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Na sociedade da informação, a prática clínica dos médicos vem sofrendo mudanças no que se refere à 
busca, ao acesso e ao uso da informação científica relacionada com o atendimento do paciente. A produ-
ção de informação na área cresce a níveis exponenciais: disponibilizam-se milhões de referências de arti-
gos científicos em bases de dados bibliográficas, criam-se portais, diretórios, revistas eletrônicas, etc. para 
oferecer a este profissional. Pesquisas constatam que o médico precisa desta tecnologia para suas decisões 
sobre assuntos da saúde de seu paciente, e que não tem sido fácil integrá-las à sua prática. No intuito de 
investigar o comportamento informacional do médico decorrente das necessidades surgidas durante o 
atendimento ao paciente, realizou-se uma pesquisa com um grupo de residentes do hospital universitário 
da cidade de Salvador, Bahia, em 2004. Parte desta pesquisa enfocou as habilidades deste profissional 
com o uso de recursos digitais. Os resultados apontam para um médico jovem, que afirma conhecer os 
recursos tecnológicos e digitais disponíveis, mas que na realidade não faz da utilização dos mesmos uma 
alternativa eficiente de seu comportamento e tem escasso conhecimento das principais bases de dados 
bibliográficas de acesso gratuito na Internet. A grande quantidade de informações recuperadas representa 
um problema para este profissional que desconhece os serviços de fornecimento de cópias digitais. Utiliza 
o meio eletrônico em suas buscas, tem um computador em casa, mas não opta por se manter informado 
por meio dos recursos disponíveis na rede. Constatou-se também que, embora o formato do documento 
digital seja bem aceito, a absoluta maioria prefere imprimir o documento para realizar a leitura. Conclui-
se que falta a este grupo informação sobre os recursos disponíveis, assim como treinamento para desen-
volver habilidades na sua utilização, o que sugere haver um importante papel para o profissional da in-
formação especializado na área médica neste contexto. 
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INTRODUÇÃO 

 
A sociedade da informação está marcada por transformações tecnológicas ocor-

ridas nas últimas duas décadas do século XX que levaram a mudanças generalizadas em 

diferentes aspectos da vida em sociedade, onde a informação e o conhecimento são ele-

mentos estratégicos tanto do ponto de vista econômico, como político e social (LEGEY; 

ALBAGLI, 2000). As novas tecnologias de informação (TI) modificaram a forma de 

trabalho da maioria das profissões, e não foi diferente com os profissionais de saúde. As 

TI na área médica estão muito desenvolvidas e têm influenciado sobremaneira as ativi-

dades do médico que conta hoje em dia com o auxílio de um valioso e amplo arsenal de 

equipamentos para o exercício da sua profissão. A prática clínica, no entanto, privilegia 

o contato entre o médico e o paciente e lida com um conhecimento que, embora esteja 

baseado em arcabouço teórico-científico, se manifesta principalmente através da experi-

ência do médico e do que ele especificamente “vê e sente” nesse paciente (CAMARGO 

JR., 2002). Porém este paciente cada vez mais vem se transformando, também influen-

ciado por este processo de globalização e de facilidades de acesso à informação. Esta 

mudança torna o paciente um indivíduo que deseja participar das decisões médicas que 

lhe dizem respeito, obrigando o médico, de certa forma, a procurar informações relacio-

nadas a estes questionamentos. Do mesmo modo, a ampliação do conhecimento cientí-

fico e o aumento crescente da informação publicada não permitem que os especialistas 

atuem comodamente em diversas áreas da medicina. Ao contrário, o “volume e a pro-

fundidade das informações geradas a partir do desenvolvimento das especialidades pro-

duzem fragmentação do conhecimento...” (FEUERWERKER, 1998). George D. Lund-

berg, conceituado editor da revista JAMA, dizia, já em 1992, que para estar atualizado 

em sua especialidade um médico precisaria ler pelo menos seis mil artigos a cada dia. 

