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PubMed é um recurso gratuito de suporte à pesquisa e recuperação

de literatura biomédica e de ciências da vida. Seu banco de dados

contém mais de 32 milhões de citações e resumos da literatura

biomédica. Não inclui artigos de periódicos em texto completo, no

entanto, os links para o texto completo costumam estar presentes

quando disponíveis em outras fontes. Online desde 1996, PubMed

foi desenvolvido e é mantido pelo National Center for Biotechnology

Information (NCBI), na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA

(NLM), localizado no National Institutes of Health (NIH).



ACESSO: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


DICA: ACESSAR VIA PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES – ACESSO CAFE 



BUSCA SIMPLES



BUSCA SIMPLES

Inserir os termos 

em inglês na caixa 

de busca (o sistema 

fornece sugestões) 

e clicar em Search.



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Filtros.

Número de resultados recuperados.

Área central 

onde são 

exibidos os 

resultados.



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Opções disponíveis na apresentação dos 

resultados:

✓ Save: Salvar os resultados;

✓ Email: Enviar os resultados por e-mail;

✓ Send to: Enviar os resultados para um 

gerenciador de referências.

Opções de exibição dos resultados (Display 

options): 

✓ Formato dos resultados;

✓ Ordenação preferida;

✓ Quantidade de itens por página;

✓ Visualização de trechos em destaque.



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Título e autoria do artigo.

Cite – entrega a referência pronta com 

possibilidade de cópia.

Share – possibilidade de  compartilhar o resultado 

via Twitter e Facebook, ou copiar o permalink.

Informações sobre a publicação 

periódica e artigo.



APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

PubMed ID.
Disponibilidade.

Tipo de publicação.

Resumo – Summary.



REFINAMENTO DOS RESULTADOS – FILTROS 

Para mais opções de filtros clicar 

em “Additional filters”.

Os filtros servem para restringir os 

resultados recuperados em uma busca. 

Alguns filtros são previamente 

apresentados como:

✓ ano;

✓ disponibilidade do texto; 

✓ tipo do artigo;

✓ data de publicação. 



REFINAMENTO DOS RESULTADOS – FILTROS ADICIONAIS

Opções de 

filtros 

adicionais.

Para adicionar mais filtros:

1. Selecionar o tipo de filtro

2. Selecionar as opções 

apresentadas ao centro 

3. Clicar em “Show”.

As opções selecionadas ficarão 

disponíveis junto aos filtros 

principais para serem usadas. 1

2

3



MeSH: Vocabulário controlado da PubMed usado para indexar artigos

O MeSH possui plataforma própria. Pode ser 

usado como suporte para pesquisa através da 

consulta de termos controlados, ou como 

alternativa para construção de estratégias de busca 

e recuperação de resultados no Portal PubMed,.



• Vocabulário controlado (tesauro) que confere uniformidade e

consistência na indexação e catalogação da literatura

biomédica

• Organizado de maneira hierárquica - “MeSH Tree Structures”

• Uma característica distinta da MEDLINE

MeSH – Medical Subject Headings



MeSH – BUSCA SIMPLES 

1. Pesquisar o termo desejado

2. Selecionar o termo pesquisado

3. Clicar em adicionar ao construtor 

de busca (Search builder).

1

2 3



MeSH – BUSCA SIMPLES

O mesmo processo pode ser repetido 

para vários termos de busca, 

selecionando o operador booleano 

que fará a relação entre o termos. 

Depois de construída a expressão de 

busca clicar em “Search PubMed”.



BUSCA AVANÇADA



BUSCA 
AVANÇADA

Para ter um melhor 

aproveitamento do 

formulário de busca 

avançada aconselha-se 

definir e estruturar a 

necessidade de 

informação, formulando 

a questão de pesquisa. 

Sugestão: usar um 

modelo para definição 

da questão.



QUESTÃO DE 
PESQUISA

Quais os sintomas 

apresentados por crianças de 

02 a 12 anos infectadas pelo 

novo Coronavírus?

• População – crianças de 

02 a 12 anos 

• Fenômeno de interesse

– sintomas 

• Contexto – infecção pelo 

Coronavírus

Dica: caso deseje uma 

recuperação mais específica 

de resultados usar o MeSH

como suporte para a 

pesquisa, delimitando os 

termos de busca.



BUSCA AVANÇADA

Selecionar o campo onde 

deseja buscar o termo a 

ser pesquisado.



BUSCA AVANÇADA

Clicar para mostrar o 

índice de sugestões de 

assunto.



BUSCA AVANÇADA

Clicar no operador booleano para cada termo 

que for pesquisar. É ele quem adicionará o 

termo na caixa de pesquisa.

Adicione os termos da Query box ao histórico de busca. Para acionar o botão 

“Add to history” passe o mouse na seta ao lado de Search.



BUSCA AVANÇADA

O mesmo procedimento deve ser feito para as outras 

questões de pesquisa.



BUSCA AVANÇADA

Depois basta coordenar as pesquisas na 

caixa de consulta. Digite os números das 

buscas (mantendo o #) na Query box, 

usando o operador “AND” entre eles, e clique 

em adicionar mais uma vez ao histórico.



BUSCA AVANÇADA

Este procedimento apresentará resultados 

mais refinados e específicos. Basta clicar 

em cima do número de resultados para 

visualizá-los na PubMed.



ENVIAR RESULTADOS PARA UM GERENCIADOR DE REFERÊNCIAS

Enviar as referências para um Gerenciador de Referências 

(Mendeley/Endnote/Zotero) é simples. Você pode enviar a lista 

completa de resultados, ou selecionar apenas os desejados. 

Após, clicar em “Send to” “Citation Manager”.



ENVIAR RESULTADOS PARA UM GERENCIADOR DE REFERÊNCIAS

Clicando em “Create file” um arquivo de 

extensão “.nbib” será baixado no seu 

computador (guarde o nome da pasta) 

e deverá ser importado no seu 

gerenciador de referência.



Tutorial elaborado por:

Rúbia Gattelli - rubiagattelli@furg.br

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br



SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg

@SIBFURG

SiBFURG

@SiBFURG

https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/

