder 
a sua pergunta.

REFLITA A RESPEITO

Outro aspecto importante é saber que outros pesquisadores e pesquisas já tentaram responder 
à mesma pergunta.

De toda forma a busca bibliográfica é uma das melhores formas de iniciar um estudo porque 
possibilita ao pesquisador identificar artigos que já abordaram a temática de seu interesse, 
além de ajudar no delineamento de um estudo significativo que contribua para ampliar o co-
nhecimento científico em saúde.

Nesse sentido o foco dessa disciplina está na estruturação da pergunta de pesquisa, nos tipos 
de desenhos metodológicos dos estudos e na busca de informação para subsidiar e respaldar 
uma pesquisa.
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Contextualização conceitual
Para iniciar com os temas específicos dessa disciplina é importante identificar os conceitos e 
aspectos que delimitam nossa abordagem sobre metodologia e ética em pesquisa.

Embora o tema seja matéria de muitos estudos e autores, preva-
leceram os conceitos e dispositivos da Resolução CNS 466/2012 da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). (Brasil. Conselho 
Nacional de Saúde, 2012)

SAIBA MAIS

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) está diretamente ligada ao Conselho Na-
cional de Saúde (CNS) e tem como principal atribuição o exame dos aspectos éticos das pes-
quisas que envolvem seres humanos realizadas no Brasil. Como missão a CONEP elabora e 
atualiza as diretrizes e normas para a proteção dos sujeitos de pesquisa e coordena a rede de 
Comitês de Ética em Pesquisa das instituições. Assim, todos os projetos de pesquisa realizados 
no Brasil envolvendo seres humanos devem atender às resoluções da CONEP. 

Já o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), criado pela  
Lei Nº 1.794 de 8 de outubro de 2008 (a chamada “Lei Arouca”), é responsável por formular 
e monitorar as normas relativas à utilização de animais com finalidade de ensino e pesquisa 
científica. Tanto o CONEP quanto a Concea são, no Brasil, as instâncias máximas que buscam 
assegurar a execução de estudos que sigam rigorosamente os preceitos éticos estabelecidos na 
legislação. 

O controle e monitoramento das pesquisas com seres humanos realizadas no país é feito por 
meio da Plataforma Brasil (http://plataformabrasil.saude.gov.br/), uma base de dados nacional 
criada em 2012 onde os pesquisadores devem cadastrar os estudos antes de iniciá-los a fim de 
obter aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) locais e da CONEP. O sistema possi-
bilita o acompanhamento das pesquisas em fase de campo, o envio de relatórios parciais e de 
relatórios finais, os quais são os instrumentos de prestação de contas por parte dos investiga-
dores envolvidos.

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/institucional/concea/index.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm
http://plataformabrasil.saude.gov.br/
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Vamos aos conceitos:

•	 Pesquisa:	processo formal e sistemático que visa a produção, o avanço do conhecimento 
e/ou a obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico.

•	 Pesquisa	envolvendo	seres	humanos: pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha 
como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma 
direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, as informações ou os materiais 
biológicos.

•	 Metodologia	de	pesquisa:  é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados 
pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento 
de uma maneira sistemática (Rodrigues, 2007).  Para Centurión (2012), é a descrição 
detalhada de como, onde e quando se efetuará o estudo, mantendo a sua importância para 
obter a confiabilidade e valor dos resultados obtidos.

•	 Ética: de forma geral, a ética se ocupa do que é bom ou correto e do que é mau ou 
incorreto no agir humano. A ética aplicada, na mesma linha, trata de questões relevantes 
para a pessoa e a humanidade. A bioética tenta focalizar a reflexão ética no fenômeno 
vida (Clotet, 1993).

Nas resoluções CNS 466/2012 e CNS 510/2016 a eticidade da pesquisa implica em respeito ao 
participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, 
assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa por intermédio de 
manifestação expressa, livre e esclarecida.

Assim, as pesquisas em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos deverão 
observar as seguintes exigências: 

•	 ser adequadas aos princípios científicos que as justifiquem com possibilidades concretas 
de responder a incertezas;

•	 estar fundamentadas em fatos científicos, experimentação prévia e/ou pressupostos 
adequados à área específica da pesquisa;

•	 ser realizadas somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser 
obtido por outro meio;

•	 buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados sobre os riscos e/ou desconfortos 
previsíveis; 

•	 utilizar os métodos adequados para responder às questões estudadas, especificando-os, 
seja a pesquisa qualitativa, quantitativa, ou quali-quantitativa;
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•	 obter consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa e/ou de seu 
representante legal, até mesmo nos casos das pesquisas que, por sua natureza, impliquem 
justificadamente em consentimento a posteriori;

•	 utilizar o material e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade 
prevista no seu protocolo ou conforme o consentimento do participante.

Entende-se por processo de consentimento livre e esclarecido todas as etapas a serem neces-
sariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar 
de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. 

Em resumo, além do respeito à legislação vigente e da geração de conhecimento, que é uma 
característica inerente à atividade de pesquisa, destacamos alguns critérios a serem atendidos 
para que a pesquisa fique dentro dos padrões éticos e metodológicos:

•	 Tema de estudo da pesquisa factível e exequível: ter potencial real de ser executado tanto 
em termos metodológicos como em termos éticos;

•	 Relevância da pesquisa: avalia a importância da pesquisa, que deve trazer vantagens sig-
nificativas para os sujeitos da pesquisa, e minimizar o ônus para os sujeitos vulneráveis, 
garantindo justiça e equidade a todos os envolvidos;

•	 Cuidado com o uso e tratamento das informações reveladas pela pesquisa tanto na pesqui-
sa de campo como na pesquisa em banco de dados. 

Além disso, para a pesquisa de campo são necessários:

•	 protocolo testado e validado; e

•	 autorizações das autoridades responsáveis pela instituição na qual será realizada e/ou das 
pessoas que participarão da pesquisa (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

Para pesquisa em bancos de dados é necessária a autorização de quem detém o direito de 
guarda dos dados.
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Capítulo 2
Tipos de pesquisas
A geração de conhecimento é uma característica inerente à atividade de pesquisa e o quão re-
levante e confiável é esse conhecimento está diretamente relacionado à aplicação dos aspectos 
éticos e metodológicos aos estudos. 

Embora existam várias formas de classificar uma pesquisa, a maioria das classificações tem como 
elemento comum o método aplicado para desenvolvê-la. Vejamos uma classificação geral dos 
tipos de pesquisa quanto à modalidade, aos objetivos e à forma de abordagem (Rodrigues, 2007).

Quanto à modalidade da pesquisa:

•	 Exploratória: tem como objetivo a caracterização inicial do problema e constitui o primeiro 
estágio de toda pesquisa científica;

•	 Teórica: tem como objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sis-
temas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses;

•	 Aplicada: tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos 
modelos teóricos;

•	 De	campo: observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar e controlar as variá-
veis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas;

•	 Experimental: objetiva criar condições para interferir no aparecimento ou na modificação 
dos fatos para poder explicar o que ocorre com fenômenos correlacionados;

•	 Bibliográfica: recupera o conhecimento científico acumulado sobre um problema.

Quanto aos objetivos da pesquisa:

•	 Pesquisa	exploratória: proporcionar maior familiaridade com o problema; levantamento 
bibliográfico ou entrevistas; pesquisa bibliográfica ou estudo de caso;

•	 Pesquisa	descritiva: fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpre-
tados sem interferência do pesquisador; uso de técnicas padronizadas de coleta de dados 
(questionário e observação sistemática);
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•	 Pesquisa	explicativa/analítica: possibilita identificar fatores determinantes para a ocor-
rência dos fenômenos. Para as ciências naturais é um método experimental e para ciências 
sociais é um método observacional. 

Quanto à forma de abordagem da pesquisa:

•	 Pesquisa	quantitativa: traduz em números as opiniões e informações para serem classifi-
cadas e analisadas. Geralmente utilizam-se técnicas estatísticas;

•	 Pesquisa	qualitativa: visa o estudo de aspectos específicos, particulares, aplicado a grupos 
também específicos, com abordagem bastante ampla e buscando saber como as pessoas 
vêem e se sentem quando defrontadas com as situações estudadas. Aplica métodos de ob-
servação, entrevista e leitura.

