
Sistema Einstein Integrado de Bibliotecas / SEIB 2016 

CINAHL 

Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature 



Sobre a CINAHL 

   Base de dados internacional de informação científica em Enfermagem e 

áreas correlatas 

   Possui mais de 1.000.000 de registros desde 1981 

Recupera artigos científicos, livros, capítulos de livros e dissertações de 

enfermagem 



Formas de Acesso 

 O acesso pode ser feito via intranet, 

internet (acesso remoto) ou pelo 
MedicalSuite 



Acesso via Intranet 

1. Clique em Inst. Ensino e 

Pesquisa 



2. Clique em Biblioteca 

Acesso via Intranet 



Acesso via Intranet 

3. Clique em 

Recursos Eletrônicos 



Acesso via Intranet 

4. Clique em 

Cinahl 



5.Clique em 

EBSCOhost Web 

Acesso via Intranet 



6.Clique em CINAHL 

with Full Text  

Acesso via Intranet 



Você será redirecionado à 

página inicial 



Acesso via Internet 2. Clique em Ensino e 

Pesquisa 
1. Acesse www.einstein.br 



Acesso via Internet 

3. Clique em Biblioteca 



Acesso via Internet 

4. Clique em 

Acesso Remoto 



Acesso via Internet 

5. Leia atentamente as 

instruções para acesso 

remoto. Para maiores 

detalhes sobre a 

instalação, selecione o 

tutorial correspondente ao 

Sistema Operacional de 

seu dispositivo 

ATENÇÃO: Para instalar a 

nova versão do Citrix e 

realizar o acesso remoto 

deve-se utilizar o navegador 

Google Chrome 



Acesso via Internet 
6. Depois de ler as 

informações sobre seu 

dispositivo clique em 

Para o Acesso Remoto 

Clique Aqui 



Acesso via Internet 

Você será 

redirecionado à 

página de download 

do Citrix. Siga as 

instruções de acordo 

com seu dispositivo 

Ao final do processo, 

clique em Biblioteca 

Online – Chrome e 

acesse a página da 

Biblioteca 



Acesso via Internet 

8. Clique em 

Recursos eletrônicos 



4. Clique em 

Cinahl 

Acesso via Internet 



5.Clique em 

EBSCOhost Web 

Acesso via Internet 



6.Clique em CINAHL 

with Full Text  

Acesso via Internet 



Você será redirecionado à 

página inicial 



Acesso via MedicalSuite 

1. Clique em Pesquisa 

para abrir o menu 



Acesso via MedicalSuite 

2. Clique em Recursos 

Eletrônicos 



Acesso via MedicalSuite 

Clique aqui se estiver 

acessando remotamente 
e repita o processo de 

acesso remoto 

3. Clique em Cinahl se 

estiver acessando pela 

Instituição 



5.Clique em 

EBSCOhost Web 

Acesso via MedicalSuite 



6.Clique em CINAHL 

with Full Text  

Acesso via MedicalSuite 



Você será redirecionado à 

página inicial 



Registrando-se na CINAHL 
Crie sua conta na CINAHL e aproveite 

todos os recursos disponíveis como, por 

exemplo, salvar referências, salvar o 

histórico das pesquisas, criar alertas de e-

mail, entre outros 



Registrando-se na CINAHL 

1.Clique em Registrar-se 



2.Clique em Criar uma 

nova Conta 



3.Preencha os campos 

com as informações 

solicitadas e clique em 

Salvar alterações 



Pronto! Sua conta foi criada!  

Clique em Continuar e será redirecionado 

à página inicial da CINAHL 



Pesquisa simples 
 



1.Digite a palavra ou 

termo desejado. 

Clique em Pesquisar  



Resultados da pesquisa 



Refinar resultados da pesquisa 
 



Utilize os filtros para refinar o resultado da sua pesquisa 



Detalhes do registro 
 



Resumo e opções de 

compartilhamento 

Acesso ao texto na 

íntegra 



Pesquisa avançada utilizando os 

termos MeSH 
 



  

1.Clique em Títulos 

CINAHL 

Em Títulos CINAHL faremos a 

pesquisa com os termos 

MeSH. O Medical Subject 

Headings (MeSH) é um 

vocabulário controlado de 

termos médicos e em 

ciências da saúde criado 

pela National Library of 

Medicine (NLM)  



2.Digite o termo 

desejado em inglês. 

Clique em Procurar 

Dica! Você pode utilizar os descritores em inglês extraídos do 

DeCS - Descritores em Ciências da Saúde. Não conhece o 

DeCS? Veja o tutorial disponível na página de Treinamentos 

da biblioteca!    



Abrirá página com os temos que 

contenham a(s) palavra(s) 

digitada(s) 



*Em dúvida sobre a função dos Qualificadores? Veja o tutorial do 

DeCS disponível na página de Treinamentos da biblioteca! 

Selecione o termo 

desejado. Observe que 

abrirá lista de 

qualificadores* e/ou 

aspectos que poderemos 

atribuir ao termo 

selecionado. O termo que 

selecionamos será 

redirecionado à caixa de 

pesquisa 



Deseja incluir mais descritores em sua busca? 

