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Módulo 1 - APRESENTAÇÃO  

 

 
 
Objetivos de aprendizagem: 
 

• Reconhecer o contexto e dimensões de atuação do PubMed, assim como seu sistema básico de 
funcionamento (Entrez). 

• Identificar as diferenças entre MEDLINE e PubMed. 
• Reconhecer suas principais funcionalidades para a pesquisa bibliográfica. 
• Identificar os itens que compõem sua homepage. 
• Caracterizar citação e identificar suas partes. 
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1.1 Introdução 

Bem vindos ao Curso On-line de Pesquisa no PubMed!! 

Aqui aprenderemos os diversos caminhos para recuperar a informação desejada.  

É sabido o quão importante é pesquisar em bases de dados. Por que? 

Nelas encontramos informações relevantes para a pesquisa e para a prática. As bases de dados são fontes 

que podem armazenar grandes quantidades de informação de forma estruturada de modo que possa ser 

consultada tão rapidamente quanto possível, por maior que seja a quantidade de informação armazenada. 

 

 

 

 

Quer um exemplo?  

  

  

 

Um exemplo de base de dados que todas as pessoas têm à disposição é a lista telefônica. Nesta lista é 

fácil procurar o número de telefone, pois as informações são organizadas de forma que podemos 

pesquisar um assinante ou instituição pelo nome, endereço ou telefone. 

O mesmo raciocínio se aplica à base de dados que aprenderemos, o PubMed, onde podemos procurar a 

informação que desejamos pelos nomes dos autores, pela revista, pelo título do trabalho, etc. 

Vamos conhecer um pouco da história da instituição que criou o PubMed, a National Library of Medicine. 

Vamos lá?  
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1.2 Onde tudo começou... 

 

 

 

A National Library of Medicine (NLM) foi fundada em 1836, como Biblioteca 

de Medicina do Exército. Seu período crescimento começou em 1865 sob a 

direção de John Shaw Billings, bibliotecário e cirurgião do exército. 

 

 

Durante os 30 anos em que John Shaw Billings permaneceu 

como diretor, a biblioteca se converteu na maior biblioteca médica dos 

Estados Unidos, sendo sua contribuição mais importante o Index Medicus, iniciado em 1879.  

  Depois da Segunda Guerra Mundial a biblioteca, conhecida até então como Army Medical Library and Museum, 

passou a chamar-se Armed Forces Medical Library e em 1956 

um ato do Congresso americano transferiu a biblioteca para o 

Public Health Service com o nome de National Library 
of Medicine.  

  

 No final da década de 50 a NLM criou o MEDLARS (Medical 

Literature Analysis and Retrieval System), um sistema feito 

para automatizar a composição do Index Medicus. O MEDLARS tornou-se operacional em 1964. 

 

Em 1971 o MEDLINE, que significa MEDLARS On-Line, começou a oferecer acesso on-line a referências da base de 

dados MEDLARS. Em 1986 foi lançado o Grateful Med, um software de acesso ao MEDLARS para PCs. No começo da 

década de 90 foi criado o website da NLM, que passou a oferecer acesso cobrado ao MEDLINE.  

Em 1997 o MEDLINE foi disponibilizado para todos, de forma gratuita. Em 1998 

foi criado, como uma divisão da NLM, o NCBI (National Center 
for Biotechnology Information), que tem como objetivo 

desenvolver sistemas automáticos de informação para armazenar e analisar 

conhecimento sobre biologia molecular, bioquímica e genética. Também cria 

sistemas facilitadores para o uso de bases de dados e softwares para a 

comunidade científica. Um destes sistemas é o PubMed. 
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O que mais lhe chamou a atenção nessa história? E no presente, você sabe como é o 

PubMed??  

 

 

 

 

Comente no fórum!!!! 

1.2.1 - O que é PubMed? 

Você possivelmente já discutiu no fórum sobre isso, mas vamos então organizar nosso 

conhecimento!!! 

PubMed é uma base de dados desenvolvida pelo National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) na National Library of Medicine (NLM) disponível na web.  

É uma das diversas bases de dados que fazem parte do sistema de recuperação Entrez do 

NCBI. 

 

1.2.2 - O que é Entrez? 

  É um sistema da busca e de recuperação que integra as informações das bases de dados da 

NCBI com o PubMed e inclui: 

MEDLINE, através do PubMed  

 

nucleotide sequences  

 

protein sequences  

 

macromolecular structures  

 

whole genomes 
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1.2.3 - Qual é a diferença entre MEDLINE e PubMed? 

MEDLINE é o maior componente do PubMed, a base de citações biomédicas e abstracts da National Library of 

Medicine dos Estados Unidos (NLM). 

É pesquisável na web, pelo PubMed, sem custos.  

MEDLINE cobre mais de 4800 revistas publicadas nos Estados Unidos e em mais de 70 outros países de 1966 até 

o presente. 

MEDLINE inclui referências a artigos indexados com termos do vocabulário controlado MeSH.  

As citações da MEDLINE são de revistas selecionadas para a inclusão na base dados através de um comitê. 

  Além das citações MEDLINE, o PubMed contém: 

 

OLDMEDLINE, para citações de antes de 1966. 

 

Citações de artigos que são fora do escopo (exemplo, artigos que 

abordam placas tectônicas ou astrofísica) de algumas revistas MEDLINE, 

principalmente em revistas de ciência e química geral, cujos artigos 

sobre ciências da vida são indexados na MEDLINE. 