Existem diferenças metodológicas entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. Na pesquisa qua-
litativa não existe a necessidade de que o grupo estudado seja correspondente a uma amostra 
representativa da população. No estudo quantitativo a investigação surge após o enunciado de 
uma hipótese, ao passo que na qualitativa a hipótese pode surgir mais tarde quando já iniciada 
a investigação. (Campana, 1999).

A pesquisa qualitativa é geralmente descritiva, subjetiva e as informações obtidas não podem 
ser quantificáveis. A partir do volume de texto resultante da transcrição de entrevistas a in-
terpretação dos fenômenos e a atribuição de significados aos dados obtidos são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa.

Na área da saúde as pesquisas são comumente divididas em  dois grupos:

•	 Experimental	em	laboratório: estudo realizado com animais. Ideal quando não é possível 
realizar o estudo em humanos por questões éticas. O laboratório é o local ideal para estudos 
experimentais pois pode-se controlar as variáveis reduzindo, portanto, o grau de subjeti-
vidade na aferição dos dados. Vale mencionar a necessidade de cautela com a expectativa 
de obter o mesmo resultado para seres humanos, uma vez que se trata de um experimento 
feito em outras espécies que não humana; 

•	 Epidemiológica	ou	populacional: estudo que aborda e investiga a saúde da  população e os 
fatores determinantes do risco de doenças, agravos e eventos associados à saúde. Tem raiz 
na epidemiologia, que é a ciência que estuda a relação de causa-efeito ou saúde-doença.

No contexto da pesquisa epidemiológica, os estudos descritivos es-
tudam a distribuição de um evento na população em termos quan-
titativos (incidência e prevalência). Possibilitam a caracterização 
da doença/agravo segundo variáveis de pessoa (por sexo, idade, 
ocupação etc.), lugar (país, município, rural, urbano etc.) e tempo 
(ano, variações sazonais, etc.).

ATENÇÃO
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Os estudos analíticos comparam dois grupos (o de estudo e o de controle) buscando testar 
hipóteses e responder a questões tais como: que fatores estão associados com maior risco de 
doença? Como o tratamento muda o curso de uma doença? Uma intervenção em pessoas sa-
dias previne o aparecimento da doença? Que situações levam à doença?  (Fletcher, Fletcher e 
Fletcher, 2014).

Os estudos podem ainda ser classificados em observacionais ou de intervenção (ou experimen-
tais) e por tipo de hipótese levantada pelo pesquisador. 

•	 Estudos	observacionais: avaliam se existe associação entre um determinado fator e um 
desfecho sem, entretanto, intervir diretamente na relação analisada. Nesses estudos os in-
divíduos da amostra não são designados aos grupos por processo aleatório, mas já estão 
classificados nos respectivos grupos desde o início da pesquisa (não é um experimento). Por 
exemplo, em uma pesquisa na qual se quer estudar algum aspecto de um grupo de alcoóla-
tras, não há possibilidade de induzir um grupo a tornar-se alcoólatra. Então, o estudo inclui 
o grupo que já era alcoólatra e um grupo de não alcoólatras como controle. Os estudos ob-
servacionais constituem a única forma de estudar efeitos colaterais das diferentes terapias 
e também algumas contraindicações. (Delineamento, 2014);

•	 Estudos	de	intervenção	ou	experimentais: podem ser definidos como “aqueles em que o 
pesquisador manipula o fator de exposição (a intervenção), ou seja, provoca uma modifica-
ção intencional em algum aspecto do estado de saúde dos indivíduos por meio da introdu-
ção de um esquema profilático ou terapêutico” (Delineamento, 2014).

A Figura 1 representa graficamente as classificações comumente aplicadas aos principais tipos 
de estudos epidemiológicos. 

Figura 1- Estudos epidemiológicos.
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Para cada tipo de hipótese levantada pela pesquisa há um desenho de estudo mais apropriado 
para verificar a hipótese. Assim, mais do que a classificação dos tipos de pesquisa, é fundamen-
tal que tanto o pesquisador como o usuário do conhecimento científico conheçam os principais 
estudos epidemiológicos, seus desenhos metodológicos, para que tipos de hipóteses se aplicam 
ou que perguntas podem responder e suas principais características.  

Relato de caso e série de casos
O relato de caso apresenta uma descrição detalhada de um ou alguns casos clínicos; geralmen-
te de um evento clínico raro ou uma nova intervenção. A série de casos é um estudo com maior 
número de pacientes, em geral mais de dez, podendo ser retrospectivo ou prospectivo. Ambos 
os estudos colaboram com o delineamento do caso clínico, mas têm limitações importantes e 
podem gerar conclusões errôneas, uma vez que, frequentemente, avaliam acontecimentos pas-
sados, não têm grupo de comparação e apresentam resultados que se aplicam somente àquele 
paciente ou grupo de pacientes específicos (Fletcher, Fletcher e Fletcher, 2014).

Os relatos de casos são estudos descritivos básicos e talvez por 
isso haja uma grande quantidade deles publicados nas revistas e 
apresentados em congressos científicos.

ACOMPANHE

Ainda assim, os relatos de casos, quando bem detalhados, colaboram para elucidar os meca-
nismos de doenças e chamar a atenção para novas doenças, tratamentos, efeitos inesperados 
e efeitos colaterais. Um exemplo recente é o relato de casos de microcefalia em bebês nascidos 
em Pernambuco relacionados ao vírus zika. 

Estudos de prevalência e de incidência
Ambos são estudos que medem a frequência de ocorrência de doença. Prevalência mede quan-
tas pessoas estão doentes. Incidência mede quantas pessoas tornaram-se doentes. Ambos os 
conceitos envolvem espaço e tempo – quem está ou ficou doente num determinado lugar 
numa dada época. São relativamente estudos de fácil realização e econômicos, muito usados 
em saúde pública para avaliar e planejar programas de controle de doenças. Por outro lado, não 
contribuem para determinar doenças raras. 

O termo prevalência refere-se à prevalência pontual ou instantânea e é medida pela razão 
entre o número de casos existentes de uma determinada doença e o número de pessoas na 
população em um determinado período (Menezes, 2001).
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Prevalência =
Número de pessoas que estão com a doença

Número de pessoas na população

A incidência mede o número de casos novos de uma doença, episódios ou eventos na popula-
ção dentro de um período definido de tempo (dia, semana, mês, ano); é um dos melhores indi-
cadores para avaliar se uma condição está diminuindo, aumentando ou permanecendo estável, 
pois indica o número de pessoas da população que passaram de um estado de não doente para 
doente. É medida pela razão entre o número de casos novos de uma doença que ocorre em 
uma comunidade, em um intervalo de tempo determinado, e a população exposta ao risco de 
adquirir essa doença no mesmo período (Menezes, 2001).

Incidência =
Número de pessoas que adquirem a doença

Número de pessoas suscetíveis na população

Estudos ecológicos
Também conhecidos como estudos	de	risco	agregado, descrevem as diferenças entre as po-
pulações num determinado espaço de tempo ou num mesmo tempo, comparando a ocorrência 
da doença entre grupos de indivíduos, por exemplo, populações de países, regiões ou muni-
cípios. Nesses estudos a unidade não é o indivíduo, mas sim um grupo (Fletcher, Fletcher e  
Fletcher, 2014).

As fontes de dados usadas são extraídas de estatísticas globais, que são obtidas regularmente, 
como dados de estatísticas vitais, censos, registros oncológicos etc., e de bancos de dados ou 
sistemas de informação, como os do DATASUS no Brasil.

Estudos de caso-controle
Estudo de dois grupos semelhantes selecionados a partir de uma população de risco que com-
para doentes versus não doentes e, retrospectivamente, avalia a exposição e os possíveis fato-
res de risco a que essa amostra com a doença foi exposta anteriormente.

É útil para identificação de fatores de risco em doenças raras (novas) e ainda para a exploração de 
fatores prognósticos de doenças com longo período de latência (Fletcher, Fletcher, Fletcher, 2014).