O médico neste contexto encontra-se em uma situação que exige, mais do que 

nunca, estar em permanente processo de aprendizagem, precisa utilizar essas tecnologi-

as para suas decisões sobre assuntos da saúde de seu paciente e enfrentar os problemas 

da excessiva quantidade de informação e a falta de tempo para utilizá-las.  

Com o objetivo de investigar o comportamento informacional do médico decor-

rente das necessidades surgidas durante o atendimento ao paciente, realizou-se uma 

pesquisa que envolveu um grupo de médicos residentes do Hospital Universitário Pro-

fessor Edgar de Santos (HUPES), da Universidade Federal da Bahia, durante os meses 

de outubro a dezembro de 2004.  



Duas partes desta pesquisa serão abordadas neste artigo. Uma parte que foi dire-

cionada a conhecer os hábitos e as preferências de utilização de recursos informacio-

nais. E outra parte que procurou saber sobre o conhecimento dos recursos informacio-

nais e suas habilidades no manejo dos mesmos. Relatam-se a seguir os resultados obti-

dos nesta pesquisa. Antes porém, incluem-se algumas considerações sobre os temas que 

permeiam esta pesquisa e uma breve descrição sobre a Residência Médica. 

 
A RESIDÊNCIA MÉDICA E O MÉDICO RESIDENTE 
 

A residência médica surge como programa em 1889, nos Estados Unidos, dentro 

do Hospital John’s Hopkins, através do cirurgião William Halsted, um ícone da cirurgia 

daquela época, e seu primeiro coordenador (BOTEGA, 2002). Este fato mudou o rumo 

da formação profissional do médico. Halsted observou que o treinamento médico feito 

de forma aleatória, além de não oferecer oportunidades iguais para todos, ocasionava 

um processo repleto de ensaios e erros que repercutia nos pacientes. Observou também 

que seria no final do curso de graduação o momento adequado para interferir no proces-

so, pois é quando o preparo do médico deve se tornar mais intenso, sob supervisão cons-

tante. Concebida como um período curto onde se transmitiriam experiência e habilida-

des, a “residência médica constitui a mais perfeita modalidade de aperfeiçoamento e 

especialização em medicina, imprimindo na formação inicial dos docentes e pesquisa-

dores os mais elevados padrões de excelência” (GUALBERTO, 1998). 

No Brasil os primeiros programas foram implantados no Hospital das Clínicas 

da Universidade de são Paulo e no Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, em 1945 

(TAVARES NETO, 1982). 

Foi pela necessidade de organização e adequação dos programas que a Residên-

cia Médica foi institucionalizada no Brasil, pelo Decreto nº. 80.281, de 5 de dezembro 

de 1977. A Residência Médica foi definida então como “modalidade de ensino de pós-

graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização, caracterizada 

por treinamento em serviço, em regime de dedicação exclusiva, funcionando em institu-

ições de saúde, universitárias ou não, sob orientação de profissionais médicos de eleva-

da qualificação ética e profissional” (OLIVEIRA & MARRONI, 2002). O Decreto criou 

também a Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM (GUALBERTO, 1998). 

O Programa de Residência Médica, cumprido integralmente dentro de uma determinada 

especialidade, confere ao médico residente o título de especialista (BRASIL, 1981). 

Atualmente 70% dos médicos que se formam têm oportunidade de freqüentar um pro-



grama de Residência. Existem ao redor de dezoito mil residentes no Brasil e mais de 

três mil programas de residência médica (NICOLAU, 2005). 

Na Bahia os primeiros programas de Residência Médica (Clínica Médica, Clíni-

ca Cirúrgica e Pediatria) foram implantados no HUPES, em 1960. Atualmente o HU-

PES oferece 24 programas e contava com 120 residentes em 2004, no momento de rea-

lização da pesquisa. 

A residência prepara para a prática de uma especialidade. É uma fase do proces-

so educativo (NOWINSKI, 1983) e ao mesmo tempo uma forma de complementar o 

processo de graduação do médico, “tendo em vista as deficiências amplamente reconhe-

cidas desse processo” (FEUERWERKER, 1998, p 58).  

