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Importância do uso de descritores 

• Caso os descritores não estejam de acordo com a nomenclatura das 
bases de dados, a publicação corre o risco de não ser encontrada. 
 
• A publicação não sendo facilmente encontrada tende a ser pouco citada, 
valorizada, reconhecida e fomentada. 
 
• Sugere-se a presença de 3 a 5 descritores em uma publicação. 
 
• Os descritores podem ser consultados em sites de vocabulários 
estruturados que são meios que permitem descrever, organizar e prover 
acesso a informação (assemelham-se a mapas de acesso a informação). 
 
• A proposta do descritores é que permitam que a uma informação seja 
selecionada a partir de uma vasta quantidade de dados.  

(BRANDAU; MONTEIRO; BRAILE, 2005)   
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Palavra-chave X descritor 

• A palavra chave não obedece estrutura alguma, é aleatória e retirada de 
textos de linguagem livre. 
 
• Para uma palavra-chave tornar-se um descritor ela tem que passar por 
um rígido controle de sinônimos, significado e importância na árvore de 
um determinado assunto. 
 
• Os descritores são organizados em estruturas hierárquicas, facilitando a 
pesquisa e a posterior recuperação do artigo. 

(BRANDAU; MONTEIRO; BRAILE, 2005)   
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Informações sobre o DeCS 

• Vocabulário estruturado trilíngue (português, inglês e espanhol) 
 
• Criado pela BIREME, em 1986, para servir como uma linguagem única 
na indexação de publicações científicas e outros tipos de materiais. 
 
• Organizado de maneira hierárquica para ser usado na pesquisa e 
recuperação de assuntos nas fontes de informação disponíveis na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
 
• Desenvolvido a partir do MeSH - Medical Subject Headings da U.S. 
National Library of Medicine (NLM), que surgiu em 1963, com o objetivo 
de permitir o uso de terminologia comum para pesquisa. 
 
• Apresenta termos médicos originais do MeSH, além de áreas específicas 
de Saúde Pública, Homeopatia, Ciência e Saúde e Vigilância Sanitária. 
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Consultando o DeCS 

http://decs.bvs.br/ 
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Consulta por palavra 

Mostra o descritor 
exato da palavra 

consultada 

Mostra os 
descritores que 

contém a palavra 
ou termo 

consultado 
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Consulta por índice 

Mostra os descritores 
arranjados 

alfabeticamente no 
índice pela palavra 

digitada  

Mostra os descritores nos 

quais ocorram a palavra 

digitada, independente da 

posição 

Mostra os descritores 

arranjados 

hierarquicamente 
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Buscando um descritor por palavra ou termo  
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Buscando o descritor exato 
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Buscando por índice alfabético: passo 1 
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Buscando por índice alfabético: passo 2 
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Buscando por índice permutado: passo 1 
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Buscando por índice permutado: passo 2 
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Buscando por índice permutado: passo 3 
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Buscando por índice hierárquico: passo 1 
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Buscando por índice hierárquico: passo 2  
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Configuração do DeCS 
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Serviços do DeCS 
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Consulta via trigramas: passo 1 
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Consulta via trigramas: passo 2 
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