Exemplo (fictício): Uma população de 200 jovens moradores do bairro Belo Jardim onde há alto 
índice de uso de drogas injetáveis. Dentro desse grupo o pesquisador define um grupo de casos 
(20 jovens HIV positivos) e seleciona um grupo de controles com características semelhantes 
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ao grupo de casos (20 jovens HIV negativos). O que difere os dois grupos é a presença ou a au-
sência da doença.

O objetivo é avaliar os fatores de risco a que esses jovens foram expostos, por exemplo, o uso 
de drogas injetáveis. Em outras palavras, avaliar a razão de chances ou de probabilidades (o 
famoso odds ratio) definida como as chances (odds) de que um caso seja exposto dividida pelas 
razões (ratio) a que um controle seja exposto. (Fletcher, Fletcher, Fletcher, 2014).

Caso a frequência da exposição seja maior entre os casos, a razão de chances excederá a 1 (um), 
indicando risco. A razão de chances (odds ratio) é a medida de associação. Quanto mais forte 
for a associação entre a exposição e a doença, maior será a razão de chances. (Fletcher, Flet-
cher, Fletcher, 2014).

Doença: HIV Positivo PRESENTE  
(Casos)

AUSENTE  
(Controles)

EXPOSTOS  
Drogas Injetáveis A(18) B(5)

NÃO EXPOSTOS  
Drogas Injetáveis C(2) D(15)

Razão de 
Chances

27= == = =
A/(A+C) 
C/(A+C) A/C 

B/D
AD 
BC

270 
10B/(B+D) 

D/(B+D)

Assim, no exemplo, há uma estimativa de que os jovens dessa população que usam drogas in-
jetáveis têm 27 vezes mais chances de se tornarem HIV positivos.

Estudos de coorte 
É um estudo longitudinal, prospectivo e observacional em que um grupo de pessoas é seguido 
por um período de tempo. Os desfechos são comparados a partir da exposição, ou não, a uma 
intervenção ou a outro fator de interesse para análise posterior da incidência da doença. 

Esse tipo de estudo calcula o risco relativo (RR) e estabelece etiologia e fatores de risco, sendo o 
desenho metodológico mais adequado para descrever a incidência e a história natural de uma 
condição de saúde. São estudos demorados e tendem a ser caros.

O risco relativo é a razão entre a incidência de pessoas expostas e a incidência de pessoas não 
expostas. (Fletcher, Fletcher, Fletcher, 2014).
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Exemplo (fictício): Fatores de risco para câncer de pulmão em um grupo (coorte) de 1.000 habi-
tantes adultos de uma determinada cidade. Após 10 anos de seguimento, 300 indivíduos eram 
fumantes e 100 indivíduos desenvolveram câncer de pulmão, sendo que 80 eram do grupo de 
fumantes e 20 do grupo de não fumantes.

Doença:  
Câncer de Pulmão

PRESENTE 
(Casos)

AUSENTE 
(Controles)

EXPOSTOS 
Tabagismo (fumantes) A(80) B(220)

NÃO EXPOSTOS 
Tabagismo (não fumantes C(20) D(680)

Risco Relativo 13= ==A/(A+B) 
C/(C+D)

80/(80+220) 
20/(20+680)

O risco de fumantes desenvolverem câncer de pulmão é, portanto, 13 vezes maior que o risco 
de não fumantes. 

Ensaios clínicos randomizados
Em um ensaio clínico randomizado (ECR) os participantes do estudo são distribuídos aleatoria-
mente para uma das intervenções (como um tratamento medicamentoso) ou para a outra (como o 
tratamento placebo). Ambos os grupos são acompanhados por um período de tempo especificado 
e analisados em termos de desfechos específicos, definidos no início do estudo (Greenhalgh, 2005).

O ensaio clínico randomizado é a estratégia ideal para a avaliação da eficácia de intervenções 
terapêuticas. Sua natureza experimental resulta da alocação aleatória de pacientes em dois 
grupos: um grupo experimental, que recebe a intervenção a avaliar (por exemplo, um medica-
mento novo), e o grupo controle, que não recebe a intervenção (a esse grupo pode-se ministrar 
um placebo ou a terapia tradicional). 

Como a seleção é feita por meio de alocação aleatória, espera-se que os grupos a comparar 
com relação ao desfecho de interesse sejam semelhantes em todas as características relevantes 
à hipótese do estudo, exceto  à terapia que se deseja avaliar principalmente se o tamanho da 
amostra for adequado. 

Os grupos a comparar são seguidos por um determinado período durante o qual os pesquisa-
dores monitoram a ocorrência do desfecho de interesse. Os desfechos estudados mais frequen-
temente são letalidade, recidiva e agravamento de sintomas ou seus complementos: sobrevida, 
sobrevida sem recidiva e melhoria de sintomas (Fletcher, Fletcher, Fletcher, 2014).

Esse tipo de estudo consiste em garantir, ao se comparar a eficácia de tratamentos médicos em 
grupos de pacientes, que todos tenham a mesma probabilidade de receber ou não um ou outro 
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tratamento. Formam-se dois grupos aleatoriamente para garantir características semelhantes. 
Um grupo recebe a intervenção e o outro serve para se fazer a comparação dos resultados. 

O estudo pode ser também “duplo-cego”, ou seja, nem os pacientes, nem os avaliadores sabem 
quem recebeu qual medicamento, garantindo tratamento igual a todos sem que haja interfe-
rências tendenciosas até mesmo inconscientes por parte dos pacientes ou dos médicos res-
ponsáveis. Esse método possui alta credibilidade na produção de evidências científicas, porém 
pode incorrer em impossibilidades éticas a depender do tipo de tratamento que se quer testar 
(Campana, 1999).

Um estudo de ECR pode ser custoso e demorado e por vezes impossível de ser realizado 
por questões éticas (por exemplo, drogas na gravidez), casos raros ou de longo período de 
acompanhamento. 

Embora os ensaios clínicos randomizados sejam padrão-ouro para avaliação de intervenções 
terapêuticas, também estão sujeitos a vieses - vício ou tendenciosidade de um processo que 
tende a produzir resultados que se desviam sistematicamente dos valores verdadeiros. Os vie-
ses podem ser de três tipos (Fletcher, Fletcher, Fletcher, 2014):

•	 Viés de seleção: ocorrem quando os pacientes arrolados para um estudo diferem em outros 
aspectos que não os principais fatores sob estudo (frequentemente idade, sexo, gravidade 
da doença, etc);

•	 Viés de aferição: ocorre quando o métodos de aferição de determinada grandeza é diferente 
entre os sujeitos de pesquisa, levando a resultados sistematicamente incorretos;

•	 Viés de confusão: pode ocorrer quando se tenta descobrir se um fator é por si só uma causa 
da doença e não se considera uma possível associação com outros fatores também relacio-
nados ao desfecho. 

Estudos primários e secundários
Os estudos também podem ser divididos em primários e secundários. 

•	 Estudos	primários: dados coletados ou variáveis observadas e analisadas por um dos pesqui-
sadores, por exemplo, questionário, dizem respeito à aplicação de intervenções (estudos ex-
perimentais) ou observações (estudos observacionais). Os estudos primários correspondem a 
investigações originais, que constituem a maioria das publicações encontradas nos periódicos 
médicos. Aproximadamente 20 milhões desses estudos em forma de artigos são publicados 
em 20 mil periódicos a cada ano. Diante de tanta informação é provável que a dúvida clínica 
levantada no cotidiano hospitalar já tenha sido perguntada e respondida em um ou mais arti-
gos publicados. Dessa forma, estabelecer um método de pesquisa da literatura médica e reunir 
os artigos publicados, selecionando os mais criteriosos, torna-se necessário e representa um 
desafio para promover a saúde baseada em evidências (Castro, 2001).
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•	 Estudos	secundários – a análise de dados é realizada por terceiros. Geralmente utilizam a 
literatura já existente sobre estudos primários anteriores para selecionar as melhores evi-
dências. Procuram estabelecer conclusões a partir de estudos primários com o registro re-
sumido de achados que são comuns a eles.