Os médicos residentes representam uma população num momento crítico da car-

reira profissional, pois ao estarem em processo de formação com relação a uma deter-

minada especialidade, exercem sua prática profissional com uma dedicação diferente, 

objetivada principalmente pelo desejo e a necessidade de aprender. Por outro lado, em 

sua maioria, estes médicos são jovens e recém-egressos da faculdade. Conhecer como se 

processa seu contato com os recursos tecnológicos de informação pode contribuir tam-

bém para o levantamento de hipóteses sobre comportamentos informacionais de grupos 

diferentes – por exemplo, médicos em clínicas particulares, médicos com mais de dez 

anos de formados, etc. 

 
AS NECESSIDADES INFORMACIONAIS DA PRÁTICA MÉDICA 

 
Os estudos sobre necessidades informacionais e busca informacional para de-

terminadas categorias indicam que natureza especifica da profissão, fatores como idade, 

estágio da carreira, área de especialização, local geográfico, podem influenciar a formu-

lação das necessidades informacionais (LECKIE, 1996). 

De modo geral na área médica podem ser identificados vários grupos de usuários 

de informação, a saber: os pesquisadores, os profissionais na prática clínica (atendimen-

to ao paciente) em suas diversas especialidades e níveis, os professores, e os adminis-

tradores e gestores dos serviços de saúde. Há ainda os estudantes de medicina. Cada 

grupo tem necessidades informacionais diferenciadas e comportamentos também dife-

renciados (RODRIGUEZ ALONSO, 1993). 

Seguindo Gorman (1995), que analisou diversos trabalhos sobre as necessidades 

informacionais dos médicos, estas variam em ordem e magnitude. Para poder interpretar 

e comparar as necessidades, ele classificou em algumas categorias o tipo de informação 



que o médico requer: dados do paciente, estatísticas populacionais, conhecimento mé-

dico, informação logística e influência social. Baseado, principalmente, no trabalho de 

Osheroff et al. (1991), Gorman também identificou na literatura alguns tipos de neces-

sidades, quais sejam: necessidades não reconhecidas e necessidades reconhecidas; ne-

cessidades procuradas e necessidades satisfeitas. 

Os trabalhos sobre necessidades informacionais dos clínicos referem-se em par-

ticular a determinados tipos de necessidades e determinados tipos de categorias e/ou 

situações em que estes clínicos se encontram. 

Manning e colaboradores (1980) desenvolveram um projeto para detectar as ne-

cessidades educacionais dos médicos especificamente na prescrição de medicamentos, 

partindo da hipótese de que um estudo desse instrumento traria conclusões sobre a ne-

cessidade de prover estes médicos com maiores informações através de uma educação 

continuada. Em 1985 Covell et al. realizaram uma pesquisa também com a intenção de 

validar a necessidade de educação continuada dos médicos. Esta foi a primeira pesquisa 

para detectar as necessidades informacionais na prática diária.  

O trabalho de Osheroff e colaboradores, de 1991, foi marcante na temática das 

necessidades informacionais da prática clínica, por identificar não só que estas necessi-

dades existem e são específicas desta categoria, mas ainda a que seria necessário recor-

rer para satisfazer essas necessidades. Forsythe e colaboradores, em 1992, optaram por 

estudar quais necessidades informacionais são expressas espontaneamente pelos médi-

cos durante a prática.  

Tentando descobrir maiores dados sobre como os profissionais da informação 

podem intervir nas necessidades informacionais dos médicos, Haugh (1997) realizou 

um estudo meta-analítico dos trabalhos publicados entre 1978 e 1992 para categorizar e 

hierarquizar as preferências por fontes de informação dos médicos.  

Dentre os trabalhos mais recentes sobre este tema encontra-se o de Cogdill 

(2000) sobre necessidades informacionais e busca informacional de um grupo de médi-

cos da área de pronto socorro que atuam como preceptores de estudantes de medicina e 

o de Green, Ciampi e Ellis, também de 2000, que entrevistaram os residentes do pronto 

socorro de um hospital universitário.  

