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RESUMO: Dezenove das atuais 40 revistas nacionais de Odontologia publicam regularmente
uma relação de unitermos, ao lado dos resumos dos artigos para facilitar sua indexação. Entre
tanto, alguns autores propõem unitermos inadequados ou inexatos, que não podem ser aproveita
dos por não corresponderem (ou pelo menos se aproximarem) aos cabeçalhos de assuntos dos
fndices bibliográficos. São comentados alguns deles. Há uma tendência internacional atual em se
suprimir unitermos. O moderno serviço de informática passa a extrair do ((tulo e do resumo as
palavras-chave. Isto aumenta a responsabilidade da preparação de ((tulos claros e precisos e de
resumos compreensfveis e abrangentes.
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INTRODUÇÃO

Unitermos, palavras-chave ou descritores são palavras selecionadas diretamente
dos artigos publicados. Correspondem ao cabeçalho de assunto dos índices bibliográ
ficos; todos os documentos referentes àquele assunto levarão o mesmo cabeçalho e
isto facili~áa recuperação da informação13.

Assim, o trabalho de indexação de um documento pode ser grandemente facilitado
pelo autor ao redigi-lo, quando fornece as palavras-chave do artigo, isto é, as pala
vras mais típicas, mais usadas, descritivas de idéias ou conceitos21•

Várias revistas odontol6gicas brasileiras solicitam dos colaboradores uma relação
de unitermos que melhor identifiquem os assuntos do trabalho a ser publicado. Al
gumas delas pedem para que seja consultada a lista de cabeçalhos de assuntos dos
índices pertinentes, principalmente o "Index Medicus" e o "Index to Dental Litera
ture''', traduzidos na Bibliografia Brasileira de Odontologia, do Serviço de Documen-

... Departamento de Morfologia - Faculdade de Odontologia - UNESP - 16015 - Araçatuba - SP.
** Bibliotecária da Faculdade de Odontologia - UNESP - 16015 - Araçatuba - SP.



336

tação Odontológica da Faculdade de Odontologia da USP, e nos Cabeçalhos de As
suntos Médicos, da Associação Paulista de Bibliotecários.

Mas, esta recomendação de preparar os unitennos de confonnidade com os cab
çalhos dos índices nos quais a revista está, ou pretende ser indexada, não tem sido
seguida regularmente. Nem sempre os autores aprontam unitennos que se ajustam
nos índices ou que, pela sua coerência, possam vir a se tomar cabeçalhos novos. É
comum encontrar-se muitos deles impróprios, inexatos e até mesmo ingenuamente in
sólitos.

Como estamos interessados no aprimoramento das publicações brasileiras na área
de Odontologia, confonne se pode depreender dos artigos recém escritos sobre seu
"tempo de vida"16 e "indexação precária"5, resolvemos estender o levantamento da
realidade atual para a questão dos unitennos. Ao defini-los e comentá-los, sugerimos
aspectos de atualização e aperfeiçoamento.

MATERIAL E MÉTODO

Pesquisa realizada na Biblioteca do Campus de Araçatuba, UNESP, envolvendo
40 revistas nacionais de Odontologia editadas nesta última década.

A intenção era conhecer quais as revistas que exigem dos autores a apresentação
de unitennos para publicá-los ao lado doresumo do artigo. Os unitennos publicados,
nesse mesmo espaço de tempo, foram examinados para a constatação de possíveis
impropriedades e alguns deles foram selecionados para serem aqui comentados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 40 periódicos odontológicos brasileiros atualmente em circuIação l6, 19 deles
adotam sistematicamente a publicação de unitennos em português e inglês em seus
artigos, geralmente expressando a intenção nas instruções aos autores. São eles:

Arquivos do Centro de Estudos do Curso de Odontologia (UFMG);

Dens;

Odontologia Clfn;ca;

Ortodontia;

Revista da Associação Paulista de CirW"giões Dentistas;

Revista Brasileira de CirW"gia, Prótese e Trawnatologia;

Revista Cient(jica da APEC;

Revista da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas;

Revista das Faculdades Franciscanas. I. Odontologia;

Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre;

Revista da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia;
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Revista de Odontologia da Universidade de São Paulo;
Revista do Instituto de Odontologia Paulista - Faculdades Objetivo;
Revista de Odontologia da Metodista;
Revista Paulista de Odontologia;
Revista Odontol6gica de Santo Amaro;
Revista de Odontologia da UNESP;
Revista Paulista de Endodontia;
Revista Regional de Araçatuba - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas.

Três deles adotam de maneira inconstante, isto é, publicam-nos em alguns artigos,
sem regularidade:

Atualização Odontol6gica Brasileira;
Enciclopédia Brasileira de Odontologia;
Revista Brasileira de Odontologia.