As revisões são estudos secundários, mas há diferentes tipos de revisões em função do dese-
nho metodológico. 

•	 Revisão	não	sistemática	ou	revisão	narrativa:	é um resumo de estudos primários selecio-
nados de forma não sistemática. As revisões de literatura tradicionais (chamadas de revi-
sões narrativas) há muito são criticadas, uma vez que o método de busca bibliográfica e a 
seleção dos estudos não são nem padronizados, nem explícitos. Os resultados obtidos com 
tais revisões são tendenciosos, não esgotam toda a literatura disponível sobre o tema pes-
quisado e geralmente são inconclusivos.

•	 Revisão	sistemática:	reúne de forma organizada resultados de estudos primários de boa 
qualidade relacionados a uma intervenção específica com aplicação de métodos explícitos, 
reprodutíveis e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese dos estudos selecio-
nados. As revisões sistemáticas são particularmente úteis para integrar as informações de 
um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/inter-
venção que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes (Sampaio, 2007).

•	 Meta-análise:	método estatístico utilizado na revisão sistemática para integrar os resulta-
dos dos estudos incluídos. O termo também é utilizado para se referir a revisões sistemáti-
cas que utilizam a meta-análise (Castro, 2001). “Meta-análise é a análise da análise, ou seja, 
é um estudo de revisão da literatura em que os resultados de vários estudos independentes 
são combinados e sintetizados por meio de procedimentos estatísticos, de modo a produzir 
uma única estimativa ou índice que caracterize o efeito de (uma) determinada interven-
ção. Em estudos de meta-análise ao se combinar amostras de vários estudos aumenta-se a 
amostra total, melhorando o poder estatístico da análise assim como a precisão da estima-
tiva do efeito do tratamento” (Sampaio, 2007).

•	 Revisão	integrativa:	é um método que proporciona a síntese de conhecimento em deter-
minada temática e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos 
na prática (Souza, 2010). Esse tipo de revisão tem sido muito explorado na enfermagem e 
vem sendo muito aplicado nos trabalhos de conclusão de cursos de especialização e de 
pós-graduação. 

Há outros tipos de estudos secundários:

•	 Guias	(guidelines): oferecem orientação para a prática médica a partir de estudos primários.

•	 Análises	de	decisão: registram probabilidades associadas a determinadas ações, interven-
ções ou tratamento. As alternativas e as probabilidades são expressas graficamente sob a 
forma de “árvores de decisão”
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•	 Análises	econômicas	em	saúde:	estudos relacionados com o uso adequado de recursos 
com aplicação de técnicas econômicas de avaliação como a análise custo-benefício e a aná-
lise custo-efetividade. Essas técnicas consistem basicamente em confrontar os custos de 
uma intervenção ou programa de saúde com o impacto ou benefício obtido. Quanto maior 
a relação impacto/custo, mais o programa vale a pena do ponto de vista econômico. Essas 
técnicas são cada vez mais utilizadas na alocação de recursos entre programas alternativos 
e para avaliar o mérito de intervenções específicas, protocolos de tratamento, tecnologias 
ou medicamentos (Co uttolenc, 2001).

•	 Avaliação	de	tecnologias	em	saúde:	é a síntese do conhecimento produzido sobre as im-
plicações da utilização das tecnologias e constitui subsídio técnico importante para a to-
mada de decisão sobre difusão e incorporação de tecnologias em saúde. Tem como objetivo 
final melhorar a qualidade de atendimento e a saúde da população, promovendo o uso de 
tecnologias e intervenções em saúde efetivas e custo-efetivas, protegendo os pacientes de 
intervenções não efetivas (Silva, 2003).

Níveis de evidência
Qualidade da evidência diz respeito ao grau de confiança que se pode ter em uma determinada 
estimativa de efeito. Se uma evidência é de qualidade é improvável que novas pesquisas pro-
duzam mudanças substanciais na estimativa de efeito.

Os estudos para tratamento e prevenção são hierarquizados de acordo com o seu grau de con-
fiança também chamado de nível de evidência. No topo da pirâmide de maior nível de evidên-
cia (maior grau de confiança) está a revisão sistemática. Na sequência estão os ensaios clínicos 
randomizados, os estudos coorte, caso-controle, série de casos, relato de casos e, por último, 
opinião de especialistas e pesquisas em animais ou in vitro. 

Figura 2 – Pirâmide do nível de evidência. Fonte: Oliveira, 2000.
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No sentido de uniformizar os critérios usados para definir recomendações para condutas clí-
nicas foi desenvolvido um sistema denominado Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE). Comparado com outros sistemas o Sistema GRADE 
define de uma forma mais clara e objetiva o nível (qualidade) de evidência científica e força 
(ênfase) da recomendação para se adotar ou não adotar uma determinada conduta. O Sistema 
GRADE foi inicialmente idealizado para uso em diretrizes clínicas baseadas em evidências. 

NÍVEL DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA POR TIPO DE ESTUDO - “OXFORD CENTRE FOR 

EVIDENCE-BASED MEDICINE” - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO MAIO DE 2001

Grau de  
Recomendação

Nível de  
Evidência

Tratamento/

Prevenção-Etiologia
Diagnóstico

A

1A

Revisão Sistemática (com 
homogeneidade) de Ensaios 
Clínicos Controlados e 
Randomizados

Revisão Sistemática (com 
homogeneidade) de Estudos 
Diagnósticos nível 1 Critério 
Diagnóstico de estudos nível 1B, em 
diferentes centros clínicos

1B
Ensaio Clínico Controlado e 
Randomizado com Intervalo de 
Confiança Estreito

Coorte validada com bom padrão 
de referência Critério Diagnóstico 
testado em um único centro clínico

1C Resultados Terapêuticos do tipo 
“tudo ou nada”

Sensibilidade e Especifidade 
próximas de 100%

B

2A
Revisão Sistemática (com 
homogeneidade) de Estudos de 
Coorte

Revisão Sistemática (com 
homogeneidade) de estudos 
diagnósticos de nível >2

2B
Estudos de Coorte (incluindo 
Ensaio Clínico Randomizado de 
Menor Qualidade)

Coorte Exploratória com bom padrão 
de Referência Critério Diagnóstico 
derivado ou validado em amostras 
fragmentadas ou banco de dados

2C
Observação de Resultados 
Terapêuticos (outcomes research) 
Estudos Ecológicos

3A
Revisão Sistemática (com 
homogeneidade) de Estudos 
Caso-Controle

Revisão Sistemática (com 
homogeneidade) de estudos 
diagnósticos de nível 3B

3B Estudo Caso-Controle
Seleção não consecutiva de casos, 
ou padrão de referência aplicado de 
forma pouco consistente

C 4
Relato de Casos (incluindo 
Coorte ou Caso-Controle de 
menor qualidade)

Estudo caso-controle; ou padrão 
de regerência pobre ou não 
independente

D 5 Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas 
(estudo fisiológico ou estudo com animais)

Figura 3 – Sistema GRADE.   
Fonte: http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/
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Para cada condição pode ser necessária ou possível a escolha de um desses estudos. Cada de-
senho tem suas vantagens e limitações. Entretanto, é fundamental saber até onde é possível 
aplicar os resultados dos estudos. O estudo pode ter somente a função de descrever um caso 
clínico raro (relato de caso) ou de comparar intervenções com resultados significantes favorá-
veis a uma intervenção numa população definida, semelhante à sua população clínica. Nesse 
caso é possível utilizar aquela intervenção e esperar resultados semelhantes (Oliveira, 2010). 



20

Capítulo 3
Formulando a pergunta de 
pesquisa
Conhecer os tipos de pesquisa, os diferentes desenhos metodológicos e saber para que servem 
ou que necessidades ou perguntas podem responder é fundamental tanto para aquele que irá 
produzir um novo conhecimento (o pesquisador) quanto para aquele que vai usar esse conhe-
cimento para tomar uma decisão (o usuário). Ambos têm uma necessidade de informação ou 
de conhecimento a ser atendida.   

