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Busca em Base de Dados



Em primeiro lugar, devemos saber o exato endereço eletrônico:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Clique no Link acima e vamos começar!

O PubMed é formado por mais de 26 milhões de referências
bibliográficas e oferece acesso sem taxas aos resumos dos artigos. Em
um próximo tutorial mostraremos como encontrar textos completos sem
precisar pagar para ter acesso, como por exemplo ao usar o seu login
UNIFESP.

O Pubmed contêm referências bibliográficas de mais de 5.600 periódicos
científicos da área de ciências da saúde publicados nos Estados Unidos e
em outros 80 países.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed


1. Os nomes dos autores (caso não sejam listados nomes de autores é porque eles não aparecem na versão 
impressa da revista);

2. O título do artigo em inglês;

3. O título abreviado da revista juntamente com outras informações sobre a publicação (data de publicação, 
volume, número, paginação, etc.);

4. Indicação do idioma original do documento (só aparece na citação se o artigo foi publicado em outro 
idioma, que não o inglês);

5. O número identificador da citação no PubMed (PMID),

6. Resumo (Clique no título do artigo para acessar o resumo).

Muito bem!

Para que possamos avançar, é necessário conhecer as partes que compõe uma citação.

O PubMed sempre mostrará o resultado de forma padronizada. As citações conterão:



Vamos reconhecer as partes desse resultado do PubMed!

Título abreviado da revista e 
outras informações sobre a 

publicação: data de publicação, 
volume, número, paginação, etc.

Nome dos Autores (último nome seguido das 
iniciais do primeiro e segundo nome) 

Ex: Helena Santa-Clara >>>>Santa-Clara H

Título do Artigo
Clique aqui para acessar o resumo

O PMID é o 
identificador 
único de cada 

citação



Por isso, para desenvolver uma estratégia de pesquisa é importante:

• Começar com a escolha do assunto ou área de interesse;
• Identificar os conceitos de sua pesquisa (palavras-chave);
• Determinar termos alternativos desses conceitos (sinônimos);
• Praticar e descobrir que tipo de estratégia é mais adequado para o bom desenvolvimento

de sua pesquisa;
• E o mais importante: observar o resultado. Se for necessário construa outros tipos de

estratégias até conseguir um resultado satisfatório.

Muito bem! Vamos avançar!

O que pode ser mais importante que saber como fazer uma pesquisa?

É saber fazer uma pesquisa que traga exatamente os resultados desejados.



USE O GOOGLE PARA TRADUZIR ARTIGOS E QUALQUER PÁGINA EM INGLÊS. 
ENTRE NO GOOGLE TRADUTOR! 



Essa é a página inicial do PubMed 



BOX de pesquisa para a entrada dos termos de pesquisa



Nosso objetivo é achar estudos para a seguinte pergunta:

Treinamento de força melhora o desempenho de corredores?

Para começar vamos pesquisar o termo “running” 

1. Escreva o termo na caixa de pesquisa (sempre em Inglês)
2. Clique em Search, para iniciar a busca

1 2



Resultado da Busca sobre o termo “running”:  57.995 mil estudos!



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA

Lógica booleana é um sistema lógico desenvolvido pelo matemático inglês George Boole que usa os operadores 
lógicos AND, OR, NOT e representa simbolicamente relações entre entidades. 

Com o advento da Web, e o correto entendimento e aplicação da lógica booleana tornou-se fundamental para 
todo o tipo de pesquisa on-line.

Os operadores booleanos AND, OR, NOT servem para combinar vários termos numa mesma pesquisa. A sua 
utilização é de grande utilidade sempre que for necessário refinar uma pesquisa numa base de dados. Lembre-
se que no PubMed os operadores booleanos devem SEMPRE ser digitados em letras maiúsculas e os termos a 
serem pesquisados devem sempre estar em INGLÊS.

AND .............................................................................................INCLUSÃO
OR ...............................................................................Sinônimos)

NOT ...........................................................................................EXCLUSÃO



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘AND’

Para que vocês entendam o funcionamento dos operadores booleanos, vamos encontrar estudos que respondam nossa
frase de pesquisa. Como procuraríamos este assunto no PubMed?
A primeira coisa a fazer é identificar quais são os termos mais importantes para que possamos realizar uma boa pesquisa.
Neste caso os termos mais significativos para obter resposta para nossa pergunta, são:
-running -performance -resistance tranning



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘AND’

Para obtermos documentos que abordem estes 3 assuntos utilizamos o operador booleano AND.
O operador AND combina diversas palavras-chave de modo que elas correspondam simultaneamente ao assunto ou ao
tema da pesquisa. Na ilustração, o círculo AZUL representa todos os documentos que contém o termo “running”, o círculo
VERDE representa estudos com o termo “performance” o círculo AMARELO todos os documentos que contém o termo
“resistance tranning”. Na área de intersecção (região VERMELHA) a base encontrou documentos vinculados aos três termos.
O booleano AND é o operador geralmente mais usado, pois delimita o resultado da pesquisa.

running

AND
performance

resistance 
tranning

Sendo assim, o resultado de 
nossa busca é representado 
pela área vermelha, comum 

aos 3 círculos.