Clique em Procurar termos adicionais. Digite 

novamente o descritor em inglês e clique em 

Procurar. Os descritores inseridos anteriormente 

serão mantidos e combinados na pesquisa 



Novo descritor 

adicionado à pesquisa  

Caixa de pesquisa com 

a estratégia de busca 



Caixa de pesquisa 

Redireciona para o 

resultado da pesquisa  

Exclui o descritor  

Principal conceito: 

selecione esta opção se 

desejar que o descritor 

selecionado seja o assunto 

principal da pesquisa 

Ampliar (+): permite buscar 

o termo selecionado e os 

demais termos que estão 

subordinados à ele. Por 

exemplo: Health Education 

e o seu descritor 

subordinado Diabetes 

Education 

Operadores booleanos And (e) e Or (ou). Para recuperar trabalhos 

que relacionam dois temas ou mais selecione AND. Para recuperar 

documentos sobre qualquer um dos temas selecione OR 



Resultados da pesquisa 

Se desejar, utilize os filtros 

para refinar o resultado da 

sua pesquisa  



É possível filtrar ainda mais 

este resultado, clicando em 

Pesquisa avançada  



Abrirá outras opções de 

pesquisa. Selecione os critérios 

e/ou filtros desejados e clique 

em  

Pesquisar no final da página  



Página de Resultados 
É possível enviar o resultado por e-mail, 

imprimir, salvar no computador, ou ainda 

exportá-los para gerenciadores 

bibliográficos, como o EndNote  
 



Enviando resultado da pesquisa por e-mail 

1.Clique aqui para 

adicionar as 

referências desejadas 

à sua pasta 



Enviando resultado da pesquisa por e-mail 

2. Todas as referências 

selecionadas ficarão 

armazenadas em sua 

pasta. Clique em Exibição 

de pasta 



3. Marque todas ou 

somente as referências que 

deseja enviar. Clique em 

Enviar por e-mail 



5. Digite o endereço de e-

mail e demais informações 

solicitadas. Clique em Enviar 



Imprimindo o resultado da pesquisa 

1. Selecione as referências 

que deseja imprimir. Clique 

em Exibição de pasta 



2. Marque todas ou somente 

as referências que deseja 

imprimir. Clique em Imprimir 



3. Selecione o formato de 

impressão. Clique em Imprimir 

Lembre-se! Serão impressas somente as referências dos 

trabalhos selecionados; veremos mais a frente como recuperar 

o texto na íntegra 



Salvando o arquivo no computador 

1. Selecione as referências 

que deseja salvar. Clique 

em Exibição de pasta 



2. Marque todas ou 

somente as referências que 

deseja salvar. Clique em 

Salvar como arquivo 



3. Selecione o formato das 

referências. Clique em Salvar 



4. Clique em Arquivo e selecione 

Salvar como 

Dica! no Internet Explorer, selecione ARQUIVO e SALVAR COMO na barra de 

ferramentas do seu navegador . Não se esqueça de salvar como arquivo de texto 

simples (.txt) ou como arquivo 'Web Page, HTML only' (.html). No FireFox, selecione 

ARQUIVO e SALVAR ARQUIVO COMO na barra de ferramentas do seu navegador 

acima. No Chrome, selecione com o clique direito do mouse nesta página e 

selecione SALVAR COMO 



Exportando para o EndNote (programa) 

1. Marque todas ou somente 

as referências que deseja 

salvar. Clique em Exportar 



2. Selecione Exporte 

diretamente no formato RIS. 

Clique em Salvar 



3. Clique em Abrir 



Pronto! As 
referências foram 
Exportadas para o 

EndNote! 

Pronto! Suas referências já estão no 

EndNote Web! 



Exportando para o EndNote (Web) 

Em dúvida sobre como acessar a página 

de Recursos eletrônicos da biblioteca? 

Reveja o tópico Formas de acesso deste 

mesmo tutorial 

Acesse a versão web do EndNote 

através da base de dados Web Of 

Science disponível na página de 

Recursos eletrônicos da biblioteca 



Esta conta também será válida para as bases Web of Science e JCR, ou 

seja, com o mesmo login e senha você terá acesso aos recursos do 

gerenciador bibliográfico EndNote e das bases de dados mencionadas 

Clique em Entrar para expandir o menu. Clique em 

Registro e siga o passo-a-passo solicitado para criar sua 

conta 



1. Selecione as referências 

que deseja exportar. Clique 

em Exibição de pasta 

Após criar sua conta no EndNote Web, siga o passo-a-
passo de exportação das referências 



2. Marque todas ou 

somente as referências que 

deseja exportar. Clique em 

Exportar 



3. Selecione Exportação 

direta para EndNote Web. 

Clique em Salvar 



4. Você será redirecionado(a) para 

o EndNote Web. Entre com seu e-

mail e senha. Clique em Login  



Pronto! Suas referências já estão no 

EndNote Web! 



Recuperando o texto na íntegra 
 



Recuperando o texto na íntegra 

Os hiperlinks para 

acesso ao texto na 

íntegra estão 

localizados abaixo 

da referência do 

documento 



Criando alertas de e-mail 
 



Criando alertas 

1. Clique em Criar Alerta 

Lembre-se! Você deve estar logado(a) na CINAHL para criar 

alertas. Como criar sua conta na CINAHL? Reveja o tópico 

Registrando-se na CINAHL deste mesmo tutorial 



2. Insira seu e-mail. Defina 

a frequência com que 

deseja receber os alertas, 

período de publicação 

dos artigos e formato de 

recebimento. Clique em 

Salvar Alerta 

Pronto! Seu alerta foi criado! 



Para recuperar ou editar 

seus alertas, clique em 

Histórico de pesquisa 



Clique em Recuperar alertas 



Pronto! Aqui você pode visualizar 

e editar seus alertas 



Boa pesquisa! 

Dúvidas? 
biblioteca@einstein.br  

 

mailto:biblioteca@einstein.br