Os trabalhos analisados até aqui procuraram desvendar as necessidades questio-

nando o usuário, no caso o médico, porém o trabalho de Jerome (2001) traz outro ponto 

de vista, por estar focado num centro de informações atendido por bibliotecários. Esta 

pesquisa consistiu em examinar os tipos perguntas originadas pelos clínicos na sua prá-



tica e direcionadas aos bibliotecários. Este estudo é muito importante para elucidar a 

necessidade de um profissional da informação especializado nesta área, um profissional 

que tenha o manejo amplo da literatura médica e que tenha a capacidade de fazer avali-

ação crítica da literatura.  

Algumas das pesquisas brasileiras mais recentes sobre o tema abordaram a utili-

zação da biblioteca hospitalar e outras fontes de informação pelos funcionários hospita-

lares (médicos, enfermeiras e administradores), comparando hospitais brasileiros com 

hospitais ingleses (MENDES, 1997); busca de informação por parte dos médicos docen-

tes (CURTY, 1999); manejo das novas tecnologias pelos docentes da área de saúde pú-

blica (CUENCA & TANAKA, 2003); estudo sobre o conhecimento dos médicos e co-

mo os mesmos selecionam e avaliam a informação na prática médica (CAMARGO JR, 

2002); o papel do profissional da informação na área de saúde (CIOL, 2000; CRESTA-

NA, 2002; BERAQUET, 2002). 

 
O PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO DA ÁREA MÉDICA 

 
Os resultados encontrados nas pesquisas concluem afirmando que os médicos, 

no seu trabalho de atendimento ao paciente, precisam de informação diferenciada, de 

preferência intermediada por um serviço profissional (até mesmo devido à falta de tem-

po do próprio médico), que se dedique a essa tarefa munido de preparação especial e de 

elevada qualificação. Os serviços tradicionais de bibliotecas, coleções de livros e catá-

logos devem ser acrescidos de serviços de informação especializados. Um profissional 

da informação moderno, já visualizado por Lancaster em 1981, que não se limita às qua-

tro paredes de uma biblioteca, que pode aplicar suas habilidades profissionais na busca 

de informação, oferecendo respostas às perguntas em qualquer lugar onde haja um com-

putador com acesso aos recursos informacionais. Um profissional que pode participar 

de equipes médicas ou que atua como professor, treinando e desenvolvendo as habilida-

des dos estudantes ou dos médicos para sua atividade profissional (DAVIDOFF, 2000; 

MCKIBBON, 1998). 

As bibliotecas médicas nos últimos dez anos têm modificado seu meio de ação e 

migrado para o meio eletrônico. A partir de 2000, quase todos os periódicos assinados 

são de acesso eletrônico. Dados estatísticos das bibliotecas médicas americanas mos-

tram que, em 1996, 5,75% do orçamento das bibliotecas eram gastos com recursos ele-

trônicos. Em 1999 o percentual subiu para 10 %. Em 1997 o número de periódicos ele-

trônicos em medicina era de 73 e em 2000 de 768 (AAHSL apud SCHERRER, 2002). 



Estes dados mostram que as coleções das bibliotecas migraram para bibliotecas virtuais, 

com disponibilização de bases de dados, índices, livros e artigos de texto completo digi-

talizado, com acesso através de computadores remotos e que o profissional da informa-

ção médico precisa dominar toda esta tecnologia. 

O profissional da informação que atua na área médica tem a possibilidade de in-

tervir em diversas áreas não sempre visitadas por estes profissionais. Por exemplo, o 

envolvimento de bibliotecários na educação médica continuada, promovendo habilida-

des de busca informacional (SCHERRER, 2002). No início dos anos 90 a Medicina 

Baseada em Evidencias (MBE) envolve a participação do bibliotecário no processo de 

resolução de problemas. Outra área é a produção de recursos eletrônicos de informação 

como bibliotecas digitais, etc., assim como também a área de organização de informa-

ção para leigos e pacientes Os serviços do bibliotecário clínico, implantados em muitos 

hospitais americanos desde os anos 1970 (SCHACHER, 2001), são um dos papéis mais 

especializados deste profissional. 

