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O que é Pesquisa Bibliográfica?

É o levantamento de um determinado tema, processado em bases de 
dados nacionais e internacionais que contêm artigos de revistas,
livros, teses e outros documentos. 

Como resultado obtém-se uma lista com as referências e resumos dos 
documentos que foram localizados nas bases de dados.
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� Módulo I - O que eu quero pesquisar?
� 1 - O que eu quero pesquisar
� 2 - Onde procurar
� 3 - Como montar uma estratégia
� 4 - Como refinar a pesquisa

� Módulo II – Pesquisa na base BVS e PubMed

� Módulo III – Seleção e Solicitação de Artigos

Módulos – Conteúdo do Tutorial
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Módulo I
O que saber para iniciar uma pesquisa bibliográfica?
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1 - O Que Eu Quero Pesquisar?

A pergunta de pesquisa é essencial para determinar o foco da pesquisa.

A pergunta de pesquisa obrigatoriamente inclui um problema podendo
ou não ser  acompanhada pela intervenção (maneira pela qual o 
profissional de saúde vai resolver o problema ou a sua pergunta de 
pesquisa)
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As bases de dados bibliográficas são as mais indicadas, elas são fontes 
secundárias que remetem para identificação de fontes primárias, geralmente
elas armazenam grande quantidade de informação estruturada de forma que
possa ser consultada rapidamente. 
Veja nos próximos slides as principais bases de dados

Observação:
Não confunda fontes secundárias com fontes primárias.
Fontes primárias: São documentos com texto completo, como:  livros, artigos com texto completo
e outros documentos que contenham o seu conteúdo na íntegra.

2 2 -- Onde ProcurarOnde Procurar
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BASES DE DADOS DA ÁREA DA SÁUDE

O Portal da Biblioteca Virtual da Saúde/BVS oferece várias bases de dados na 
área da saúde com acesso gratuito. As principais bases da área médica são:

LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

LILACS é um índice bibliográfico da literatura relativa às ciências da saúde, publicada nos 
países da América Latina e Caribe, a partir de 1982. É um produto cooperativo da Rede 
BVS. Em 2009 atingiu cerca de 1.500 periódicos em ciências da saúde incluindo as 
revistas da base Scielo. LILACS também indexa outros tipos de literatura científica e 
técnica como teses, monografias, livros e capítulos de livros, trabalhos apresentados em 
congressos ou conferências, relatórios, publicações governamentais e de organismos 
internacionais. As informações estão disponíveis desde 1982. 

MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde

MEDLINE é uma base de dados da literatura internacional da área médica e biomédica, 
produzida pela NLM (National Library of Medicine, USA) e que contêm referências 
bibliográficas e resumos de mais de 5.000 títulos de revistas publicadas nos Estados 
Unidos e em outros 70 países. Contêm referências de artigos e as revisões sistemáticas da 
base Biblioteca Cochrane. Disponibilizada desde 1966
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MEDLINE via PubMed - www.pubmed.org 

Base da  NLM (National Library of Medicine) contêm referências bibliográficas e resumos de 
periódicos da literatura biomédica mundial. Desde 1996, o acesso livre ao MEDLINE foi 
disponibilizado para o público na Internet.
A MedLine é o maior componente do PubMed e principal base de dados da National Library
of Medicine (NLM).
Contêm mais de 17 milhões de referências de aproximadamente 5.400 periódicos 
biomédicos publicados nos Estados Unidos e em mais 80 países. Cobre o período de 1948 
até o presente. 
A maioria dos registros é proveniente de fontes na língua inglesa (cerca de 90%) e todos os 
resumos estão em inglês.

UpToDate - www.uptodate.com/online – base de acesso restrito

É uma fonte de informação na área da saúde, baseada em  evidências médicas revisadas, 
dedicada à síntese de conhecimentos para utilização de médicos e pacientes. 
Fornece informações aos clínicos de como tratar adequadamente seu paciente. 
É abrangente e atualizada, mantendo-o informado das mais recentes novidades clínicas.
Base de acesso restrito disponível
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BASES MULTIDISCIPLINAR

Web of Science – disponibilizada pelo Portal da CAPES
É uma base de dados multidisciplinar, produzida pela editora Elsevier desde 2004, com 
cobertura desde 1960, acesso através do Portal da CAPES. 
A base possibilita verificar as referências do artigo, número de vezes que o artigo foi 
citado, Índice H e possibilita exportar diretamente a referência para a base 
MyEndNoteweb.

Scopus - disponibilizada pelo Portal da CAPES
É uma base de dados multidisciplinar, produzida pela editora Elsevier desde 2004, com 
cobertura desde 1960, acesso através do Portal da CAPES. 

A base possibilita verificar as referências do artigo, número de vezes que o artigo foi 
citado e Índice H.
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Para montar a estratPara montar a estratéégia de busca gia de busca éé necessnecessáário:rio:

Conhecer os recursos utilizados para combinar os termos (palavras de 
busca) como, expressões booleanas e outros recursos.

Conhecer palavras e expressões que devem ser evitadas.

