
 
 

 

Procedimentos para Solicitação da Ficha Catalográfica 

para Teses e Dissertações do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências da SES-SP 
 

1. Deverão ser entregues na biblioteca ou enviados por e-mail, os seguintes 
dados: 

- Página de rosto do trabalho; 
- Título em inglês; 
- Palavras-chave (até o limite de 6) selecionadas do DeCS; 
- Formulário de Solicitação da Ficha Catalográfica preenchido e assinado. 
 

2. O Centro de Documentação da SES-SP utiliza como padrão o vocabulário 
controlado “Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS), por isso as palavras-
chaves sugeridas para a ficha catalográfica devem ser verificadas nesta lista.  

 
Entre no site do DeCS - http://decs.bvs.br/ 
Clique em “Consulta ao DeCS”  Vá em “Consulta por Índice” e Selecione a opção 
“Permutado”, clique em “Índice” Procure o termo exato ou algum que se 
aproxime mais da palavra-chave escolhida; caso não encontre o termo equivalente, 
mantenha a(s) palavra(s) que escolheu inicialmente. 
 

3.  Preencha e assine o formulário para solicitação da ficha e entregue na 
biblioteca (solicite-o pessoalmente no balcão de atendimento ou no e-mail 
abaixo). A ficha será elaborada após o preenchimento e assinatura do 
formulário em até 3 dias úteis. 

------------------------------------------------------------ 

Informações Complementares 

O DeCS “Descritores em Ciências da Saúde” é o vocabulário controlado de 
termos padronizados definidos por especialistas, para representar os assuntos e 
recuperar documentos em bases de dados da área da saúde como LILACS, 
WHOLIS, Cochrane e também na MEDLINE. Esta última é uma base de dados da 
National Library of Medicine (EUA), responsável pelo vocabulário MeSH (Medical 
Subject Headings) do qual o DECS foi traduzido e adaptado. A finalidade do DeCS 

http://decs.bvs.br/


 
 

é ser uma linguagem padrão para facilitar o acesso à informação científica 
produzida na Região da América Latina e do Caribe (AL&C).  

Nosso portal de pesquisa segue esse vocabulário padrão, por isso 
orientamos aos solicitantes da ficha catalográfica que selecionem os descritores 
a partir dele. Se o usuário não encontrar os descritores de que necessita no 
DECS, orientamos para que mantenha as palavras-chaves que escolheu 
inicialmente. 

 

O que são qualificadores? 

São termos que se agregam aos descritores de modo a definir diferentes 
aspectos de um mesmo assunto. Exemplo: CÉREBRO/patologia; 
CÉREBRO/efeitos de drogas, CÉREBRO/virologia, etc. Um qualificador vinculado 
no DECS sempre aparece associado ao descritor por uma barra (/). 

** Limite de qualificadores por descritor: 

Não devem ser usados mais de três qualificadores para um descritor (um 
como Primário e dois como Secundários), exceto em raras circunstâncias. Para 
qualquer documento no qual um descritor requeira o uso de mais de três 
qualificadores deverá ser utilizada a hierarquia dos qualificadores para 
encontrar um aspecto mais abrangente e reduzir o número de qualificadores 

Veja a hierarquia dos qualificadores aqui: 
http://decs.bvs.br/P/QualifHierarq2016_linked.htm 

Para saber mais, consulte orientações da BIREME/OPAS/OMS (Centro 
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde): 

http://bvsalud.org/como-pesquisar/ 

------------------------------------------------------ 

A ficha catalográfica é elaborada por um(a) bibliotecário(a), de acordo com 
os padrões estabelecidos no Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) 
vigente. 

E-mail para envio dos dados e para esclarecimento de dúvidas: 
ctd@saude.sp.gov.br  
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