Os demais não publicam.

A publicação de unitermos associada ao resumo do artigo (e "key-words" asso
ciada ao "summary") é uma prática voltada para os anos 80 ou [mal da década pas
sada, à procura de seguir uma norma internacional. As grandes revistas de larga pe
netração têm as palavras-chave de seus artigos sempre aproveitadas, já que são inde
xadas nas obras de referência de maior projeção. As revistas brasileiras são preca
riamente indexadas. Para se ter um idéia, em 1987 somente seis delas eram aprovei
tadas em índices de grande porte (intemacionais)5. A rigor, apenas estas deveriam
exigir unitermos bilíngües de seus colaboradores.

A tendência, porém, é seguir o modelo universalista implantado e, com isto, a ca
da ano que passa, mais revistas começam a adotar a norma. Entretanto, seu uso nem
sempre é judicioso; alguns autores (e editores) estão distantes de atender à finalidade
da medida e apresentam unitermos inadequados, que não se aproximam dos cabeça
lhos de assunto dos índices em que o assunto possa vir a ser indexado e nem servem
para abrir um novo cabeçalho.

É comum deparar-se com unitermos que correspondem a expressões genéricas e
que não poàerão ser utilizados, quando tomados isoladamente, por não coincidirem
(ou se aprox imarem) com um cabeçalho específico. Vejamos alguns exemplos (con
frontar com o título do artigo em Referências Bibliográficas): "modo de ação" 1, "e
feitos adversos,,1, "sexos,,17, "hígidos"20, "recursos clínicos,,22, "efeitos biológi
cos,,24, "método indireto,,25.

Unitermos incompletos, que nada identificam com precisão, são algumas vezes
encontrados: "cuidados" 1, "CLT"2, "endo-pério"4, "intra-ósseo"4, "baixo custo"8,
"raios de sol"10, "ângulo"15, "área lateral" 15, "impregnaçãc" 18, "C. e 0."20,
"guiado não forçado"23.

Outros, além de serem incompletos, são ambíguos: "vínculo"2, "racional";, "e
cologia"9, "acesso" 18, "aguda"19, "freqüência"20, "literatura"22, "cobertura to
tal,,26.
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Alguns se referem a localidades, tornando-se um descritor de difícil aproveita
mento: "Tuiuti, São Paulo, Brasü"3, "Garça-Sp"ll.

Há alguns extensos demais, assemelhando-se a títulos de artigos: "de idade maior
alegando idade menor"6, "perícia em ~éu sob cust6dia"6, "assistência odontológica e
a livre escolha em Odontologia"12 (repetição do título), "subsídios democráticqs pa
ra o atendimento odontológico pelo M.P.A.S., InstituiÇ6es Estaduais, Municipais ou
iniciativa privada" 12, "tratamento de fratura da mandíbula com perda de substân
cia·'14, "uso de placa metálica em reconstituição de perda de substância da mandíbu
la" 14.

Os exemplos citados mostram que a preparação inadequada, juntamente com ex
cessos e omissões de unitermos, dificulta a medida a que se propõe, que é a da inde
xação do assunto. Sua simples apresentação, para cumprir uma exigência discutível,
não se justifica.

Entretanto, gostaríamos de lembrar que, atualmente, os unitermos têm sido aboli
dos pela maioria das grandes revistas de penetração internacional. O serviço de inde
xação é feito pelo computador que fraciona o título do artigo e extrai dele as pala
vras-chave. O mesmo é feito com o resumo e, às vezes, com o próprio texto.

É provável que com esta nova tendência, gerada pelo serviço informatizado, nos
sas revistas venham, a curto prazo, deixar de exibir junto aos resumos, os unitennos
e "key-words". Desta forma aumentará a nossa responsabilidade em preparar títulos
claros e precisos e resumos compreensíveis e abrangentes. Ambos devem permitir ao
leitor avaliar com exatidão o assunto tratado. Assim, bem informativos, serão ade
quadamente utilizados em Úldices e programas de computação, obtendo a divulgação
desejada.

MADEIRA. M. C. et alii - Uniterms or key words in the articles of Brazilian dental journals.
Rev. Odont. UNESP, São Paulo, 18: 335-340, 1989.

ABSTRACT: Nineteen out ofthe 40 current Brazilian dental joumals publish regularly a /ist of
key words associated to the summary of the article to facilitate its indexation. However some
authors present inadequate or inexact key words, which cannot be used by the bib/iographic
indices as they do not correspond (or at least approximate) to their subject headings. Some of
them are commented. Nowadays there is an international tendency to omit uniterms in the
scientific articles. The computer simply extraet the key words from the ritle and summary. This
increases the responsability in preparing precise titles and comprehensive summaries.
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