Usar a terminologia correta consultando a base DeCs ou MeSH. 

Para uma estratégia de busca mais elaborada o pesquisador deve 
conhecer também a metodologia PICO (problema – intervenção – grupo 
controle – resultados)

3 3 -- Como montar a estratComo montar a estratéégia de busca?gia de busca?
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Operadores booleanos

Eles determinam a relação entre dois ou mais elementos em uma busca.
� 1 – O interesse está na intersecção de A e B (São palavras 

selecionadas para busca que devem estar presente em todos os 
artigos)

� 2 – O 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 – O interesse está no A. Documentos que possuam o B são 
excluídos da pesquisa.
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Intersecção de A e B
O interesse está em A ou B
O interesse está no A

Eclampsia hipertensão

Eclampsia           
hipertensão

Eclampsia          

hipertensão

Área de interesse Área de interesseÁrea de interesse

Área de interesse

Eclampsia AND hipertensão Eclampsia OR hipertensão Eclampsia NOT hipertensão
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Outros Recursos Utilizados na Estratégia de Busca

� 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. 
Hipertensão (eclampsia OR pré-eclampsia).

� Truncagem - O cifrão ($) trunca o final de uma palavra. Isso é útil para 
buscar por radicais de palavras. 
Gravid$

� Aspas - Usadas para indicar termos compostos
“Pressão arterial alta”

“Pressão arterial alta” Gravid$ (eclampsia OR pré-eclampsia).
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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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Terminologia das palavras - Como Consultar no  DeCs
– www.bvs.br

Passo a passo
1. Na página da BVS clique em “Portal DeCs”
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 de história, veja exemplo no slide 17 )
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Passo a Passo
1 - Clique em  “MeSH Database”
2 - Digite o termo de busca e clique em “search”
3 - Serão relacionados todos os termos contendo  a palavra que você

digitou.
4 - Selecione o termo para ver mais informações.
e clique em mostrar

Terminologia das palavras– Consulta no MeSH –
www.pubmed.org
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Metodologia Pico

� Originalmente o modelo PICO foi desenvolvido por médicos da McMaster
University no início dos anos 90. Tem como objetivo desenvolver 
estratégias para uma busca bibliográfica de evidências. A Prática baseada 
em Evidências - PBE propõe que os problemas clínicos que surgem na 
prática assistencial, de ensino ou pesquisa, sejam decompostos e a seguir 
organizados utilizando a estratégia PICO que representa um acrônimo para 
Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho), esses quatro 
componentes são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da 
construção da pergunta para a busca bibliográfica de evidências (Cristina 
Mamédio da Costa Santos; Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta; Moacyr 
Roberto Cuce Nobre). Mediante a construção desses quatro elementos é
possível realizar uma busca bibliográfica com maior evidência.
Para maiores detalhes sobre esta metodologia e exemplo de como montar o 
PICO diante de um determinado problema acesse o link 
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n3/pt_v15n3a23.pdf
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Exemplos de estratégias – Quando o número de referência é insuficiente   
você pode utilizar a busca em todos os campos e introduzir sinônimos na 
estratégia mesmo que não seja um descritor.

1. Retirement/economics AND ("occupational diseases" OR "accidentes occupational)

2. ("gangrena de fournier" OR "fasciite necrosante") AND enfermagem

3. "collagen type I"  AND ("Labor Obstetric" OR pregnancy) AND (Ovariectomy OR 
oophorectomy)

4. ( "registros hospitalares"  OR "gerenciamento de informacao"  OR "administracao
hospitalar“)  AND ( indicadores basicos de saude" OR "indicadores de gestao" OR 
"indicadores de qualidade" OR indicadores de qualidade  em assistencia a saude" 
OR “benchmarking" OR "benchmarking em assistencia a saude“).

5. Qual o risco de eclampsia em mulheres grávidas com pressão arterial alta?

6. Pergunta de pesquisa com intervenção:
Qual a efetividade e segurança dos medicamentos na diminuição do risco de 
eclampsia em mulheres grávidas com pressão arterial alta?
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� Na maioria das bases o resultado da busca pode ser refinada por:
� Tipo de Documento (veja nos próximos slides os tipos de documentos)
� Data da Publicação (período da pesquisa)
� Língua
� Sexo
� Idade
� Assunto principal
� Base – no caso em que a pesquisa é realizada em várias bases 

simultaneamente, como na BVS.

4 - Como refinar minha pesquisa?
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Que tipos de documentos são indexados nas bases de dados?

� Anais
� Monografias
� Teses
� Artigos de periódicos

� Artigo de revisão
� Meta-análise
� Ensaios clínicos
� Estudo de acurácia
� Estudo de coorte
� Revisão sistemática
� Relatos de caso
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Revisão Sistemática

� A revisão sistemática é um tipo de estudo secundário que facilita a 
elaboração de diretrizes clínicas, sendo extremamente útil para os 
tomadores de decisão na área de saúde.