Dois são os principais fatores que caracterizam este profissional: amplo conhe-

cimento do manejo de recursos informacionais e domínio da terminologia e metodolo-

gia dos estudos em medicina. Alguns autores têm lançado uma nova denominação para 

este profissional: informacionista (DAVIDOFF; FLORENCE, 2000). 

As bibliotecas médicas têm tudo para dar certo e ter êxito pois não somente pro-

porcionam suporte específico para a instituição, utilizando as novas TI para organizar, 

sintetizar e filtrar informação para a academia, para a clínica e para a tomada de deci-

sões da instituição, como também desempenham um importante papel na guarda (arqui-

vos) dessa informação (SCHERRER, 2002). 

 
RESULTADOS DA PESQUISA 

 
Baseado nos dados da pesquisa realizada com os médicos residentes do Hospital 

Universitário Professor Edgar de Santos (HUPES), relata-se a seguir uma parte dos re-

sultados obtidos, que permitem avaliar qual a situação deste grupo com relação ao ma-

nejo de recursos digitais. 

Foram tomados como amostra, através de um sorteio, 85 residentes do grupo de 

120 que compunham o quadro total de residentes no segundo semestre do ano 2004. 

Foram utilizados dois métodos de pesquisa, o survey e a técnica do incidente crítico. O 

instrumento básico foi o questionário-padrão com 35 perguntas fechadas, divididas em 

6 partes. Apresentamos aqui a análise de algumas das perguntas correspondentes à ter-



ceira e à quarta parte do mesmo.  

De acordo com os dados estatísticos computados nos 73 questionários recupera-

dos – 86% dos 85 distribuídos – os resultados desta pesquisa mostram que os residentes 

do Hospital Universitário Prof. Edgard de Santos compõem um grupo de pessoas jo-

vens, com uma média de idade de 28 anos. Admitem experimentar necessidades de in-

formação durante a prática clínica e preferem procurar como fonte de informação em 

primeiro lugar a sua própria coleção de documentos, que está composta basicamente de 

livros. Dizem conhecer os recursos tecnológicos e digitais disponíveis, mas na realidade 

não fazem da utilização dos mesmos uma alternativa eficiente no seu comportamento. 

Constatou-se escasso conhecimento das principais bases de dados bibliográficas de a-

cesso gratuito na Internet e, quando utilizadas, apenas com manejo superficial do recur-

so. A grande quantidade de informação recuperada significa um problema e acessam 

apenas o que está oferecido de forma fácil e gratuita. Não utilizam os serviços de forne-

cimento de cópias digitais de documentos desenvolvidos pelos sistemas de bibliotecas 

nacionais e estrangeiras. Utilizam o meio eletrônico nas suas buscas, mas não investem 

em adquirir produtos como assinaturas de periódicos eletrônicos, CDs científicos ou 

assinaturas de portais especializados. Têm computador em casa, mas não escolhem se 

manter informados através dos recursos disponíveis na Internet, como listas de discus-

são ou serviços de envio dos sumários dos periódicos médicos e preferem fazê-lo atra-

vés do contato com os colegas e professores. Constatou-se também que, sendo o docu-

mento digital um formato bem aceito, a absoluta maioria prefere imprimir o documento 

para realizar a leitura.  

 
HÁBITOS E PREFERÊNCIAS POR RECURSOS INFORMACIONAIS 

 
Quando procuram por informação os residentes se dividem entre os que prefe-

rem o meio eletrônico (48%) e os que preferem o meio impresso (45%). 

