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Sobre a PubMed 

• Base da dados científica que abrange as áreas de Ciências da Saúde e 

Ciências Biológicas. 

• Desenvolvida pela National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) da National Library of Medicine (NLM) 

• Disponibiliza mais de 24 milhões de citações e resumos em inglês 



Acesso 

As principais formas de acesso dos usuários do SEIB à base de dados 

PubMed são 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 



3. Clique em 

Recursos Eletrônicos 

Acesso via Intranet 



4. Clique em 

PubMed/Medline 

Acesso via Intranet 



2. Clique em Ensino e 

Pesquisa 

1. Acesse www.einstein.br 

Acesso via Internet (acesso remoto) 



3. Clique em Biblioteca 

Acesso via Internet (acesso remoto) 



4. Clique em 

Acesso Remoto 

Acesso via Internet (acesso remoto) 



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 (acesso remoto) 



6. Depois de ler as 

informações sobre seu 

dispositivo clique em 

Para o Acesso Remoto 

Clique Aqui 

Acesso via Internet (acesso remoto) 



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 

Para maiores 

detalhes, acesse os  

tutoriais para Acesso 

Remoto 

Acesso via Internet (acesso remoto) 



Acesso via MedicalSuite 

1. Clique em Pesquisa 

para abrir o menu 



2. Clique em Recursos 

Eletrônicos 

Acesso via MedicalSuite 



Para maiores 

detalhes, acesse os  

tutoriais para Acesso 

Remoto 

4. Clique aqui se 

estiver acessando na 

instituição 

3. Clique Aqui se 

estiver acessando 

remotamente 

Acesso via MedicalSuite 



Pesquisando com os termos MeSH 



Pesquisando com os termos MeSH 

O Medical Subject Headings (MeSH) é um vocabulário controlado com  

termos médicos e em ciências da saúde criado pela National Library of 

Medicine (NLM). Buscaremos neste vocabulário os descritores que serão 

utilizados na pesquisa 

1. Clique em 

MeSH Database 



Pesquisando com os termos MeSH 
2. Digite o termo 

de busca e clique 

em Search 



Pesquisando com os termos MeSH 

Os qualificadores são um 

complemento ao 

descritor. Atribuem 

função e/ou aspecto aos 

descritores 

Abrirá a 

página com o 

descritor e sua 

definição 

Grupo de 

qualificadores 

permitidos para esse 

descritor 



Pesquisando com os termos MeSH 

3. Clique em Add to search 

builder para adicionar o 

descritor na caixa de pesquisa  



Pesquisando com os termos MeSH 

Para adicionar 

mais descritores 

à pesquisa repita 

o mesmo 

procedimento... 

Descritor 

inserido na 

caixa de 

pesquisa 



Pesquisando com os termos MeSH 

1. Digite a 

palavra ou 

termo 

desejado 

Descritor 

adicionado 

anteriormente 

2. Clique 

em Search 



Pesquisando com os termos MeSH 

Aparecerá a página com todos os descritores que contenham a(s) 

palavra(s) e/ou termo(s) digitado(s) 

3. Clique no 

descritor 

desejado 



Pesquisando com os termos MeSH 

4. Clique aqui 

e selecione o 

operador 

booleano 

para montar 

a estratégia 

de busca 

AND (e) - restringe 

a pesquisa 

OR (ou) - amplia a 

pesquisa 

NOT (não) – exclui um 

termo da pesquisa 



Pesquisando com os termos MeSH 

AND (e) - restringe 

a pesquisa 
OR (ou) - amplia a 

pesquisa 

 

OR 

 

 

 

OR 

 

 

 

A 
N 
D 

 
 

NOT (não) – exclui 

um termo da 

pesquisa 

 

NOT 

 

 

Lógica booleana 



Pesquisando com os termos MeSH 

Neste exemplo, selecionamos o operador booleano AND. O objetivo é 

recuperar documentos que abordem cuidados paliativos na 

terminalidade da vida relacionados às neoplasias da mama 

5. Clique em 

Add to search 

builder para 

adicionar o 

descritor na 

caixa de 

busca 

6. Clique em 

Search 

PubMed para 

pesquisar  



Pesquisando com os termos MeSH 

Filtros 

Estratégia de 

busca 

Página de 

resultados 

Número total de 

documentos 

encontrados 



Pesquisando com os termos MeSH 

Remete à artigos com 

assuntos relacionados 

Título do artigo 

Autoria do artigo 

Título abreviado do 

journal, data, volume, 

número e paginação 
do artigo 

Se o título do artigo estiver 

indicado entre colchetes, 

significa que o idioma original 

do artigo não é o inglês. Neste 
exemplo, o artigo é alemão  



Filtros 

Filtra por tipo de 

artigo 

Filtra por 

disponibilidade do 

artigo 

Filtra por período 

de publicação 

Filtra por espécie 

Limpa os filtros já 

selecionados 

Adiciona mais 

filtros 



Recursos da página de resultados 

Opções de formato 

de apresentação 

da página de 

resultados e dos 

registros 

Opções de envio 

e salvamento dos 

registros 



1. Clique em Sumary 

para exibir o menu 

Recursos da página de resultados 

2. Clique na 

opção 

desejada 



3. Clique em 

Send to para 

exibir o menu 

4. Clique na 

opção 

desejada 

Recursos da página de resultados 



Utilizando qualificadores na 

pesquisa 



Utilizando qualificadores na pesquisa 

Utilizaremos como exemplo de pesquisa com 

qualificadores o tema “Tratamento farmacológico da 

endometriose” 