A proposta não é que cada profissional de saúde faça suas próprias revisões ou investigações 
uma vez que uma grande quantidade de perguntas já foi feita anteriormente e, muitas vezes, as 
respostas já existem e estão em artigos publicados em revistas científicas. Precisamos apenas 
procurá-los e encontrá-los nas fontes de informação (bases de dados).

Seja qual for o caso, o processo se inicia com a formulação do 
problema (ou da questão) e a estruturação da pergunta de pesquisa 
(ou hipótese).

ATENÇÃO

Os passos que os pesquisadores seguem em uma pesquisa são: coleta dos dados, análise dos 
dados, conclusões e generalizações para finalmente redigir o texto e expor essas conclusões e 
resultados da pesquisa ao conhecimento de todos. 

A pergunta de pesquisa adequada (bem construída) possibilita a definição correta de que in-
formações (evidências) são necessárias para a resolução do problema de pesquisa, maximiza a 
recuperação de evidências nas bases de dados, foca o escopo da pesquisa e evita a realização 
de buscas desnecessárias (Santos et al, 2007).

Existem alguns formatos (templates) que ajudam no processo de estruturação da pergunta de 
pesquisa de naturezas diversas, seja da atenção clínica, seja de gestão da saúde, entre outras. O 
mais usado é o formato PICO (Akobeng , 2005) e suas extensões PICOT e PICOTS. 
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PICO representa um acrônimo para Paciente/População/Problema, Intervenção, Compara-
ção (Controle) e Outcomes (desfechos). Dentro da Prática Baseada em Evidências, esses quatro 
componentes são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da construção da per-
gunta para a busca bibliográfica de evidências. Vejamos dois exemplos:

Pergunta	1:	Há evidência que a cirurgia é a melhor opção se comparada ao tratamento con-
servativo para lesões nos ligamentos articulares em atletas, possibilitando a recuperação com 
menor índice de complicações?

P – Atletas com lesões nos ligamentos articulares

I  – Cirurgia

C – Tratamento conservativo

O – Recuperação com menor índice de complicações

Pergunta	2: Qual avaliação do bochecho de solução com extrato etanólico bruto de romã para 
saúde periodontal de puérperas atendidas na maternidade Dona Evangelina Rosa em Teresina, 
Piauí?

Essa pergunta é real e expressa bem a dificuldade que existe para formulação do problema, e o 
que se quer responder. Da forma como a pergunta foi feita falta especificar melhor o desfecho. 

P– Puérperas (atendidas na maternidade Dona Evangelina Rosa em Teresina, Piauí)

I – Bochecho de solução com extrato etanólico (eeb) bruto de romã (punica granatum l.) 

C – Bochecho com soluções convencionais – antissépticos convencionais

O – ? (melhora da saúde periodontal?)

Uma vez que a questão de pesquisa está estruturada, a etapa seguinte é a busca bibliográfica de 
evidências nas fontes de informação (bases de dados). As melhores fontes são artigos científi-
cos, que hoje são facilmente encontrados no formato digital.

Busca bibliográfica
A área da saúde é muito bem servida de fontes de informação e de plataformas de acesso 
ao conhecimento científico, como o PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), a Bi-
blioteca Virtual em Saúde (BVS - http://brasil.bvs.br), a LILACS (http://lilacs.bvsalud.org) e a 
SciELO (http://www.scielo.org). Todos eles reúnem em bases de dados bibliográficas mais de 
28 milhões de referências de artigos de quase 8 mil revistas científicas, além de outros tipos de 
documentos, como capítulos de livros, teses e literatura não convencional. A BVS e a LILACS 
são plataformas que conseguem buscar nas mesmas bases bibliográficas, incluindo o MEDLI-
NE. Este, a propósito, é uma das fontes de informação do PubMed. 

http://brasil.bvs.br/
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Apesar da ampla oferta de informação muitas vezes o pesquisador/usuário tem dificuldades 
e dúvidas sobre qual fonte de informação acessar, qual a diferença entre elas, como fazer uma 
busca de qualidade nessas fontes etc. 

Começando pelo conteúdo (que documentos estão nessas fontes), tanto o PubMed como a LI-
LACS e a SciELO se sobrepõem em parte, como descrito anteriormente. Portanto, há conteúdo 
que está no PubMed e que não está na LILACS ou na SciELO e vice-versa. 

Isso quer dizer que o pesquisador/usuário não pode abrir mão 
de nenhuma dessas fontes para encontrar toda informação 
relacionada à sua pergunta de pesquisa. 

REFLITA A RESPEITO

d. A coleção SciELO de revistas de saúde, por exemplo, que oferece acesso ao texto completo dos 
artigos dos principais periódicos brasileiros e de outros países da América Latina, está indexada 
no PubMed e na BVS. Parte da base de dados LILACS (menos de 10%) está também na coleção do 
PubMed. E a base de dados MEDLINE está tanto no PubMed como na BVS e LILACS .

Neste momento, podemos nos perguntar qual é a importância da base de dados LILACS em 
comparação com a do MEDLINE? 

A LILACS é o mais importante índice da literatura (científica e técnica) publicado nos países 
da América Latina e Caribe. Indexa artigos de  927 revistas de 26 países, além de teses, livros e 
documentos não convencionais (LILACS, 2018). MEDLINE indexa artigos de 5235 revistas de 
muitos países, dos quais apenas 47 são de revistas em português  (o que representa menos de 
1% de toda a coleção do MEDLINE). Portanto, se o pesquisador limita sua busca apenas no Pu-
bMed poderá perder informação (evidência) para sua pesquisa, mesmo considerando a enorme 
quantidade de documentos da base MEDLINE(mais de 28 milhões de citações). Mas qual é a 
importância dessa informação “perdida”? 

Considerando que:

•	 A maioria dos artigos com os resultados de pesquisas (estudos primários, principalmente) é 
publicada em revistas editadas nos países onde essas pesquisas foram realizadas.

•	 A maioria das pesquisas (especialmente a pesquisa epidemiológica) estuda problemas rela-
cionados a determinados contextos locais.

Podemos concluir que as pesquisas publicadas em revistas brasileiras representam em grande 
peso os problemas e situações de saúde do contexto brasileiro, seja de uma região, seja de um 
município. Portanto, o pesquisador não poderá desprezar esse conhecimento e incluir as bases 
de dados da LILACS ou BVS como uma fonte de informação essencial para sua pesquisa.       

A SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção de 1.366 periódicos, dos quais 416 
periódicos são da área da saúde, incluindo publicações de países como Brasil, Espanha, Portugal, 
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África do Sul e diversos países da América Latina. Esses da área da saúde estão indexados na 
LILACS e na BVS o que significa dizer que a busca realizada na em uma destas fontes recupera 
artigos de revistas que estão na SciELO e oferece o link para o texto completo desses artigos. 

E, finalmente, tanto a base de dados MEDLINE como a coleção de revistas de saúde da SciELO 
estão incluídas na BVS, além da LILACS e de outras bases de dados nacionais.

Concluindo, a BVS/LILACS e o PubMed são fontes de informação indispensáveis para a busca 
de informação (evidência) para questões de saúde. Precisamos então conhecer os principais 
recursos e como funciona a interface de busca dessas duas fontes.

Terminologia –  Vocabulário controlado 

MeSH e DeCS
Todos os documentos (artigos e outros) incluídos na BVS e no PubMed têm seus assuntos re-
presentados por descritores de assunto de um vocabulário controlado. É o processo chamado 
de indexação. 

O Medical Subject Headings  (MeSH) é o vocabulário produzido 
pela National Library of Medicine dos Estados Unidos (US NLM 
em inglês). O DeCS - Descritores em Ciências da Saúde - é uma 
ampliação e tradução do MeSH para os idiomas português e 
espanhol produzido pela BIREME. O DeCS inclui o MeSH.

ATENÇÃO

No processo de construção da busca é fundamental a consulta ao DeCS/MeSH para identi-
ficação dos descritores de assunto (também conhecidos como palavras-chave ou keywords) a 
incluir na expressão de busca.

