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DeCS - Descritores em Ciências da Saúde 

 
O DeCS - Descritores em Ciências da Saúde é um vocabulário estruturado e trilíngüe (inglês, 

português e espanhol), desenvolvido pela BIREME, a partir do MeSH - Medical Subject 

Headings da U.S. National Library of Medicine para uso na indexação de artigos de revistas 

científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de materiais, assim 

como para a pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE e outras.  

Sua estrutura hierárquica é fundamentada na divisão do conhecimento em classes e 

subclasses, permitindo a execução de pesquisa em termos mais amplos ou mais específicos ou 

todos os termos que pertençam a uma mesma estrutura hierárquica. 

 

É uma ferramenta que deverá ser consultada antes da realização da pesquisa, 

principalmente pesquisa na base LILACS e MEDLINE (PUBMED) para identificação 

dos descritores corretos e tradução dos mesmos para o idioma inglês, quando necessário 

(PUBMED). 

 

Acessar: http://decs.bvsalud.org/ 

 

 

 

 

 

Clicar na opção “Consulta do DeCS” 

http://decs.bvsalud.org/
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É possível pesquisar através de consulta por palavras ou via os  índices: 

Alfabético - Mostra os descritores arranjados alfabeticamente no índice pela palavra digitada; 

Permutado - Mostra os descritores nos quais ocorram a palavra digitada, independente da 

mesma se posicionar no início, meio ou final do descritor composto. Por esta razão, 

normalmente adotamos esta forma para a realização da consulta. 

Hierárquico - Mostra os descritores arranjados hierarquicamente, ou seja, os descritores 

maiores (mais abrangentes) e menores (mais específicos) de cada um deles ("árvore"). 

 

EXEMPLO DE CONSULTA AO DESCRITOR DE ASSUNTO ATRAVÉS DO ÍNDICE 

PERMUTADO 

Assunto: Aneurisma da aorta 

 

 

 

1º Selecionar a opção de índice “Permutado” 

2º Clicar na opção “Índice” 
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3º Digitar uma palavra do 

assunto a ser pesquisado. 

Recomendamos digitar a 

palavra mais significativa 

do assunto pretendido 

4º Clicar na opção “Índice” 

5º Selecionar o 

descritor de assunto. O 

DeCS faz controle da 

terminologia. Observe 

que para o assunto 

“aneurisma da aorta” 

o descritor localizado é 

“Aneurisma aórtico” 

6º  Clicar em “Mostrar” 
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Observe o descritor 

descritor corretamente 

em três idiomas. A 

pesquisa na BVS Bireme 

poderá ser realizada em 

português, inglês ou 

espanhol e no PUBMED 

necessariamente em 

inglês. 

Observe informações 

importantes sobre o 

descritor como: 

- Assunto “sinônimo”; 

- Classificação do 

assunto por categoria(s), 

com link para o índice 

hierárquico do assunto; 

- Definição do assunto; 

- Notas de indexação 

para auxiliar o indexador 

e o pesquisador no 

momento da busca; 

- Qualificadores 

(aspectos) permitidos ao 

descritor. 
 

 

 

 

 

 

 


