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Notícia do New York Times de 17 maio 2017

Google, Not the Government, Is Building the Future

• As empresas de tecnologia não estão apenas financiando

grandes coisas - elas estão financiando as coisas que podem

mudar o mundo!

• Gasto do governo em P&D – U$67 bilhões (em pesquisas

diversas);

• Gasto das empresas de tecnologia do (Amazon, Facebook e

Microsoft) – U$ 60 bilhões;



Ciência Aberta - premissas

 Crescimento exponencial dos dados

 Disponibilidade de tecnologias digitais 

 Aumento da população científica 

 Demanda publica por uma ciência melhor e mais eficiente

 Cobrança por maior contabilização, capacidade de 
resposta e transparência

 Desafios sociais que surgem mais velozmente

 Contribuir para o crescimento econômico





Deficiências da conduta científica 

atual 

 Meios questionáveis para se gerar provas

 Intolerância em relação a novas teses e abordagens 
incomuns

 A “verdade" está baseada somente nas citações 

 Há culturas inflexíveis dentro de muitas disciplina

 Rejeição a resultados negativos e a estudos não 
confirmatórios 

 Métodos questionáveis para avaliar a qualidade científica 



Objetivos fundamentais do 

compartilhamento de dados científicos

 Reproduzir ou verificar pesquisas

 Disponibilizar ao público os resultados das pesquisas 

financiadas com fundos públicos 

 Permitir que outras pessoas façam novas perguntas 

sobre ou a partir dos dados

 Levar ao avanço do estado da pesquisa e inovação 



Ferramentas em Gestão de Pesquisa











O QUE SÃO BASE DE DADOS ?

• Bases de dados, são sistemas que podem

guardar grandes quantidades de informação de

uma forma estruturada, de modo que possa ser

consultada tão rapidamente quanto possível,

por maior que seja a quantidade de informação

armazenada.

• Um exemplo de base de dados que todas as

pessoas tem à sua disposição, é a lista

telefônica. Nela é fácil procurar o número de

telefone pois as informações estão organizadas

pelo nome de cada assinante ou instituição

listada.



MEDLINE

 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 5.400 revistas publicadas nos
Estados Unidos e em mais de 80 outros países de 1940 até o
presente.

 MEDLINE inclui referências a artigos indexados com termos
do vocabulário controlado MeSH - Medical Subject
Heading.

 O MeSH é um vocabulário controlado, ou seja, uma lista de
assuntos, usada pela National Library of Medicine para a
indexação de artigos na base de dados MEDLINE.

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


ALÉM DAS CITAÇÕES MEDLINE O 

PUBMED CONTÊM:

 Algumas citações da OLDMEDLINE. É uma base dados com citações do período 
de 1948 a 1965; 

 Citações de artigos que estão fora do escopo de algumas revistas MEDLINE 
(exemplo, artigos que abordam placas tectônicas ou astrofísica), 
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 de 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). 



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. 



O QUE É MESH ?

 MeSH – Medical Subject Headings

 Finalidade: é assegurar o entendimento da terminologia utilizada 

pelo usuário, documentos e indexadores procurando reduzir o 

ruído no processo de comunicação

 Vocabulário Controlado de Termos

 Estrutura hierárquica do geral para o mais específico

 O vocabulário MeSH foi construído a partir de diversos idiomas, 

entre eles: Inglês, Grego e Latim. Nesses casos, é preciso considerar 

os termos derivados nos três idiomas. Por exemplo:

 Breast cancer = Breast neoplasms

 Middle ear infections = Otitis Media

 Heart attack = Myocardial Infarction



ACESSO AO PUBMED

 Diretamente: http://pubmed.gov

 Ou pela homepage da National Library of Medicine’s: 
http://www.nlm.nih.gov

 Apostila em português do PubMed: 
http://www.biblioteca.epm.br/Documentos-
Apostila/Apostila%20Pubmed_revisao_oficial.pdf

http://pubmed.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.biblioteca.epm.br/Documentos-Apostila/Apostila Pubmed_revisao_oficial.pdf


DESCRIÇÃO DA HOMEPAGE



PESQUISANDO NO PUBMED

 Pergunta de pesquisa:

Qual é a evidência para o uso de betabloqueadores

para prevenir a fibrilação atrial após cirurgia de 

revascularização do miocárdio?



INSERINDO OS TERMOS DA 

PESQUISA



RESULTADOS



MAPEAMENTO DA ESTRATÉGIA

Search Details: 
O PubMed 

mapeia a 

estratégia de 

pesquisa



MAPEAMENTO AUTOMÁTICO DE 

TERMOS

 Assunto - Tabela de tradução MeSH.

 Periódicos - Tabela de título de periódicos.

 Autores e Investigadores - Tabela de tradução do nome 

completo do Autor, Índice de Autor e Tabela de tradução do 

nome completo do Investigador

Índice de Investigador.

 Quando digitamos frases ou termos compostos, o PubMed 

combina todas as palavras como se fossem um único termo 

e inicia a procura nas Tabelas de Tradução.

 Se a frase não for encontrada em nenhuma das Tabelas de 

Tradução, ela será desmembrada e o último termo (da 

direita) será removido.

O processo de mapeamento automático continua até que 



MAPEAMENTO AUTOMÁTICO DE 

TERMOS

arthritis aspirin gastric mucosa

O PubMed mapeia automaticamente:

("aspirin"[MeSH Terms] OR aspirin[Text Word]) AND 

("arthritis"[MeSH Terms] OR arthritis[Text Word]) AND 

("gastric mucosa"[MeSH Terms] OR gastric mucosa[Text 

Word])



RECURSO LIMITS

 Em Limits é possível:

 Exclusão de títulos de língua estrangeira.

 Procurar por artigos publicados dentro de um 

prazo determinado;

 Recuperar artigos que se concentram em 

populações específicas;

 Filtrar em estudos de pesquisa clínica.



RECURSO LIMITS



PubMed Clinical Queries



PubMed Clinical Queries

Citações filtradas 

de estudos 

clínicos 

específicos. 

Citações de 

revisões 

sistemáticas, 

ensaios clínicos, 

medicina 

baseada em 

evidências, 

consensos e 

guidelines.

Citações 

pertinente a 

tópicos de 

medicina 

genética





 O My NCBI salva suas estratégias e resultados de pesquisas 

e oferece uma opção para que você automaticamente 

receba atualizações de resultados destas estratégias por e-

mail;

 Salvar bibliografias;

 Customizar filtros para pesquisas.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/cubby.fcgi?call=QueryExt.CubbyQuery..ShowAll


SALVAR ESTRATÉGIAS

O My NCBI salva suas estratégias e resultados de 

pesquisas e oferece uma opção para que você 

automaticamente receba atualizações de 

resultados destas estratégias por e-mail.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/cubby.fcgi?call=QueryExt.CubbyQuery..ShowAll


SAVED SEARCHES



Obrigada!
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