1. Selecione 

MeSH 

Database e 

digite a 

palavra ou 

termo 

desejado 

2. Clique em 

Search 



Aparecerá todos os 

descritores que 

contém a palavra 

pesquisada  

3. Clique no 

descritor para 

verificar sua 

definição e grupo 

de qualificadores 

Utilizando qualificadores na pesquisa 



Utilizando qualificadores na pesquisa 

Qualificadores permitidos para 

esse descritor. Os grupos de 

qualificadores variam de acordo 

com cada descritor. Alguns 

descritores, por exemplo, não 

possuem qualificadores 



Nosso  objetivo é recuperar trabalhos que abordem o “tratamento 

farmacológico da endometriose”. Para tanto, utilizaremos um qualificador que 

nos direcione para este objetivo 

Utilizando qualificadores na pesquisa 

4. Selecione o 

qualificador. 

Neste caso, 

drug therapy  

5. Clique em Add to search 

builder para inserir o 

descritor e o qualificador 

selecionado na caixa de 

busca  



Utilizando qualificadores na pesquisa 

Se desejar adicionar mais descritores 

na pesquisa repita o procedimento: 

procure o descritor em MeSH 

Database, selecione um dos 

operadores booleanos AND/OR/NOT 

e adicione na caixa de busca.  

Descritor e qualificador na caixa de 

busca. O qualificador estará sempre 

precedido por barra  

Se os termos utilizados 

forem suficientes para o 

levantamento, clique em 

Search PubMed para abrir 

a página de resultados 



Explore os filtros da 

base de dados 

para refinar sua 

pesquisa! 

Página de resultados 



Pesquisa avançada 



Pesquisa avançada 

A pesquisa avançada na PubMed dispõe de outras formas de acesso aos 

artigos, além dos termos MeSH. Nesta modalidade de busca é possível 

pesquisar por palavras do título e do resumo do artigo, pelo título do 

periódico, pelos autores do trabalho, entre outros 

1. Clique em 

Advanced 



Pesquisa avançada 

Interface da pesquisa 

avançada 

Menu com mais 

opções de 

pesquisa 

Menu com 

índice da 

base 



Utilizaremos como exemplo na Pesquisa 

avançada a busca de artigos por autor e 

título do periódico 

3. Digite o título 

do periódico 

Pesquisa avançada 

2. No menu 

abaixo selecione 

a opção Journal 

4. Clique em Show 

index list. Depois de 

clicarmos, 

aparecerá a opção 

Hide index list 



5. Selecione o 

título do 

periódico 

6. Clique em 

Hide index list 

Pesquisa avançada 



A expressão de 

busca aparecerá na 

caixa de pesquisa 

7. Clique na 

próxima barra 

do menu 

Pesquisa avançada 



8. Selecione a 

opção Author 

Pesquisa avançada 

9. Digite o 

nome do autor 

10. Clique em Show 

index list. Depois de 

clicarmos, aparecerá a 

opção Hide index list 



11. Clique 

em Search 

Pesquisa avançada 

Observe que a estratégia 

de busca pode ser 

visualizada nesta caixa 



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 



Enviando o resultado da pesquisa por e-mail 

Recuperamos todos os artigos do 

autor Davis CF publicados no 

Journal of Pediatric Surgery 



Enviando resultado da pesquisa por e-mail 

1. Selecione 

as 

referências 

desejadas 

2. Clique em 

Send to 



3. Selecione 

 E-mail 

4. Selecione o 

formato de envio 

e ordenação das 

referências. Digite 

seu e-mail 

5. Se desejar, 

adicione um 

texto. Clique 

em Não sou um 

robô e siga as 

instruções 

Enviando resultado da pesquisa por e-mail 



Enviando resultado da pesquisa por e-mail 

Pronto! As referências selecionadas foram enviadas para o 

seu e-mail! 



Exportando referências para o 

gerenciador bibliográfico EndNote 



1. Clique em Send to. Em 

seguida selecione a 

opção Citation manager  

e clique em  Create File 

Enviando para o EndNote (gerenciador bibliográfico) 



2. Clique no 

arquivo abaixo 

Enviando para o EndNote (gerenciador bibliográfico) 



3. Selecione o 

programa EndNote e 

clique em OK 

Enviando para o EndNote (gerenciador bibliográfico) 



4. Selecione a opção  

PubMed (NLM) e 

clique em Choose 

Enviando para o EndNote (gerenciador bibliográfico) 



Pronto! As 

referências foram 

exportadas para 

o EndNote! 