Quanto à preferência em relação às fontes de informação, pode-se definir a pre-

ferência dos residentes em ordem decrescente através de um sistema de ponderação. A 

fonte mais consultada foi a coleção particular e em segundo lugar a consulta a um médi-

co supervisor ou mais experiente. Em terceiro lugar os residentes preferem consultar 

outros sites de informação médica (BIREME, SCIELO, MDConsult, Bibliomed, etc.), 

em quarto lugar outras ferramentas de pesquisa na Internet, deixando para último lugar 

nas suas preferências  as bibliotecas ou bibliotecários e o Portal da CAPES.  

A coleção particular dos residentes aparece como importante fonte de informa-



ção segundo os resultados apresentados anteriormente. O Gráfico 01 ilustra os tipos de 

recursos bibliográficos que compõem a coleção dos pesquisados. 

 
 

Gráfico 01. Coleção particular 
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Nesta pergunta percebeu-se que houve confusão entre ter uma assinatura e ter 

acesso, e o que se perguntou foi se assinava algum periódico, seja impresso, eletrônico, 

nacional ou estrangeiro, isto é, se efetuava pagamento para ter o acesso e não o acesso 

gratuito aos periódicos. Para saber se o residente tinha acesso aos recursos gratuitos 

disponíveis na Internet efetuou-se uma pergunta no sentido de saber se possuía compu-

tador com acesso à Internet, cujo resultado encontra-se mais abaixo neste artigo. 

Problema similar aconteceu no item relativo às assinaturas de portais, 19 (28%) 

residentes marcaram a opção “sim”, possui assinatura de portais porém quando questio-

nados sobre quais eram estes portais ou não responderam ou responderam o nome de 

recursos que são gratuitos na Internet, para os quais é apenas necessário um cadastro e 

não uma assinatura, que implica em pagar uma mensalidade ou anuidade. Teve ainda 

quem apontasse o Portal da CAPES, que embora não seja gratuito, também não é pago 

por assinatura por pessoas individualmente e este grupo de residentes tem acesso ao 

Portal de forma gratuita dentro do hospital. Alguns também confundiram portais com 

provedores da Internet. Por este motivo estas respostas foram todas eliminadas dos re-

sultados, dado que concluímos que nenhum dos residentes assina portais ou recursos 

eletrônicos. 



Outro componente importante nos recursos disponíveis ao grupo em seus domi-

cílios é o computador com acesso à Internet. Apurou-se que 94% (69) possuem o equi-

pamento e que 50% se conectam à Internet por banda larga e 50% por conexão discada.  

Segundo se apresentou nos itens anteriores, são vários os recursos informacio-

nais disponíveis e a ordem de preferência dos residentes na utilização destes recursos é a 

seguinte: livros, artigos impressos, artigos eletrônicos, documentos da Internet, CDs 

científicos, documentos de congressos e vídeos científicos. 

Outro item pesquisado em relação às preferências e utilização dos recursos in-

formacionais foi saber por quais meios os residentes recebem informações sobre novi-

dades e recentes descobertas de temas da sua área profissional. Os resultados apontam 

que 62% dos residentes se mantêm informados principalmente através da participação 

em eventos formais (congressos, etc.) e também 62% disseram fazê-lo através de even-

tos informais (sessões clínicas, reuniões, etc.). Os colegas, professores ou outros profis-

sionais da área de saúde também são apontados como portadores das novidades da área 

(58%). Outros meios têm pouca influência neste aspecto, como as listas de discussão 

(14%) e a própria biblioteca, que praticamente não foi lembrada como possível fonte de 

disseminação de novidades e descobertas na medicina (4%). 

 
CONHECIMENTO E HABILIDADES NO MANEJO DE BASES DE DADOS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
Em sua maioria os residentes declaram realizar pessoalmente suas pesquisas bi-

bliográficas em bases de dados (81%). Ao juntar-se este resultado com os que além de 

fazer suas próprias pesquisas também as mandam fazer por outra pessoa (10%), conclui-

se que cerca de 90% dos residentes afirmam realizar suas próprias pesquisas bibliográfi-

cas. Os outros 10% não fazem pesquisas bibliográficas em bases de dados ou as man-

dam fazer por outra pessoa (Tabela 01). 

