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APRESENTAÇÃO 

Este tutorial tem por objetivo orientar a pesquisa em bases de dados 
de acesso público para alunos do Curso de Especialização em 
Genética para Professores de Ensino Médio da UFPR, na modalidade à 
distância. 
 
Inclui fontes de acesso público na área de genética bem como 
orientações  de pesquisa para o desenvolvimento de TCC. 
 
 
Dentre as fontes de pesquisa exploradas, destacam-se:  
 

 PubMed, Scielo, Portal BVS e OMIM, Revista Genética Médica 

 



  Usar descritores de assunto  / vocabulário controlado utilizado para   
      agrupar materiais de um mesmo assunto 
   
  A terminologia correta para a área de saúde pode ser consultada na  
     base Medical Subject Headgins (MeSH)  

 
  Pode ser utilizado também a base Descritores em Ciência e Saúde (DeCS)  
      que é um vocabulário estruturado e trilíngue, desenvolvido a partir do  
      MeSH e que possibilita a entrada de termos em português.  
  
Pesquisa no PubMed   
usar termos de busca em inglês / pesquisa pelo campo MeSC 
 

Pesquisa no Portal  de pesquisa BVS 
usar termos em português 

RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
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Como consultar terminologias no DeCS 

 

1. Na página da BVS clique em “Portal DeCS”   (http://decs.bvs.br/) 

2. Clique em “Consulta ao DeCS” 

3. Em seguida clique em “Consulta por Índice” selecione a opção 

“Permutado” clique em “Índice”. 

4. Digite a palavra e clique em “Índice”. 

5. Com o mouse selecione uma ou mais palavras e clique em mostrar. 

6. O termo será apresentado em inglês, espanhol e português.  

    Abaixo serão relacionados os qualificadores, termos que podem ser 

    utilizados junto com o descritor.  Exemplo: Cirurgia/história 
    (cirurgia é o descritor e história, veja exemplo no slide 17 ) 
 

4 



5 



6 



1 - Clicar em “MeSH Database” 
 
2 - Digitar o termo de busca e clique em “search” 
 
3 - Serão relacionados todos os termos contendo a palavra que  foi digitada. 
 
4 - Selecionar o termo para ver mais informações  e clicar  em mostrar 

Como consultar terminologias no MeSH / Pubmed 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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OPERADORES BOOLEANOS 
 
 

 Os operadores booleanos determinam a relação entre dois ou mais elementos em 
uma busca .  O uso dos operadores possibilita três condições básicas de 
relacionamentos  de pesquisa, conforme abaixo: 
 
 

1 - Intersecção de A e B (São palavras  selecionadas para busca que devem estar  
      presentes em todos os artigos) 
 

2 - Interesse está em A ou B (São palavras relacionadas ou em outros idiomas. Não  
      é necessário que todas as palavras estejam  presente em um mesmo artigo). 
 

3 - Interesse está no A. Documentos que possuam o B são excluídos da pesquisa. 

9 (NEVES;  JANKOSKI;  SCHNAIDER , 2013) 



Intersecção de A e B 
O interesse está em A ou B 
O interesse está no A 

Área de interesse 

10 (NEVES;  JANKOSKI;  SCHNAIDER , 2013) 



CARACTERES ESPECIAIS  
 

 
 

Parênteses   -  Usado para estabelecer a ordem do processo de pesquisa e 
                           separar os conjuntos de termos. Também para agrupar sinônimos e  
                           termos  em vários idiomas.  Ex: Hipertensão (eclampsia OR pré- 
                           eclampsia). 
 
 Truncagem      - asterisco (*),  cifrão ($) trunca o final de uma palavra. Isso é útil para  
                             buscar por radicais de palavras. Ex; Genetic* 
                           - jogo da velha (#) – colocado no lugar de um caractere desconhecido. 
                             Ex:   wom#n  para woman and women. 
                             - interrogação( ?) colocado no lugar de um caractere desconhecido  
                             ou na ausência de um caractere. Ex: colo?r   - para color ou colour  
 
 Aspas - usadas para indicar termos compostos. Ex:  “Pressão arterial alta” 
“Pressão arterial alta” Gravid$ (eclampsia OR pré-eclampsia) 
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(NEVES;  JANKOSKI;  SCHNAIDER , 2013) 



O que evitar nas estratégicas de busca? 
 