 

Citações em processo que foram fornecidas para registro dos artigos 

antes deles serem indexados com o MeSH e adicionados a MEDLINE. 

 

Citações que precedem a data em que a revista foi selecionada para a 

indexação na MEDLINE (quando fornecidas eletronicamente pelos 

editores).  
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Além de tudo..... 
 

O PubMed também inclui outros serviços: 

 Links para muitos sites que fornecem artigos em texto completo e outros recursos; 

 

 Links para ver outras citações relacionadas ao artigo encontrado; 

 

 Single Citation Matcher; 

 

 Habilidade de salvar e atualizar automaticamente pesquisas, bem como avisar o usuário, mediante registro 

prévio (My NCBI); 

 

 Corretor ortográfico. 

 

1.2.4 Por que usar o PubMed? 
 
Clique na alternativa correta: 
• É um ponto de partida para iniciar uma pesquisa; 
• É usado em muitas áreas, como enfermagem, fisioterapia, saúde pública, odontologia, medicina 

veterinária, sistemas de cuidados de saúde, ciências pré-clínicas, e outras áreas das ciências de vida; 
• É uma poderosa ferramenta que pode ser usada em todas as etapas da sua carreira. 

Todas estão corretas.
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1.2.5 - É importante saber que: 

 

EXERCÍCIOS 

 

· O PubMed é formado por mais de 15 milhões de citações 

bibliográficas desde os anos 1950 e  

 

· oferece acesso, sem taxas, a MEDLINE que contém 

aproximadamente 13 milhões de registros de 1966 até o presente.  

 

· Os registros da MEDLINE contêm citações bibliográficas e, na 

maioria dos casos, resumos dos autores de mais de 4.800 jornais e 

revistas biomédicos publicados nos Estados Unidos e em outros 70 

países. 

 

· A maioria dos registros é de fontes de língua inglesa, ou têm 

resumos em inglês e aproximadamente 76% dos registros da MEDLINE 

incluem os resumos exatamente como estes aparecem nas revistas. 

 

· O PubMed inclui citações da base OLDMEDLINE com mais de 1,7 

milhões de citações que não possuem resumo e foram originalmente 

impressas nos índices em papel (Index Medicus) publicados de 1950 a 

1965.  

 

· Também disponibiliza citações recentes fornecidas eletronicamente 

por publicadores para serem selecionadas, processadas e incluídas na 

MEDLINE.  

 

· As Citações que não entram na MEDLINE continuam disponíveis 

para pesquisa no PubMed.  

 

· PubMed também tem links aos textos completos dos artigos nos 

sites de editoras participantes, dados biológicos, centros de 

sequenciamento, etc. 

 

· PubMed fornece links às bases de dados de biologia molecular 

integrada mantidas pela NCBI. Estas bases de dados contêm: as 

seqüências de DNA e proteína, dados do mapa genômico, e estruturas 

3-D de proteínas, análise de seqüências das populações, e o Online 

Mendelian Inheritance in Man (OMIM). 
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Em sua opinião, quais são as principais funcionalidades do PubMed que o ajudarão 

em sua pesquisa bibliográfica?  

Traga seu ponto de vista para o nosso fórum!!! 

 
 
 
 
 

1.3 - Descrição da Home Page do PubMed 

Vamos detalhar como o PubMed é composto? 

Em primeiro lugar, devemos saber o exato endereço eletrônico, já que muitos de vocês, usam 

www.pubmed.com ou org . Saiba quetodas são direcionados ao PubMed, cujo endereço 

eletrônico é: 

 

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

  

A partir de agora, especialmente se seu acesso a Internet é por banda larga, recomendamos que você clique no 

link acima com o botão direito do mouse e seleciona abrir o Pubmed em outra página, assim você pode ir 

alternando o acompanhamento do material do curso com sua pesquisa on-line. 

 

Qualquer dúvida, escreva no fórum ou mande uma mensagem para a gente!!! 
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Veja então a homepage: 
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Box de pesquisa para entrada dos termos  

No PubMed é permitido escrever um termo no box de pesquisa e recuperar informações relacionadas a ele.  

Para que vocês entendam o funcionamento da base faremos uma pesquisa sobre migraine (enxaqueca) (1).  

É importante saber que para pesquisar no PubMed todos os termos devem ser escritos em inglês.  

Para pesquisar, basta digitar o termo no box de pesquisa e clicar o botão Go (2). 

 

Ao digitar o termo migraine, o sistema retornará o resultado da pesquisa, e estes estão divididos em: All e 

Review. 
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1.3.1 Vamos entender uma citação? Quais suas partes? 

 

O PubMed sempre mostrará o resultado de forma padronizada, ou seja, quase sempre as 

citações conterão: 

os nomes dos autores (caso não sejam listados nomes de autores é porque eles não aparecem 

na versão impressa da revista),  

o título do trabalho em inglês,  

o título da revista juntamente com outras informações sobre a publicação, 

idioma original do documento,  

um identificador número do PubMed,  

a situação do documento na base de dados. 

 

 

O título da primeira citação está entre colchetes. Por que isso acontece?  

Porque os colchetes indicam que o artigo foi publicado em uma língua que não o Inglês.  
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Você consegue identificar as partes de uma citação de seu interesse? 

Coloque-a no fórum para podermos analisá-la juntos! 

  

  

 