 
Tabela 01. Percentual de residentes que realizam Pesquisas bibliográficas  

PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS n(%) 

Realiza 59 (81%) 

Realiza e manda fazer 7 (10%) 

Manda fazer 3 (4%) 

Não realiza 4 (6%) 
 

 



A partir deste dado as perguntas seguintes foram dirigidas especificamente para 

aqueles que fazem suas pesquisas bibliográficas em bases de dados (66 residentes ou 

90%). A primeira delas refere-se a como foi que os residentes aprenderam e se aprende-

ram as técnicas da pesquisa bibliográfica. Descobriu-se que a maioria aprendeu com a 

prática (66%). Ao mesmo tempo, uma parte (29%) declara não ter certeza se usa as téc-

nicas corretamente. Somente um residente disse ter recebido orientação ou treinamento 

de um(a) bibliotecário(a). E nenhum fez uso de cursos à distância disponibilizados em 

sites da área médica como é o caso da BIREME, Escola Paulista de Medicina ou Natio-

nal Library of Medicine. 

Na tentativa de verificar se os residentes efetivamente dominam ou utilizam os 

recursos das bases de dados, foram solicitados a apontarem, dentre uma série de sete 

frases, elencadas de forma a representar diferentes estágios no domínio do manejo de 

bases de dados, uma única, que definisse a sua forma de pesquisar. A maioria se encon-

tra num estágio muito elementar escrevendo apenas palavras-chave na primeira caixa de 

diálogo que aparece (37%). Alguns outros selecionam a opção “pesquisa avançada” 

(23%) ou combinam diversas palavras-chave com operadores booleanos (25%) ou ainda 

utilizam os recursos de “limites”, “campos” ou “índice” (8%). Os outros estágios mais 

especializados porém mais efetivos na busca não são utilizados pelos residentes.  

No Quadro 01 apresentam-se as frases escolhidas pelos residentes para expressar 

sua avaliação quanto ao resultado das suas pesquisas bibliográficas em bases de dados.  

 
 

Quadro 01. Avaliação do resultado da pesquisa 

AVALIAÇÕES n(%) 

Sempre encontra rapidamente o que precisa 7 (10%) 
Recupera um número suficiente e accessível de referências (menos de 
100) 16 (22%) 

Apesar do grande resultado consegue o que precisa 25 (34%) 

Obtém resultados muito amplos, a maior parte dos quais que não se 
aplica ao tema 

17 (23%) 

Não sabe se a pesquisa foi exaustiva e não tem tempo para aprofundar 5 (7%) 

Percebe que necessita aprender a manejar melhor as estratégias de 
busca 

23 (31%) 

Nunca encontra o que precisa 0 (0%) 

Não realiza pesquisas ou manda fazer 7 (10%) 

 



Gráfico 02. Avaliação do resultado da pesquisa 
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Sobre a satisfação dos residentes com os resultados de suas buscas descobriu-se 

que a maioria não está satisfeita. Apresentaram-se sete frases onde as duas primeiras 

denotam satisfação (“Sempre encontra rapidamente o que precisa” e “Recupera um 

número suficiente e accessível de referências (menos de 100)”), a terceira satisfação 

moderada (“Apesar do grande resultado consegue o que precisa”), a quarta satisfação 

baixa (“Obtém resultados muito amplos, a maior parte dos quais que não se aplica ao 

tema”), a quinta insatisfação moderada (“Não sabe se a pesquisa foi exaustiva e não 

tem tempo para aprofundar”), a sexta e a sétima insatisfação (“Percebe que necessita 

aprender a manejar melhor as estratégias de busca” e “Nunca encontra o que preci-

sa”). As frases que denotam satisfação baixa e insatisfação foram apontadas por 75% 

dos residentes. Apenas um 10% apontou estar satisfeito completamente (Gráfico 02).  

