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Como focar a estratégia de busca na literatura relevante para a atenção
primária

How to focus the search strategy on the literature relevant to primary care

Cómo enfocar la estrategia de búsqueda en la literatura relevante para la atención primaria
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Prezados editores,
Gostaríamos de trazer à atenção dos leitores uma série de recursos
amplamente disponíveis para efetivar a seguinte sugestão de nosso guia
para a realização de revisões clínicas:1
Caso o número de resultados seja excessivo, pode-se
restringir a busca acrescentando termos como “primary health care”
e “family practice”.

O primeiro recurso é uma funcionalidade do portal de busca
federada ACCESSSS. Ao realizar uma busca, pode-se clicar em
“Advanced Options”, e então selecionar em “Disciplines” a opção
“Family Medicine (FM)/General Practice (GP)”. Isso restringe a busca de
diretrizes clínicas, revisões sistemáticas e artigos originais àqueles que
foram considerados úteis por médicos de família e comunidade, como
parte do sistema McMaster Online Rating of Evidence,2 conduzido pela
mesma organização que mantém o ACCESSSS.
Outro recurso é o filtro de busca em atenção primária à saúde (APS)
desenvolvido pela Flinders University of South Australia.3 Apesar de a
estratégia de busca ser longa o suficiente para não a reproduzirmos nesta
carta, os leitores poderão encontrá-la tanto no artigo quanto no website
do Primary Health Care Research and Information Service (PHCRIS).
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Pesquisadores da University of Oxford desenvolveram múltiplos filtros de busca para APS.4 Tomando
emprestada a terminologia da epidemiologia clínica, um dos filtros é mais “específico”, e portanto mais
apropriado para dúvidas clínicas: (general practi*[tiab] OR primary health*[tiab]). Outro filtro é mais “sensível”,
e, portanto, mais apropriado para revisões sistemáticas: (Clinic*[tiab] OR practi*[tiab] OR primary[tiab] OR
physician*[tiab] OR refer*[tiab] OR visit*[tiab] OR outpatient*[tiab] OR consult*[tiab] OR family[tiab] OR
communit*[tiab] OR ambulatory[tiab] OR centre*[tiab] OR centre*[tiab] OR office[tiab]).
Os filtros de busca de ambos os artigos foram desenvolvidos para consultas à MEDLINE através da
PubMed (ou Ovid), não se prestando ao uso da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) para a consulta à MEDLINE
ou LILACS. Tanto a base de dados LILACS quanto a ferramenta de busca BVS têm sido reconhecidas
como relevantes para a condução de revisões sistemáticas,5-7 embora a utilidade para dúvidas clínicas
não tenha sido estabelecida.8 Dessa forma, concluímos esta carta registrando nossa sugestão de que um
ou mais filtros de busca para APS sejam desenvolvidos para a BVS, sendo validados na base de dados
LILACS e, possivelmente, também MEDLINE.
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