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Sobre o DeCS 

 Vocabulário controlado com termos da área da saúde. Chamamos de vocabulário 

controlado porque reúne termos científicos da área e controla seus sinônimos  

 O DeCS é uma espécie de dicionário. Nele, verificamos a existência do termo a ser 

pesquisado e sua definição 

 Os termos ou palavras de um vocabulário controlado chamam-se Descritores. 

Utilizamos os descritores nas pesquisas realizadas em bases de dados  

 No DeCS teremos também os Qualificadores. Os qualificadores são um 

complemento aos descritores e atribuem um aspecto e/ou função 

 O DeCS é um vocabulário trilíngue. Localizaremos os descritores em português, inglês 

e espanhol.  

 O DeCS é de acesso livre. Seu endereço na internet é http://decs.bvs.br/  

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/


Buscando descritores 

 



1. Clique em Consulta ao 

DeCS 

2. Abrirá página com 

opções de idioma da 

pesquisa e tipo de busca 



Selecione o idioma desejado. 

Independentemente do idioma 

escolhido para a pesquisa, o 

DeCS trará os descritores 

correspondentes nos três idiomas 

Selecione o tipo de busca: 

Consulta por Palavra ou Consulta 

por Índice 

A seguir veremos detalhadamente 
cada tipo de busca 



Na Consulta por Palavra temos as opções de busca por palavra ou termo contido no 

descritor ou se soubermos o descritor exato poderemos acessá-lo diretamente 

Consulta por Palavra 

Com a opção Palavra ou termo 

selecionada digite o termo 

desejado e clique em Consulta 



Abrirá página com os 
descritores e 

qualificadores que 

contenham a palavra 

digitada.  

Observe que os 

qualificadores estarão 

sempre precedidos por 
uma barra (/) 



Se você já souber o descritor e deseja rever informações 

sobre ele, selecione a opção Descritor Exato, digite o 

descritor e clique em Consulta 



Abrirá página com o descritor 
pesquisado 



Observe a diferença dos resultados... 

Opção Palavra ou Termo Opção Descritor Exato 



Na Consulta por Índice temos as opções de busca pelos índices Alfabético, Permutado ou 

Hierárquico. Vejamos as possibilidades de cada um deles: 

Consulta por Índice 

Selecione a opção Alfabético e 

clique em Índice 

Clique em uma letra para 

abrir o índice com todos os 

termos que iniciam com a 

palavra selecionada ou 

digite o termo desejado e 

clique em Índice 



Abrirá índice com todos os termos 

que iniciam com a palavra que 

digitamos 

O índice do DeCS trará descritores, qualificadores e seus sinônimos. Por isso, é muito importante 
selecionarmos o termos desejados e clicar na opção Mostrar. Desta forma, acessaremos os 

descritores e/ou qualificadores exatos. Mais detalhes na etapa Selecionando descritores na consulta 

por índice deste mesmo tutorial. 



Para a busca pelo índice permutado, 

selecione a opção Permutado e 
clique em Índice 

O índice Permutado permitirá a busca por palavra ou raiz da palavra. Ao 

pesquisarmos a palavra Fisiologia recuperaremos todos os termos que contenham 

esta palavra, independentemente da ordem em que esta se apresenta. Também 

podemos pesquisar somente com parte da palavra como, por exemplo, Fisio. 

Vejamos os resultados para cada forma de busca: 



Busca por palavra 

Busca pela raiz da palavra 



Para a busca pelo índice hierárquico, selecione a 

opção Hierárquico e clique em Índice 

O índice Hierárquico indica a categoria ou área 

do conhecimento a que o descritor está inserido 

Clique em uma das categorias ou 

digite o descritor desejado e clique 

em Índice 



Abrirá página com a categoria ou área que o 

descritor pesquisado está subordinado   

Clique em uma das 

categorias ou no descritor 

desejado para abrir a 
definição 



Selecionando descritores na 

consulta por índice 

 



Selecione o índice desejado. Neste exemplo, 

utilizaremos o índice Hierárquico. Clique em Índice 

Digite a palavra ou raiz da 

palavra desejada. Clique 

em Índice 



Clique no termo desejado para 

selecionar 

Você poderá selecionar mais de um 

termo por vez. Basta clicar nos termos 

desejados mantendo a tecla Ctrl 

pressionada 



Clique em Mostrar. Abrirá 

página com os termos 

selecionados  

Observe que nem todos os termos selecionados são 

Descritores 



Ao clicarmos em Mostrar abriremos todas as informações do(s) termo(s) 

selecionado(s): 

Descritor em inglês, 

espanhol e português 

Sinônimos 

Categoria. O hiperlink abre 

a categoria ou área à que 

o descritor está 
subordinado 

Definição  e descritores 

relacionados 

Grupo de Qualificadores 

Quantos documentos 

estão representados por 

este descritor em algumas 

bases de dados 



Qualificadores 



Os Qualificadores atribuem função ou aspecto aos descritores. Para cada descritor existe 

um grupo de qualificadores permitidos:  



Existem também descritores que não possuem qualificadores:  



Os qualificadores estarão sempre 

precedidos por barra (/) no índice de 

resultados do DeCS 

Observe que existem descritores e 
qualificadores semelhantes. A barra 

(/) tem a função de identificar o 

qualificador e aparece também nas 

estratégias de busca das bases de 

dados  



Lembre-se: O qualificador 

atribui função e/ou aspecto 

ao descritor. Aparecerá 

sempre precedido por barra e 

não pode ser utilizado sozinho 

nas pesquisas em bases de 

dados. O qualificador é 

sempre um complemento ao 

descritor  



Recapitulando... 

 DeCS: vocabulário controlado da área da saúde. Traduzido do MESH (Medical 
Subject Headings) 

 Descritores: termos extraídos de um vocabulário controlado. São utilizados, 
principalmente, em pesquisas em bases de dados 

 Qualificadores: atribuem função aos descritores 

 A seleção dos descritores de assunto é o primeiro passo de uma pesquisa 

 O DeCS não é uma base de dados para pesquisa. Nele, verificamos somente os 
descritores que utilizaremos nas bases de dados 

 Link para o DeCS: http://decs.bvs.br/   

Dica! 

Anote sempre os descritores selecionados e nos diferentes idiomas. Assim, quando você 

iniciar sua pesquisa terá os descritores em português para as bases de dados nacionais 

e os descritores em inglês para as bases de dados internacionais. 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/


Boa pesquisa! 

Dúvidas? 

biblioteca@einstein.br  

mailto:biblio@einstein.br