As mais importantes Bases de dados bibliográficas da área médica que estão dis-

poníveis para pesquisa (MEDLINE, LILACS e The Cochrane Library, Web of Science, 

PSYCINFO, CINAHL e EMBASE) foram elencadas, para levantar dados sobre a fre-

qüência de utilização das mesmas, assim como, determinar se os residentes as conheci-

am ou não. Os dados são apresentados no Gráfico 03, onde se visualiza através das dife-

rentes cores quais bases são mais ou menos utilizadas pelos residentes e quais são as 

menos conhecidas.  

 



Gráfico 05. Utilização das Bases de Dados bibliográficas 
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São vários os problemas freqüentemente encontrados na busca por literatura ci-

entifica em fontes eletrônicas (bases de dados e Internet) segundo o resultado desta pes-

quisa. A maioria acredita que o problema está em selecionar entre a grande quantidade 

de documentos recuperados nas buscas (48%) e em segundo lugar a falta de tempo 

(34%). Descobrir sites específicos em sua área de interesse e/ou especialização, assim 

como os custos financeiros tanto dos documentos como da conexão foram considerados 

problemas.  

Das referências obtidas na busca, o próximo passo é selecionar o que vai ser li-

do. Perguntou-se então aos residentes quais fatores priorizam quando selecionam docu-

mentos para a leitura na tentativa de responder perguntas surgidas durante a prática mé-

dica. O fator que aparece como mais importante no momento da seleção é o texto com-

pleto estar gratuito (67%), assim como a atualidade ou novidade da informação (56%). 

A opção de o texto completo ser de fácil acesso foi apontada por 44% dos residentes. 

Quanto ao formato do texto estar em pdf, foi uma prioridade apenas apontada por 20%. 

Apesar da falta de tempo ser uma dificuldade apontada por muitos residentes no item 

anterior, o fato do texto ser pouco extenso não parece ser fator prioritário para os resi-

dentes a julgar pelos escassos 8% que o apontaram. Assim como o fator idioma também 

não influi demais na seleção.  

Uma vez selecionado o documento nas bases de dados procurou-se conhecer 



qual o comportamento dos residentes para obter o documento. Soube-se assim que, em 

coerência com o resultado da pergunta anterior, a maioria (38%) dos residentes somente 

obtém o que está com link para o texto gratuito, e outros 34% procuram na Internet em 

sites especializados com ligações aos documentos com texto completo também gratuito 

(Scielo, Free Medical Journals, etc.). Nesta pergunta, vários residentes (26%) lembra-

ram do Portal da CAPES como local de acesso ao texto completo dos artigos. Muito 

poucos escolheram a opção de ir a uma biblioteca e procurar saber se estão disponíveis 

os documentos (16%), ou para solicitar as cópias através dos sistemas de comutação 

bibliográfica oferecidos em todas as bibliotecas da Universidade Federal da Bahia (8%) 

ou de fazê-lo pessoalmente através dos serviços on line do COMUT ou do SCAD (8%). 

Apesar do computador estar presente na vida dos residentes, de acordo com os 

94% dos que responderam que tem um em casa, e de que o meio eletrônico é preferido 

por 50% dos residentes para realizar suas buscas, 84% dos residentes declararam prefe-

rir imprimir o documento para realizar a leitura que ler na tela do computador (7%). 

 
CONCLUSÕES 

 
Os resultados desta pesquisa apresentam-se comparativamente parecidos com os 

resultados das diversas pesquisas publicadas ao redor do mundo. É notória a pouca in-

timidade deste profissional com os recursos informacionais da sua área. Isto permite 

pensar que, em concordância com estudos de Camargo Jr (2002), os médicos na sua 

prática privilegiam em primeiro lugar sua experiência e seu conhecimento teórico e não 

a consulta às fontes de informação. Porém, ao analisar o conjunto de respostas que fa-

lam das necessidades e dos recursos e seu manejo, percebe-se que talvez haja uma ne-

cessidade não consciente, ou não reconhecida, por serviços de profissionais da informa-

ção, como descritos anteriormente, que não somente facilitariam seu desempenho como 

acresceriam muito em qualidade e certeza à sua prática.  
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