 
 Palavras como:  importante, contribuição, melhora e outras  
                                  similares 
 
 Artigos, pronomes 

 
 Usar termos não padronizados, exceto quando necessário. 

 
 Evitar refinar a pesquisa na estratégia. Usar a coluna de 
     refinamento da própria base.  
     Exemplo: Gravidez (use o filtro da base) 
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(NEVES;  JANKOSKI;  SCHNAIDER , 2013) 
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www.bvs.br 

O Portal de Pesquisa BVS é composto por fontes de informação em ciências 
da saúde para atender às necessidades de informação técnico-científica de 
profissionais e estudantes da área. A interface da BVS está disponível 
gratuitamente em português, espanhol e inglês.  
  
Integram o Portal as bases:  
Lilacs -  literatura científica e técnica da América Latina e Caribe,  incluindo a 
Scielo  
Medline (conteúdo PubMed) 

http://www.bvs.br/
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REVISTAS DE GENÉTICA  INDEXADAS NO PORTAL DE PESQUISA BVS 
Acesso livre ao texto completo    

American journal of human genetics  
BAG. Journal of basic and applied genetics  
Biotechnology and Genetic Engineering 
Reviews  
BMC genetics (Online)  
BMC genomics  
BMC medical genetics (Online)  
Cytogenetic and genome research  
Cytotechnology  
DNA research  
Epigenetics & chromatin  
Genes and development  
Genes and genetic systems  
Genetic vaccines and therapy  
Genetics and molecular biology  
Genetics and molecular research 
Genetics in medicine  
Genetics  

 

Genome biology  
Genome informatics  
Genome research  
Indian journal of human genetics  
Journal of applied genetics  
Journal of assisted reproduction and genetics  
Journal of human genetics  
Journal of medical genetics  
Journal of structural and functional genomics  
Neotropical ichthyology  
Pathogenetics  
Physiological genomics  
PloS genetics  
Revista brasileira de genética  
Tsitologiia I Genetika  
Twin research and human genetics  

  

http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0002-9297&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1666-0390&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0264-8725&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0264-8725&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1471-2156&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1471-2164&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1471-2350&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1424-8581&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1424-8581&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1424-8581&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1424-8581&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1424-8581&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1424-8581&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1424-8581&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0920-9069&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0920-9069&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1340-2838&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1756-8935&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1756-8935&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1756-8935&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0890-9369&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1341-7568&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1479-0556&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1415-4757&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1098-3600&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0016-6731&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0002-9297&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1465-6906&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0919-9454&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1088-9051&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0971-6866&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1234-1983&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1058-0468&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1434-5161&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0022-2593&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1345-711X&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1679-6225&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1679-6225&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1679-6225&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1755-8417&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1755-8417&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1094-8341&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1094-8341&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1094-8341&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1094-8341&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1553-7390&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1553-7390&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1553-7390&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1553-7390&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0100-8455&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0564-3783&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0564-3783&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0564-3783&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0564-3783&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0564-3783&lang=pt
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=1832-4274&lang=pt


 
 

Pesquisa simples em todas 
as bases da área de saúde 

Lilacs – Scielo - Medline  

15 



Busca Avançada 
 

Utilização de  
operadores booleanos 
e campos  de pesquisa 
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Localizar descritor de assunto 

 
Consulta por descritores   

de assunto atribuídos por 
especialistas na indexação dos 

materiais (DeCs – Mesch) 
 
 
 

 Maior precisão na busca do que 
uso de palavra chave isolada em 

partes do documento 
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 Assuntos indexados para autismo, 
definições, sinônimos e qualificadores   
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Qualificadores de pesquisa  
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Impressão e envio dos resultados para 
e-mail ou gerenciador bibliográfico 

(Endnote – Mendeley) 
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Resultados após seleção 
de mais filtros  
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A PubMed é uma base de dados composta por mais de 23 

milhões de citações para a literatura biomédica indexadas no 

MEDLINE, revistas de ciências da vida, e livros on-line. As 

citações podem incluir links para conteúdo de texto completo 

de acesso livre 

22 

Disponível em:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  



PUBMED 
 

Digitar o termo  usando 
MeSH 

23 



1 
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1- Selecionar um termo 
 2- Adicionar à caixa de texto  
 3 - Pesquisar no Pubmed  