A indexação é elaborada por indexadores humanos, e não por máquina, e toma um tempo 
considerável. Assim, uma vez que a revista publica um novo fascículo, automaticamente os 
artigos são registrados nas bases de dados sem a indexação. A indexação de artigos na BVS e 
no PubMed é posterior ao registro dos artigos.

Por essa razão não se recomenda que a expressão de busca seja composta exclusivamente por 
termos DeCS/MeSH, nem que a busca seja direcionada somente para esse campo de assunto 
DeCS/ MeSH. Estaríamos perdendo os artigos mais recentes que porventura tratem da questão 
ou do tema de pesquisa. 
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Termos do DeCS: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-locator/?lang=pt

Termos do MeSH: https://meshb.nlm.nih.gov/treeView

SAIBA MAIS

Recursos de busca
As interfaces de busca geralmente oferecem um conjunto de recursos que podem ser usados 
para combinar e ordenar corretamente os termos e palavras que compõem a expressão de bus-
ca conforme ilustrado na Figura 5. Vejamos os principais recursos da BVS e do PubMed.

Figura 5 – Recursos de busca em bases de dados. 

Operadores Booleanos
Os operadores booleanos são usados para combinar os termos da expressão de busca na maio-
ria dos sistemas de informação segundo a lógica dos conjuntos. 

AND:	encontra documentos que contenham um e outro termo da expressão de busca; é con-
siderado automaticamente na busca e nem precisa ser digitado; a ordem dos termos não altera 
o resultado da busca. 

bulimia nervosa AND psicoterapia
=

psicoterapia AND bulimia nervosa
=

psicoterapia bulimia nervosa

OR:	encontra documentos que contenham um ou outro assunto; precisa ser digitado na ex-
pressão de busca; a ordem dos termos não altera o resultado da busca.

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-locator/?lang=pt
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bulimia nervosa OR psicoterapia
=

psicoterapia OR bulimia nervosa

NOT	/	AND		NOT:	encontra documentos que contenham um assunto excluindo outro assun-
to. É necessário que seja digitado na expressão de busca. A ordem dos termos altera o resultado 
da busca. No PubMed esse operador é representado apenas por NOT. Na BVS ambas as formas 
funcionam igualmente.

BVS
bulimia nervosa AND	NOT psicoterapia

≠
psicoterapia AND	NOT bulimia nervosa

BVS/PubMed
bulimia nervosa NOT psicoterapia

≠
psicoterapia NOT bulimia nervosa

Os operadores booleanos devem ser ser colocados sempre em letras maiúsculas no Pubmed. 
Na BVS/LILACS não faz diferença.

A Figura 6 é uma representação gráfica de como funcionam os operadores booleanos na busca. 
A parte hachurada representa o conjunto resultado da busca.

Figura 6 – Operadores booleanos.
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Outros recursos
“	”	(Aspas):	esse é um recurso usado para representar um termo composto por duas ou mais 
palavras, ou ainda uma frase na expressão de busca. O resultado da busca pode ser diferente 
buscando um termo com ou sem aspas.

$	ou	*:	recurso usado para truncamento de uma palavra a partir de um prefixo, ou seja, buscar 
por termos que iniciam por um prefixo. Por exemplo, psicoterap$ recupera documentos que te-
nham as variações de palavras com o prefixo psicoterap, tais como psicoterapia, psicoterapias, 
psicoterapêutico. Na BVS tanto faz usar o $ como o * (asterisco) para truncamento de palavras, 
mas no PubMed esse recurso funciona apenas com o *.

Atenção:	Não é possível usar o recurso de truncamento para palavras entre aspas. 

(	)	(Parênteses):	usados para estabelecer a ordem correta das operações (booleanas) entre os 
termos da expressão de busca. São essenciais quando se aplicam dois ou três operadores boo-
leanos em uma mesma expressão de busca. Similar a uma expressão matemática, as operações 
são feitas de dentro para fora dos parênteses. Caso os parênteses não sejam utilizados, a ex-
pressão será avaliada da esquerda para a direita.

2 x 3 + 4 = 10  é diferente de 2 x (3 + 4) = 14

psicoterapia AND “bulimia nervosa” OR anorexia  

é diferente de

psicoterapia AND (“bulimia nervosa” OR anorexia)

Na primeira expressão o assunto psicoterapia estará relacionado apenas com a bulimia nervo-
sa e não com a anorexia. Na segunda a psicoterapia estará relacionada com a bulimia nervosa 
e/ou com a anorexia.
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A Figura 7 resume os principais recursos dos portais de busca.

Recursos Descrição Exemplo

ASPAS

“ ”

Usado para recuperar termos compostos

•	 Todas as aspas abertas devem ser fechadas, imediata-
mente depois do termo, sem espaços

•	 Não use o $ (truncamento) para termos entre aspas

“mortalidade materna”

“mortal$ materna”

PARÊNTESES

(  )

Estabelece	a	ordem	na	pesquisa

•	 Deve ser usado quando a expressão de pesquisa apli-
car mais de um operador de pesquisa

•	 Todo parêntese aberto deve ser fechado

•	 A ordem da expressão de busca equivale a uma 
expressão matemática

Brasil AND	(malaria OR 
dengue OR tuberculose)

TRUNCAMENTO

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

epidemiol$	= epidemiologia, 
epidemiology, epidemiológico

Figura 7 – Recursos de busca  
Fonte: própria da autora

Tutorial de busca do Pubmed: 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/020_010.html

Tutorial de pesquisa da LILACS/BVS: 

http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Tutorial_de_pesquisa_LILACS

SAIBA MAIS

Identificando os termos da busca bibliográfica
Uma vez que já temos a estruturação da pergunta de pesquisa e conhecemos os principais 
recursos de busca é hora de construir a expressão de busca que encontrará os documentos 
(artigos) relacionados com a pergunta.

No mínimo a busca deverá ser processada na BVS.

LEMBRE-SE

Iniciamos com a identificação dos termos relacionados a, pelo menos, dois componentes da 
estratégia PICO. O P, que representa o problema da pessoa/população, e o I, da intervenção. 
É desejável que entre também o C, que representa o controle ou comparação. Raramente o 
desfecho entra na expressão de busca, mas deve ser considerado na avaliação e seleção dos 
documentos recuperados.  

https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/020_010.html
http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Tutorial_de_pesquisa_LILACS
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Além dos descritores de assunto, que são termos de vocabulários controlados (DeCS/MeSH), 
temos que incluir na busca palavras textuais e seus sinônimos, variações de grafia, de idiomas, 
siglas e correlatos. NÃO restrinja a busca a termos descritores DeCS/MeSH.

Mais uma vez vejamos um exemplo com aplicação do PICO.

Pergunta: Há evidência de que a cirurgia é a melhor opção se comparada ao tratamento con-
servativo para lesões nos ligamentos articulares em atletas, possibilitando a recuperação com 
menor índice de complicações?

P – Atletas com lesões nos ligamentos articulares

I – Cirurgia

C – Tratamento conservativo

O – Recuperação com menor índice de complicações

O passo que segue é a consulta ao DeCS/MeSH para identificação dos descritores e a busca 
livre na BVS no PubMed, ou até mesmo no Google para identificação de mais palavras ou ter-
mos não controlados se possível nos idiomas inglês, português e espanhol.

Consultando o DeCS/MeSH
O DeCS/MeSH está disponível para consulta na BVS e integrado à busca no endereço http://
bvsalud.org. Basta clicar no link DeCS/MeSH como apontado nas Figuras 8 a 11. As figuras 
mostram como encontrar termos relacionados ao assunto “articular”.

Figura 8 – Homepage da BVS. Fonte: www.bvsalud.org.

http://bvsalud.org
http://bvsalud.org
http://www.bvsalud.org
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Figura 9 - Primeira página do índice de descritores do DeCS/MeSH. Fonte: www.bvsalud.org

Figura 10 - Navegando no índice de descritores do DeCS/MeSH. Fonte: www.bvsalud.org

http://www.bvsalud.org
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Figura 11 - Apresentação de um descritor DeCS/MeSH. Fonte: www.bvsalud.org.