Vamos utilizar o  BOOLEANO ‘NOT’ para definirmos ainda mais nossa busca!

O operador booleano NOT serve para eliminar termos não pertinentes para o assunto ou tema da pesquisa. Ele 
pode afunilar ainda mais o resultado da pesquisa.

O NOT exclui um ou mais termos da pesquisa. Por exemplo, ao fazer uma busca sobre “Treinamento de força, 
melhora o desempenho de corredores?”, talvez seu interesse seja somente encontrar resultados sobre 
indivíduos adultos. Sendo assim vamos eliminar outros termos com “adolescents”, “children” e “junior” Para 
eliminar estes termos dos resultados, basta usar os termos NOT.

NOT
children

adolescents
junior

performance
AND
running
AND
resistance training



Após a utilização do booleano NOT, excluímos da pesquisa o termos indesejáveis

Utilize parênteses para agrupar termos aos booleanos comuns.

Note que nosso resultado diminuiu de 351 para 244 estudos.



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘OR’ – Achando sinônimos

Existem termos que são sinônimos! Sendo assim, é importante adicionar esses termos em nossa frase de
pesquisa. Caso ao contrário, nos podemos “perder” estudos de nosso interesse. Vamos a alguns exemplos!

O termo “resistance tranning” (treinamento resistido) apresenta dentro do PubMed vários sinônimos!

OR

OR

Como achar os sinônimos para minha palavra-chave?
Escreva a palavra-chave e altere na janela ao lado para MESH



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘OR’ – Achando sinônimos

OR

OR

CLICAR DEPOIS



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘OR’ – Achando sinônimos

CLIQUE NO SEU TERMO



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘OR’ – Achando sinônimos

Sinônimos do termo “Resistance
Training” 



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘OR’ – Achando sinônimos

Adicione cada termo encontrado a sua frase de pesquisa, deixando-os separados pelo 
booleano ‘OR’

❑Neste exemplo, vamos utilizar somente 2 sinônimos para “resistance traning”

• “Strengthening Program, Weight-Bearing“ 
• "strength training”

Nossa frase de pesquisa ficou assim:

running AND performance AND (resistance tranning OR "Strengthening Program, Weight-
Bearing" OR "strength training") NOT (children OR adolescents OR junior)



Ao utilizar o booleano ‘OR’ para os sinônimos de “resistance tranning”, nosso
resultado aumentou para 284 estudos!

DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘OR’ – Achando sinônimos



DEFININDO ESTRATÉGIA DE BUSCA – BOOLEANO ‘OR’ – Expandido a busca

OR OR

resistance tranning OR "Strengthening Program, Weight-Bearing" OR "strength training")

Os 3 sinônimos foram adicionados a pesquisa!



Vamos agora, utilizados uma ferramenta do PubMed denominada de FILTROS!

Está nos ajudará a definir ainda mais estudos do nosso interesse!

Os filtros estão localizados ao lado esquerdo!
Podemos predefinir qual o período da busca 
(datas de publicação), espécies e os tipos de 

estudos (ensaio clínico controlado e 
randomizado, estudo de caso, etc)



Clique em “Customize” e veja o quadro completo de tipos de estudos
Vamos escolher o tipo de estudo: ensaio clínico controlado e randomizado



Usando filtros > Tipos de estudos!

Clique depois em 
“SHOW”

localizado logo 
abaixo do quadro



Certifique-se que sua escolha foi selecionada!

Note que o número de estudos reduziu bastante!
Sua busca está pronta!

❖ O PubMed lhe informa quais os filtros que estão ativos!



Muito bem! 

Vamos aprender a refinar ainda mais a nossa busca, utilizando os chamados tags (marcadores)!

Tags são usados para especificar que um termo da busca deve ser procurado no titulo do artigo, por exemplo, ao invés de
procurá-lo no resumo do artigo. Isto é importante para delimitar a busca, visto que se o foco central de um artigo for
exercício, por exemplo, então exercício provavelmente será mencionado no título do artigo. Mas se exercício foi apenas algo
secundário no artigo, provavelmente esta palavra não será usada no título. Outros tags encontram-se abaixo e são muito
úteis.