3 

2 

1 



 Display  Settings  
Opções para visualização dos resultados 
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 Display  Settings  
Opção Abstract / visualização do abstract do artigo 
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Filtros de pesquisa para especificar resultados 
27 



Send to – Área de exportação de  resultados  
 
File  -  escolher formato  Abstract (text)   
Citation manager   - Endnote Web 
Clipboard  - guardar resultados por até 8 horas 
My Bibliography   e Collections  -  guardar resultados  definitivamente 
                                    -  necessário criar conta na NCBI 
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OMIM 
 

 

Catálogo eletrônico da herança mendeliana no homem que inclui 
genes humanos e doenças genéticas 

 

Produzido  e atualizado  diariamente pela Universidade Johns 
Hopkins , USA     

 

Disponível em: 

http://www.omim.org/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

 

http://www.omim.org/
http://www.omim.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
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Digitar o termo 
de pesquisa 

O OMIN traz os descritores autorizados para seleção 
Após escolher o termo de interesse clicar no botão “Search” 
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1 

2 

3 

4 

1- Número de materiais recuperados 
2- Palavra pesquisa em destaque /amarelo 
3- Número do material na base OMIM 
4- Mapeamento do gene 
5- Filtro para sinopses / informes clínicos 
6- Links externos para conteúdos  correlatos 
 %  Fenótipo descrito   #  - Fenótipo não descrito 

5 

6 

Filtros por relevância  
   ou data de atualização 
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GENE REVIEWS 
E-books com descrições padronizadas de doenças: 
características, diagnósticos, aconselhamento  e tratamento 
Atualização – revisão  do autor e equipe editorial 
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SCIELO 
 

A SCIELO é uma base dados multidisciplinar que indexa material em língua portuguesa 
 Disponível em http://www.scielo.org/php/index.php 

 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
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Pesquisando por Assunto na Scielo 

Digitar a palavra chave ou 
acessar índice alfabético 

Selecionar palavra na lista 
de termos indexados 
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Para salvar lista de resultados 
clicar no botão “enviar resultado” 
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Clicando no  Link do Texto  

 
Salvar e imprimir artigos 
 
Outras funcionalidades  
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GOOGLE ACADÊMICO GOOGLE ACADÊMICO GOOGLE ACADÊMICO 

 

 

O Google Acadêmico constitui mais uma fonte de pesquisa de artigo com texto 

completo, sendo possível fazer uma pesquisa na Web ou em páginas em 

português. 
 

Disponível em http://scholar.google.com.br/ 

 

GOOGLE ACADÊMICO 

http://scholar.google.com.br/
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clicar no ícone da lupa 
para pesquisar 

Pesquisa Avançada  

Campos de pesquisa disponíveis  
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Filtros para especificar 

 a pesquisa 
Link de acesso ao PDF 
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Ao final de cada item mostrado na tela estão disponíveis links para artigos relacionados, lista de citações do artigo e,

Ao final de cada item mostrado na tela estão disponíveis links para artigos 
relacionados, lista de citações do artigo e como citar o material no TCC. 
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Controle de citações 
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Para criar alertas de uma pesquisa, 
acesse  ícone “Alertas”; digite os termos 
de busca e clique em criar alertas 
 
Você receberá notificações por e-mail  
sobre novos artigos   indexados  
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Na aba “Métricas”, o índice h5- 
relaciona o número de citações de um 
artigo, recuperando o PDF do artigo que  
citou o material. 
 
O número de citações está relacionado 
com a credibilidade do artigo. 
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Na aba “Configurações”, é possível entre outras 
opções: 
 
1-  Definir o número de resultados exibidos por tela 
2-  Mostrar link para exportação para EndNote e RefMan   
        (gerenciadores bibliográficos) 

1 

2 
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Genética na Escola é  uma revista publicada  
pela Sociedade Brasileira de Genética 
 
O texto completo está disponível em:   
www. geneticanaescola.com.br 
 

No site da Sociedade Brasileira de Genética estão disponíveis 
também alguns E-BOOKS  de acesso livre    
http://www.sbg.org.br/ebooks.html 
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