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A presente pesquisa tem como tema principal o processo de indexação, com foco na importância 
que a política de indexação tem nas bibliotecas/unidades de informação para a representação da 
informação. Desta forma, o objetivo geral da pesquisa é analisar, com base nas evidências 
disponíveis na literatura brasileira da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, a relação 
entre política de indexação e a consistência na representação temática e recuperação da 
informação. Os objetivos específicos são: identificar os fundamentos teórico-metodológicos que 
orientam a elaboração e a institucionalização de políticas de indexação; descrever os 
procedimentos a serem seguidos na construção de uma política de indexação; e analisar a 
inter-relação entre consistência dos procedimentos de indexação e a recuperação da informação. 
A escolha deste tema se baseou durante a revisão de literatura, no qual não foi localizado na 
literatura da área da Biblioteconomia e Ciência da Informação estudos que realizassem uma 
revisão sistemática abordando sobre o tema da relevância da política de indexação para a 
representação da informação. O referencial teórico perpassou por conceitos sobre o tema, tais 
como, indexação, política de indexação, definindo os aspectos conceituais e seus apontamentos 
práticos. Apresentou também sobre a inter-relação entre a indexação, representação e 
recuperação da informação. Foi realizada, na metodologia da pesquisa, uma revisão sistemática 
em que se respaldou pela obra de referência internacional neste domínio, o Cochrane Handbook 
for Systematic Reviews of Interventions (2019), e disponibilizado pela instituição The Cochrane 
Collaboration. Desta forma, descreveu os seguintes procedimentos realizados na revisão 
sistemática: 1) pergunta de pesquisa; 2) busca pelos estudos na literatura; e 3) apresentação, 
análise e discussão dos resultados. Os resultados demonstraram a importância da elaboração da 
política de indexação nas bibliotecas/unidades de informação por ser considerado um elemento 
norteador para o processo de indexação, auxiliando os profissionais indexadores na tomada de 
decisão. Os resultados também indicaram particularidades importantes para a elaboração de uma 
política de indexação e a escassez de estudos sobre o tema na área em questão. 
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