Enviando para o EndNote (gerenciador bibliográfico) 



Exportando referências para o 

EndNote Web 



Exportando referências para o EndNote Web 

É possível utilizar a 

versão web do 

EndNote, através 

da base Web Of 

Science. Basta 

clicar na opção 

EndNote e se 

cadastrar 

Dica: A base de dados 

Web Of Science está 

disponível na página de 

recursos eletrônicos da 

biblioteca 



1. Salve as referências 

em seu computador, 

clicando em Send to, e 

em seguida File 

Exportando referências para o EndNote Web 



2. Selecione o 

formato MEDLINE e 

clique em Create File 

Exportando referências para o EndNote Web 



3. Abra o 

arquivo 

abaixo 



4. Clique em Salvar 

como... e salve o 

arquivo em local 

desejado no seu 

computador 

Exportando referências para o EndNote Web 



5. Na base Web 

Of Science 

acesse sua 

conta do 

EndNote Web 

Exportando referências para o EndNote Web 



6. Selecione a aba 

Coletar e em 

seguida, clique em  

Importar referências 

Exportando referências para o EndNote Web 



Exportando referências para o EndNote Web 

7. Selecione o arquivo 

salvo em seu 

computador, a opção 

PubMed (NLM) de 

importação e clique 

em Importar 

Dica! Na opção 

Para é possível 

criar pastas ou 

selecionar uma já 

existente 



Exportando referências para o EndNote Web 

Pronto! As referências 

foram importadas 

para o EndNote Web 



Recuperando o texto na íntegra 



Recuperando o texto na íntegra 

1. Clique no 

título desejado 



Recuperando o texto na íntegra 

Você também 

poderá consultar a 

disponibilidade do 

texto completo na 

plataforma Discovery 

(Busca integrada), na 

página da biblioteca. 

Para maiores 

informações, veja 

também o tutorial da 

Discovery  

Você terá acesso ao texto 

completo por este ícone 

se o Journal for assinado 

pela biblioteca, ou for 

disponibilizado 

gratuitamente pelo editor 



Dica! Você também pode 

ter acesso ao texto 

completo em outras fontes 

como, por exemplo, Portal 

Periódicos CAPES e 

ClinicalKey. Pesquise o título 

do periódico e/ou artigo. 

Para maiores informações, 

acesse os tutoriais 

ClinicalKey e Portal 

Periódicos CAPES. 

Recuperando o texto na íntegra 



Single Citation Matcher 
O Single Citation Matcher é um recurso da 

PubMed que permite a localização de artigos 

através de dados de sua referência 



Single Citation Matcher 

1. Na página 

inicial da 

PubMed, clique 

em Single 

Citation 

Matcher 



Single Citation Matcher 

2. Insira as principais 

informações do artigo 

que deseja recuperar 

Título do 

periódico 

Volume, número e 

página do artigo 

3. Clique em 

Search 



Single Citation Matcher 

Referência 

e resumo 

do artigo 

pesquisado 

Remete a 

outras fontes 

relacionadas 

ao 

documento 

É possível também 

consultar a 

plataforma 

Discovery (Busca 

integrada), na 

página da 

biblioteca 

Você terá acesso ao 

texto completo por 

este ícone se o Journal 

for assinado pela 

biblioteca, ou for 

disponibilizado 

gratuitamente pelo 

editor 



Acesso ao texto 

completo 

Single Citation Matcher 



Registrando-se na PubMed 
Registrando-se na PubMed é possível manter o histórico das 

pesquisas realizadas, armazenar pastas com resultados das 

pesquisas e criar alertas com as estratégias de busca utilizadas 



Registrando-se na PubMed 

1. Na página 

inicial da PubMed, 

clique em Sign in 

to NCBI 



2. Clique em 

Register for an 

NCBI account 

Registrando-se na PubMed 



4. Clique em 

Create 

account 

3. Preencha as 

informações 

solicitadas 

Registrando-se na PubMed 



4.Clique em 

Create account 

Pronto! Sua 

conta na 

PubMed foi 

criada! 

Para confirmar seu registro, a PubMed 

enviará uma mensagem no e-mail indicado 

para cadastro. Acesse este e-mail dentro de 

24h e clique no link enviado para confirmar 

seu cadastro 

Registrando-se na PubMed 



Recapitulando... 



 PubMed: base de dados internacional de acesso livre 

 Possui informação científica na área de Ciências da Saúde e 

Ciências Biológicas 

 A PubMed possui muitos recursos além dos elencados neste 

tutorial. Explore a base! 

Dica! 

Utilize como dica os descritores em inglês do DeCS - Descritores em Ciências da 

Saúde para localizar os termos MeSH na PubMed. Tente diferentes estratégias de 

busca. Utilize também outras bases de dados. 

Boa pesquisa! 



Dúvidas? 

biblioteca@einstein.br  

mailto:biblioteca@einstein.br

