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PUBMED é uma base de dados de acesso público, criada 
e mantida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos 
Estados Unidos (National Library of Medicine's – NLM)

PUBMED - MEDLINE

Contém citações e resumos de periódicos, cobrindo mais 
de 16 milhões de registros 

Abrange as áreas de enfermagem, odontologia, medicina, 
medicina veterinária e saúde pública 



Acesso disponível em: 

www.pubmed.gov

PUBMED - MEDLINE

http://www.pubmed.gov


PUBMED - MEDLINE

A National Library of Medicine's (NLM) mantém 

o  NCBI – National Center for Biotechnology 

Information, responsável pelo PUBMED e por 

bases de dados especializadas de acesso público  



PUBMED - MEDLINE
O NCBI permite acesso às seguintes bases:

•  NUCLEOTIDE 
    Informações sobre o Genoma Humano

•  PROTEIN
    Informações sobre Seqüenciamento protéico

•  GENOME
     Informações sobre o Genoma

•  STRUCTURE 
    Base especializada em Estruturas Moleculares

•  PUBMED
     Base especializada em ciências biológicas, medicina, enfermagem,  

     odontologia, medicina veterinária e saúde pública 



PUBMED - MEDLINE

•  TAXONOMY
    Base especializada em Taxonomia

•  PMC - PubMed Central 
    Busca em Revistas Eletrônicas (TEXTO COMPLETO) 

•  JOURNALS
     Informações sobre Periódicos (título, título abreviado, ISSN, etc.)

•  BOOKS
     Base de dados especializada em Livros

•  OMIM
    Base específica sobre Genes Humanos e  Hereditariedade



www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez

Acesso disponível em: 

PUBMED - MEDLINE

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez


O PUBMED possui as seguintes ferramentas:

PUBMED - MEDLINE

•  Busca Simplificada

•  Busca Avançada

•  Links para acesso ao texto completo 



PUBMED - MEDLINE

EXEMPLO DE 
BUSCA 

SIMPLIFICADA



TELA INICIAL

Clique aqui para selecionar a Base de Dados de interesse



Selecione a Base de 
Dados

SELEÇÃO DA BASE DE DADOS



Base selecionada: PUBMED

Digite os termos, assunto ou palavras 
da busca em inglês

Utilize os operadores booleanos 
AND, OR ou NOT 
entre os termos

Clique em 
“Go”

REALIZAÇÃO DA BUSCA SIMPLIFICADA



Artigos de 
Revisão

Resultado da pesquisa

RESULTADOS DA BUSCA



Autor (es) do Artigo

Título do periódico, ano de publicação, 
volume, fascículo e paginação

Título do 
Artigo

DADOS DAS REFERÊNCIAS LOCALIZADAS



Clique no ícone, 
para obter detalhes 

sobre o artigo 

PARA VISUALIZAR DETALHES DO ARTIGO



LEGENDA DE ÍCONES

Acesso ao resumo

Resumo indisponível

Artigo existente em formato eletrônico

Acesso livre ao texto completo  em formato 
eletrônico, através do PUBMED CENTRAL (PMC)



Resumo 

Link para acesso ao 
texto completo quando 

de livre acesso
Artigos e links relacionados

DETALHES DO ARTIGO

Para obter informações sobre outros trabalhos do(s) autor(es) 
do artigo, clique sobre os respectivos links



EXEMPLO DE 
BUSCA 

AVANÇADA

PUBMED - MEDLINE



Clique em “Limits” para selecionar os 
parâmetros de sua pesquisa

PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA AVANÇADA



Busca por Autor

Busca por título de 
periódico

Opções por 
disponibilidade 

do texto

Delimitação do 
período

Delimitação 
por 

Espécie e 
Gênero

PARÂMETROS DE BUSCA



Idioma

Tipo de 
Artigo

Grupo de 
Periódicos

Faixa
etária

Assunto 
específico

PARÂMETROS DE BUSCA



Digite os termos 
da busca

Clique em
“GO”

REALIZAÇÃO DA BUSCA APÓS SELEÇÃO DOS 
PARÂMETROS DESEJADOS



Resultado da
Pesquisa

Foram recuperados artigos 
relacionados a animais e com 

acesso ao texto completo,
conforme seleção 

anterior

Ícone indicativo de 
texto disponível em 
formato eletrônico

RESULTADO DA BUSCA AVANÇADA



No campo “Send To”, selecione o item, 
conforme sua opção:

TEXT para salvar os resultados em formato 
texto

 FILE para salvar os resultados em arquivo ou 
disquete

TEXT ou PRINTER para imprimir os resultados

CLIPBOARD para criar uma lista

E-MAIL para enviar os resultados por E-mail

OPÇÕES PARA ENVIAR OU SALVAR OS RESULTADOS 



PARA SALVAR A PESQUISA

Nota: Para salvar todos os registros simultaneamente
          clicar em “File”, sem nenhum item selecionado

Selecione a opção
 “File” 

Selecione os artigos 
desejados

 



Aparecerá na tela 
a caixa de texto com a opção 
para salvar ou abrir o arquivo

Selecione a 
opção 
salvar 

e clique em OK



Selecione a opção “Text” 
“ou “Printer”

PARA IMPRIMIR A PESQUISA

A opção “Text” salva,
 no máximo, 500 registros a cada vez



A lista aparecerá na tela em formato texto, 
pronta para ser impressa



Selecione a 
opção

 “E-mail”

PARA ENVIAR A PESQUISA POR E-MAIL



Se desejar, 
digite um texto 

ENVIO POR E-MAIL

Clique aqui para enviar os 
resultados

Digite o e-mail



Para maiores informações
acesse o Tutorial 
disponível em:

www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_tutorial

PUBMED - MEDLINE

http://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_tutorial


Termos e Condições de Uso

■ Para a elaboração deste material foram consultados: manuais e tutoriais disponíveis nos sites 
de empresas fornecedoras de fontes de informação; material encaminhado diretamente pelas 
referidas empresas; manuais, folhetos, sites, apresentações etc. desenvolvidos por outras 
bibliotecas do SIBi/USP.

■ As bibliotecas do SIBi/USP  e seus usuários têm direito à visualização, sem quaisquer 
restrições, ao armazenamento digital (download), à impressão e à cópia dos  arquivos 
disponíveis para uso em suas atividades de ensino e pesquisa e uso individual.

■ É proibida a inclusão deste conteúdo em outra publicação, ou em qualquer outro site ou rede 
de computadores, ou em outra forma de produto ou mídia de armazenamento sem prévia 
autorização formal do SIBi/USP.

■ É expressamente proibida a exploração comercial, direta ou indireta,  deste conteúdo.

■ Os nomes e marcas de bases de dados mencionados são marcas registradas e de propriedade 
das empresas fornecedoras.

Acesso e Uso da Informação nas 
Bibliotecas da USP
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