Nessa consulta ao DeCS/MeSH identificamos o descritor “ligamentos articulares”, os descrito-
res correspondentes em inglês e espanhol, e também descritores mais específicos para os tipos 
de ligamentos articulares, que podem ou não entrar na expressão de busca. Quem vai tomar a 
decisão de incluir ou não descritores mais específicos é o pesquisador. 

A identificação dos descritores, das palavras e dos termos que vão entrar na expressão de bus-
ca deve ser feita para os três componentes PICO do exemplo: Paciente/População/Problema, 
Intervenção, Comparação (Controle). Para começar a organizar e estabelecer o ordenamento da 
expressão de busca, precisamos usar os operadores booleanos, os parênteses e as aspas para 
termos compostos. 

P	-	Atletas	com	lesões	nos	ligamentos	articulares

(“ligamentos articulares” OR “articular ligaments”) AND (lesao OR lesoes OR lesion 

OR lesiones OR injury OR injuries)

I	-	Cirurgia

(cirurgia OR “tratamento cirurgico” OR sugery OR cirugia OR artroscopia OR 

arthroscopy)

C	-	Tratamento	conservativo

(“tratamento conservativo” OR “conservative therapy” OR “conservative treatment” 

OR physiotherapy or fisioterapia or “physical therapy” OR “tratamento psicoterpico”)
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Identificados os conjuntos de termos é possível montar a expressão de busca relacionando os 
três componentes:

(“ligamentos articulares” OR “articular ligaments”) AND (lesao OR lesoes OR lesion 

OR lesoes OR lesiones OR injury OR injuries)	AND	(cirurgia OR “tratamento 

cirurgico” OR sugery OR cirurgia OR artroscopia OR arthroscopy) AND (“tratamento 

conservativo” OR “conservative therapy” OR “conservative treatment” OR  

physiotherapy or fisioterapia or “physical therapy” OR “tratamento fisioterapico”)

(“ligamentos articulares” OR “articular ligaments”) AND (lesao OR lesoes OR lesion OR lesoes 
OR lesiones OR injury OR injuries) AND (cirurgia OR “tratamento cirurgico” OR sugery OR 
cirurgia OR artroscopia OR arthroscopy) AND (“tratamento conservativo” OR “conservative 
therapy” OR “conservative treatment” OR physiotherapy or fisioterapia or “physical therapy” 
OR “tratamento fisioterapico”)

Dicas:	

•	 Palavras/termos/descritores em minúsculo ou maiúsculo, com ou sem acento, NÃO fazem 
diferença no resultado da busca.

•	 Prefira armar a expressão de busca em um editor de texto tipo txt (bloco de notas); não use 
estilos sob o risco do sistema de busca não reconhecer caracteres com outros formatos. 
Editores de texto como LibreOffice, OpenOffice e Word costumam ter outros caracteres que 
visualmente são iguais à aspas e hífen, mas para o computador eles são diferentes, inter-
ferindo no resultado da busca. Por exemplo, se você copiar o texto da expressão de busca 
deste material provavelmente estará com as aspas erradas (aspas oblíquas). O caractere de 
aspas correto são as aspas retas. Utilize um editor de texto simples, como o bloco de notas, 
para corrigir.

•	 O operador AND não precisa ser incluído na expressão de busca, mas caso isso ocorra, não 
faz diferença. 

•	 No PubMed os operadores booleanos precisam estar em maiúsculo. Na BVS é indiferente 
se estiverem em minúsculo ou maiúsculo.

Processando a busca
Uma vez construída a expressão de busca que representa a questão de pesquisa e a necessidade 
de informação, podemos processar essa busca nas fontes de informação. Vamos começar na BVS.

http://www.bvsalud.org
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A expressão de busca precisa ser colada na caixa de pesquisa da BVS. Para o exemplo, temos 
uma expressão de busca com muitos termos e a digitação feita diretamente na caixa de busca, 
que pode nos levar a erros. O mais fácil é copiar e colar (Figura 12).

Figura 12 – Caixa de busca da BVS  
Fonte: www.bvsalud.org

Como resultado dessa busca na BVS encontramos 213 documentos que estão relacionados ao 
exemplo (quando este material foi elaborado; o resultado pode ser diferente quando você efetuar 
a pesquisa uma vez que novos estudos podem ter surgido). Dentre esses documentos temos es-
tudos primários (a maioria) e estudos secundários (por exemplo, revisão sistemática) (Figura 13).

Cuidado ao copiar e colar a expressão de busca diretamente deste 
material, ou de documentos PDF, DOC, DOCX ou qualquer outro 
editor de texto com estilos. Os programas que geram estes tipos de 
documentos colocam caracteres que visualmente parecem aspas, 
mas para o computador, que processa a expressão, é um caractere 
diferente, alterando o resultado da busca. Faça o teste: Copie e cole 
diretamente o texto da expressão de busca anterior no buscador da 
BVS e veja os resultados. Depois, cole a expressão em um editor de 
texto simples (bloco de nota, notepad++), troque as aspas oblíquas 
pelas aspas retas (basta digitar as aspas no teclado) e com esta 
expressão modificada coloque no buscador da BVS. Veja que o 
resultado é muito diferente.

ATENÇÃO

Figura 13 – Resultado de busca na BVS. Fonte: www.bvsalud.org.
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Figura 13 – Resultado de busca na BVS. Fonte: www.bvsalud.org.

Analisando o filtro “Tipo de estudo”, ao lado direito do resultado da busca, temos uma revisão 
sistemática, vinte e três relatos de casos e um estudo de coorte. A conta não fecha nos 213 
documentos recuperados e isso acontece porque nem sempre é possível identificar de forma 
automática o tipo de estudo de todos os documentos que entram nas bases de dados. 

De toda forma, considerando que a revisão sistemática é o estudo de melhor nível de evidência 
para avaliar efetividade de intervenções, que é o caso do exemplo mostrado, o pesquisador 
deve iniciar a avaliação crítica e seleção por esse tipo de estudo. O segundo critério de seleção 
é pelo tipo de estudo primário com desenho metodológico apropriado para a questão de pes-
quisa. É uma aplicação do conteúdo que vimos no capítulo inicial dessa disciplina. 

Recursos de navegação da BVS
Além do recurso de filtros que permitem o refinamento da busca a determinados critérios, a 
interface de busca oferece outros recursos que facilitam a navegação e o uso das citações (ou 
referências de documentos) recuperadas (Figura 14).
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Figura 14 – Recursos de navegação BVS. Fonte: www.bvsalud.org.

Formato	de	apresentação:	o formato curto é o padrão e apresenta apenas título, autores, fonte 
de publicação do documento, além da base de dados e do idioma do documento. O formato 
pode ser alterado para o detalhado, que adiciona o resumo e os descritores DeCS/MeSH do 
documento (Figura 15).

Figura 15 – Formato detalhado da citação. Fonte: www.bvsalud.org.
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Observe que os descritores DeCS/MeSH são apresentados em português mesmo para docu-
mentos em outros idiomas. 

Clusters/filtros: O resultado da busca também é apresentado e distribuído em clusters (grupos) 
que funcionam como filtros. É um recurso útil para avaliação e seleção dos documentos mais 
relevantes para a questão da pesquisa. Esses filtros podem ser customizados pelo usuário e, 
uma vez selecionados, podem ser removidos. Por exemplo, estão selecionados os clusters no 
texto completo, na base de dados, no assunto principal, no tipo de estudo, no aspecto clínico, 
no tipo de documento. Ao serem aplicados, o resultado da busca passa a ser apresentado com 
distribuição para esses clusters (Figura 16).

Figura 16 – Clusters/filtros. Fonte: www.bvsalud.org.
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Capítulo 4
Sobre os campos de busca
A maioria das bases de dados bibliográficas, como MEDLINE e LILACS são referenciais e in-
cluem apenas a referência (citação) dos documentos com os principais elementos. Não incluem 
os textos completos dos documentos, mas o link para o texto completo se disponível em algum 
lugar fora da base de dados.

Além disso praticamente todos os elementos da referência dos documentos e de outros dados 
atribuídos ao documento, como os descritores de assunto (DeCS/MeSH) são também campos 
de busca.