Principais Tags:

[au] > Nome do autor [1au] > Primeiro autor do estudo
[ti] > Palavra presente no título do estudo [lsau] > Último autor do estudo
[dp] > Data da publicação [ta] > Título do Jornal

Nota
Cada termo de pesquisa deve ser seguido com o tag apropriado. Tags devem ser colocados entre colchetes e após o termo.
Entrada correta: exercise [ti]
Entrada incorreta: [ti] exercise



Conceitos

Primeiro Autor: é o principal pesquisador do estudo

Último Autor: é o pesquisador líder do grupo de pesquisa

Vamos encontrar alguns estudos, incluindo o nome de autores em nossa 
frase de pesquisa!



Se eu quiser achar, por exemplo, trabalhos de um autor específico com a palavra exercise no título, como faço?

Simples, inclua o nome do autor seguido do marcador [au] e a palavra exercise com o marcador [ti] e entre eles 
o operador AND.

Exemplo: Silva BM [au] AND exercise [ti]

Vamos verificar o resultado?



Resultados da Pesquisa: 23 estudos encontrados!



E se eu quiser achar, por exemplo, somente trabalhos de  
primeira autoria de um pesquisador?

Simples, inclua o nome do autor seguido do marcador [1au] 

Exemplo: Silva BM [1au]

Vamos verificar o resultado?



Resultados da Pesquisa: 32 estudos!



E se eu quiser achar, por exemplo, somente trabalhos de  última autoria de um pesquisador?

Simples, inclua o nome do autor seguido do marcador [lsau]

Exemplo: Silva BM [lsau]

Vamos verificar o resultado?



Resultados da Pesquisa: 38 estudos!



Muito bem!

O conceito é bem simples, certo?

Vamos aplicar os marcadores em nossa frase de pesquisa?

Digamos que nós queremos encontrar estudos que tenham em seu título os 
seguintes termos: “performance”; “resistance tranning” e “strength training”

Qual marcador devemos usar?
Como ficará nossa frase de pesquisa?



O marcador que devemos utilizar é o [ti]

Nos iremos aplicar o marcador à frente dos termos de interesse.

Sendo assim, nossa frase de pesquisa ficará assim: 

running AND performance [ti] AND ("resistance tranning" [ti] OR 
"Strengthening Program, Weight-Bearing" OR "strength training" [ti]) NOT 

(children OR adolescents OR junior) 

Vamos ver os resultados?



Resultados da Pesquisa: 33 estudos!



Scielo – Indexadora Nacional 











Outra maneira de achar citações é  via Google Acadêmico!
O Google Acadêmico busca por informações em bibliotecas científicas. Então ele é mais 

específico em comparação com o Google geral



Características do Google Acadêmico

1. A ordem de resultados do Google depende do número de vezes que um determinado 
artigo foi acessado, número de citações, entre outros, o que é diferente do PubMed, que 
automaticamente ordena os resultados conforme o mais recente para o mais antigo.



Características do Google Acadêmico

2. O número citações  é um ótimo indicador da importância de um artigo. Mas leve em 
consideração que quanto mais antiga é uma publicação, mais tempo ela teve para ser 
citados. Artigos muito recentes naturalmente tem poucas citações



Características do Google Acadêmico

3. Artigos relacionados é uma ótima maneira de encontrar artigos semelhantes a algum 
que lhe interessou.



Características do Google Acadêmico

4. Texto completo de artigo pode ser encontrado ocasionalmente ao clicar em "todas as xx
versões"







Realizando Download do Artigo Pesquisado – PDF 









CRIE UMA PASTA EXCLUSIVA PARA SALVAR OS ARTIGOS

SALVE O SEU ARTIGO, RENOMEANDO-O NESTA ORDEM:

NOME ABREVIADO DA RESVISTA_ANO_TÍTULO



ARTIGO BAXADO E DENOMINADO:

J Physiol_2012_Welcome the carotid chemoreflex to the neural 
control of the circulation during exercise club



USE O GOOGLE PARA TRADUZIR ARTIGOS E QUALQUER PÁGINA EM INGLÊS. 
ENTRE NO GOOGLE TRADUTOR! 



Após a abertura do artigo, copie o link da página e cole no Google Tradutor



Estamos quase lá ...

CLIQUE AGORA EM TRADUZIR



Nosso artigo agora está em português! Boa leitura!



Os artigos mais recentes e publicados nos melhores periódicos, geralmente são pagos !!!









Copie o LINK do artigo e cole no SCI-HUB





OBRIGADO

diogo.machado@unifesp.br