� A revisão sistemática não deve ser confundida com as revisões 
narrativas que são estudos qualitativos, em sua maioria descreve a 
história ou o desenvolvimento de um problema.
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São estudos:
� Secundários;
� Quantitativos;
� Procuram responder perguntas específicas formuladas 

mediante metodologia própria;
� Retrospectivos, reunindo grande quantidade de resultados de 

pesquisa clínicas, como ensaios clínicos, estudo de acurácia e 
estudos de coorte;

� Explica as diferenças dos estudos primários que investigam a 
mesma questão em sua maioria utilizando a meta-análise.

Revisão sistemática
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Meta-análise

� É o método estatístico aplicado à revisão sistemática que 
integra os resultados de dois ou mais estudos primários. 
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Ensaios clínicos

� Trabalho que relata um estudo clínico pré-planejado da 
segurança, eficácia ou esquema de dosagem ideal de uma ou 
mais drogas, procedimentos ou técnicas diagnósticas, 
terapêuticas ou profiláticas, em humanos selecionados de 
acordo com critérios pré-determinados de elegibilidade e 
observados para evidências pré-definidas de efeitos favoráveis 
ou desfavoráveis. 
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Ensaio clínico randomizado

� Ensaio clínico randomizado (Randomized Controlled Trial)
Trabalho que consiste em ensaio clínico que envolve pelo menos um 
tratamento teste e um tratamento controle, de início e seguimento 
simultâneos dos grupos teste e controle, e nos quais os tratamentos 
a serem administrados são selecionados por processo aleatório, 
com o uso de uma tabela de números aleatórios. 
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Estudo de acurácia

- Destina-se a dimensionar a quantidade de informação a ser 
fornecida  por um dado exame, teste, prova ou característica.

- Precisão (reprodutibilidade) Validade (exatidão, certeza).

- Refere-se à concordância de resultados, na medida em que o 
exame, teste, prova ou característica clínica se repete, em 
condições idênticas ou bastante aproximadas.
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Estudo de coorte

� São estudos observacionais onde os indivíduos são classificados 
(ou selecionados) segundo os status de exposição, sendo 
seguidos para avaliar a incidência de doença.

� São estudos que não têm condições de definir plenamente 
causalidade, mas permitem gerações de hipóteses e reunião de 
evidências sobre a associação entre o fator de exposição e o 
evento (doença em estudo).
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Módulo II
Pesquisa nas Bases da BVS
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Consulta ao descritor
de assunto

Pesquisa em todas as bases
ao mesmo tempo.

Para pesquisar em uma base
especifica selecione na área 

cinza a base que deseja
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As bases assinaladas são as 
mais usadas nas pesquisas 

da área médica. 
Os subportais são bases referenciais
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Pesquisa simples em todas as bases
Digite sua estratégia de busca
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A BVS além de disponibilizar a 
referência do documento, resumo
e assuntos, são também
disponibilizados  outros recursos
como:

1 - Selecione a ordem dos resultados por 
relevância, ano decrescente e ano crescente.

2 - Números de referências que deseja
visualizar por página.

3 – Formato de citação – Selecione
“detalhado” para visualizar o registro 

completo.

4 – Área de refinamento – Selecione os itens
de seu interesse,  clique em  “Filtrar”.

5 - Seleciona o campo que você deseja
realizar a sua busca.

6 – Indica que o artigo está indexado na
base Medline

7 – Mostrar mais – visualiza: resumo, 

assuntos e documentos relacionados.

8 – Filtros utilizados para refinar a pesquisa 

8
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Resultado
da Pesquisa

após
seleção dos

filtros
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Busca Avançada
Você pode criar várias linhas

Selecione em cada linha o campo
que você quer pesquisar. 

Veja exemplo no próximo slide
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Área de exportação
e impressão das

referências 
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Pesquisa na Base PubMed
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Pesquisa pelo MeSH
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Digite o termo de busca
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Resultado da busca
Selecione um termo
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Para executar a pesquisa clique em  “Add to search builder” para 
adicionar na caixa de texto.
Clique em “Search PubMed” para pesquisar no PubMed.

Qualificadores

Descritor
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Resultado da pesquisa pelo MeSH

.

Filtros

Clique em Show
para adicionar
mais campos
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Pesquisa simples
•Digite sua estratégia de busca.

•Para visualizar o artigo clique sobre o título.

•Para uma visualização mais completa use o “Display
Setting” e selecione a opção “Medline”, você terá acesso

aos descritores e ao DOI do artigo.

•Use o filtro quando necessário.

Filtros
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ASSUNTOS
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Salvando a pesquisa
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Selecionar os artigos e buscar o texto completo

� Selecione os artigos conforme o objetivo de sua pesquisa ou estudo.
� Para buscar o texto completo:

� Acervo da Biblioteca - http://acervo.ufpr.br/
� Portal da Capes – www.periodicos.capes.gov.br
� Solicitar pela comutação. 

� Acesse nosso folder do Serviço de Acesso ao Documento - SAD 
http://bibsaude.wordpress.com/category/comutacao-on-line /
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Qualquer dúvida envie um e-mail para
lilia@ufpr.br