A pesquisa livre é a mais comum na qual os termos da busca são automaticamente procurados 
nos títulos, resumos e descritores de assunto dos documentos. 

Entretanto, para direcionar a pesquisa a um campo específico, por exemplo, AUTOR, é preciso 
indicar o código do campo antes do termo na expressão de busca.

As Figuras 17 e 18 apresentam os principais campos de busca, seus códigos e explicação de 
como podem ser usados na BVS.

PRINCIPAIS CAMPOS DE BUSCA (1)

Código Recursos Descrição Exemplo

TW: Palavras Palavras dos títulos, resumos e descritores de 
assuntos. É o campo padrão de busca TW:aids

TI: Título Palavras dos títulos originais e traduzidos dos 
documentos

TI:aids

TI:“doencas geneticas”

MH: Assunto Descritores MeSH/DeCS que representam os 
assuntos abordados nos documentos MH:Colera

PT: Tipo de 
Publicação

Descritores MeSH/DeCS que representam 
o tipo de publicação, tipo de estudo e/ou de 

metodologia aplicada no estudo

PT:Revisao

PT:“Relatos de casos”

PT:“Artigo de revista” 

LA: Idioma

Idioma do texto completo do documento, 
representado por duas letras: 

ES - espanhol

EN - inglês

PT - português

FR - francês 

LA:es

LA:en

LA:pt

LA:fr

Figura 17 – Campos de busca (1).
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PRINCIPAIS CAMPOS DE BUSCA (2)

Código Recursos Descrição Exemplo

AU: Autor

Nomes e sobrenomes dos autores dos docu-
mentos. A forma de representação dos nomes 
dos autores é diferente nas bases MEDLINE e 

LILACS

MEDLINE - sobrenome seguido de iniciais do 
nome Janete AD

LILACS - sobrenome e nomes completos 
ou abreviados, como está no documento, e 

separados por vírgula. Janete, Adib Domingues 

Janete, Adib D

AU:“Janete AD”

AU:“Janete, Adib D”

AU:“Janete, Adib”

AU:“Janete, A.D”

AB: Resumo

Palavras do resumo dos documentos, nos 
idiomas que o resumo é apresentado. 

No MEDLINE todos os resumos estão em 
inglês, independente do idioma do texto.

AB:“doencas geneticas”

AB:Chikungunya

DA: Data de 
publicação

Representa o ano e mês de publicação do do-
cumento, e deve ser representado pelos quatro 
dígitos do ano e dois dígitos do mês. É possível 

truncar $ para incluir um período maior que 
um mês

DA:201402 
(fevereiro de 2014)

DA:2014$ 
(todos os meses do ano 

2000)

Figura 18 – Campos de busca (2).

As Figuras 19 e 20 mostram um exemplo de busca por “mortalidade infantil” em diferentes 
campos –  TW (título, resumo e assunto), TI (título), AB (resumo) e MH (assunto –  descritor 
DeCS/MeSH) e a diferença no resultado da busca.
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Figura 19 - Exemplificando busca no Título .  Fonte: www.bvsalud.org

Figura 20 – Exemplificando busca nos campos Assunto e Resumo.  Fonte: www.bvsalud.org
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E no PubMed, como buscar? 
Uma diferença importante entre o PubMed e a BVS é a interface de busca (os recursos da caixa 
de busca, navegação, formatos de apresentação do resultado da busca, idioma etc.). E essa di-
ferença repercute em dificuldade para o pesquisador/ usuário, que tem que saber como fazer 
uma busca eficiente, tendo confiança de que está recuperando todos os documentos sobre 
sua pergunta de pesquisa, isto é, que não deixou nada de lado, em ambas as interfaces. Mas, a 
lógica de construção da expressão de busca é a mesma, partindo da identificação dos termos 
para representar a questão ou pergunta de pesquisa, aplicar os operadores booleanos para fazer 
a relação correta entre os termos, definir a ordem da busca (usando os parênteses) e, por fim, 
direcionando a busca a campos de dados específicos se necessário. 

Uma recomendação importante é sobre o idioma dos termos 
de busca. No PubMed priorize os termos em inglês. Na BVS é 
importante usar termos em português, inglês e espanhol.

ATENÇÃO

Outras diferenças entre as interfaces de busca da BVS e do 
PubMed
•	 Os operadores booleanos devem ser indicados em maiúsculo no PubMed e na BVS não 

importa que esteja em maiúsculo ou minúsculo.

•	 O operador booleano para excluir termos no PubMed é NOT e na BVS é AND NOT.

•	 O recurso de truncamento no PubMed é representado pelo * (asterisco) e na BVS pelo $ 
(cifrão) ou * (asterisco).

•	 O PubMed aplica o MeSH em inglês na indexação dos seus artigos e na BVS é o DeCS trilín-
gue (português, espanhol e inglês).

•	 Para direcionar a busca em um campo de busca específico, no PubMed deve ser digitado o 
código do campo após o termo e entre [ ] colchetes; na BVS o código vem antes do termo e 
seguido por : dois pontos. Por exemplo, “mortalidade infantil” no título, código do campo TI:

PubMed “mortalidade infantil”[TI]
BVS TI:“mortalidade infantil”

Voltando ao exemplo sobre os ligamentos articulares, a expressão de busca pode ser proces-
sada no PubMed, mas com termos em inglês, como mostra a Figura 21. A Figura 22 mostra o 
resultado da busca.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.bvsalud.org
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“articular ligaments” AND (injury OR injuries) AND 

(surgery OR arthroscopy) AND (“conservative therapy” OR 

“conservative treatment” OR physiotherapy or “physical” 

OR “nonsurgical therapy”)

Figura 21 – Portal Pubmed. Fonte: PubMed. 

Figura 22 – Resultado de busca no PubMed. Fonte: PubMed. 

Comparando os resultados dessa busca na BVS e no PubMed, encontramos mais artigos no 
PubMed que na BVS. Entretanto, o resultado do PubMed sobrepõe uma parte do resultado da 
BVS, que corresponde à base de dados MEDLINE (comum nas duas fontes). PubMed também 
oferece o recurso de clusters, que podem ser usados como filtros para limitar a busca a um tipo 
de estudo de revisão, por exemplo.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Considerações
Finais
É inegável que há grande quantidade de informação científica disponível e acessível, e também 
mais facilidade de acesso a estudos desenvolvidos em todo o mundo. Ter acesso ao conheci-
mento produzido sobre determinado assunto é fundamental para o desenvolvimento de boas 
pesquisas e adequada atuação clínica. A internet e os portais de periódico de acesso livre per-
mitem acessibilidade ao conhecimento, mas isso não basta, pois é preciso saber o que e como 
selecionar informação relevante e confiável nessa imensidão de informações. 

A estratégia PICO auxilia nessas definições, pois orienta a construção da pergunta de pesquisa 
e da busca bibliográfica, e permite que o profissional da área clínica e de pesquisa, ao ter uma 
dúvida ou um questionamento, localize de modo acurado e rápido a melhor informação cientí-
fica disponível. Mas, o PICO não é uma camisa de força. Há vezes que o usuário da informação 
quer saber justamente que intervenções podem funcionar para o enfrentamento de determi-
nada situação-problema. É claro que, pela quantidade de informação disponível, quanto mais 
aberta a busca, maior a dificuldade de seleção e de avaliação crítica da informação recuperada. 
Uma alternativa para esses casos é a revisão sistemática, que cumpre essa função de resumir 
de forma sistemática os estudos primários sobre uma mesma situação-problema.

Não existindo revisões sistemáticas a alternativa é a seleção pelo tipo de estudo primário que 
melhor responder ao tipo de pergunta de pesquisa. Por exemplo, se o foco da pergunta é avalia-
ção de risco, a primeira triagem no resultado da busca pode ser nos estudos de coorte.

Voltando ao tema dessa disciplina, a metodologia de pesquisa não se conclui com o conheci-
mento e a aplicação dos tipos de pesquisa, da definição da pergunta de pesquisa e da busca bi-
bliográfica. Os passos que seguem, e que não foram aqui abordados diretamente, são a análise 
dos dados e a redação das conclusões e principais resultados da pesquisa.
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