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Como fazer para...

Exemplo

Instruções

Iniciar a pesquisa

A partir da página inicial, obtenha uma visão geral
do conteúdo da base de dados através da aba Quick,
que fará o preenchimento automático com termos
sinônimos baseados no tesauro (*Emtree).

Pesquisar por termos não
relacionados a doença ou
medicamento

Clique em Search e selecione a aba Advanced.

Pesquisar por todas as
informações relacionadas
a um medicamento ou
medicamentos específicos

Clique em Search e selecione a aba Drug.

Pesquisar por todas as
informações relacionadas
a uma doença ou doenças
específicas

Clique em Search e selecione a aba Disease.

Pesquisar por um termo
específico ou expressão

Use aspas para pesquisar por um termo específico.

Incluir sinônimos para
o meu termo ou expressão

Ao usar o Autocomplete em Quick, você inclui
automaticamente sinônimos. Nas abas Advanced,
Drug e Disease certifique-se de que a caixa Map
to preferred terminology está selecionada quando
for realizar uma pesquisa.

Incluir todos os termos
específicos para o meu
termo/expressão

Selecione a opção Include sub-terms/derivatives
nas abas de busca Advanced, Drug e Disease.

Pesquisar todos os anos

A caixa All Years está selecionada como padrão, mas você
pode desmarcá-la e selecionar datas específicas em Search
Publications From.

Refinar minha pesquisa
ou adicionar filtros

Use Quick Limits ou Advanced Limits nas abas de busca
Advanced, Drug e Disease ou use os filtros no lado
esquerdo da tela de resultados (Session Results) para
limitar os resultados após ter efetuado a pesquisa.

Limitar minha pesquisa
a conceitos específicos

Use subtítulos em Drug Subheadings e Disease
Subheadings nas abas de busca Drug e Disease.

Encontrar artigos onde o
meu termo seja o tema
principal

Selecione a caixa Search terms must be of major focus in
articles found nas abas de busca Advanced, Drug e Disease.

Editar minha pesquisa

Após a execução de uma pesquisa, clique em Edit
fazer alterações em sua estratégia de busca original.
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Utilizar caracteres curingas

Instruções
? = um caractere só
exemplo: sulf?nyl pesquisa por sulfonyl
ou sulfinyl
* = qualquer quantidade de caracteres variáveis,
exemplo: sul*r pesquisa por sulphur ou sulfur
OBSERVAÇÃO: Caracteres curingas não
funcionam em pesquisas de expressões
ou buscas que utilizam aspas

Encontrar palavra
próximas entre si

next/n = qualquer número
em uma ordem definida
near/n = qualquer número
em qualquer ordem
OBSERVAÇÃO: AND, OR ou NOT
também podem ser usados

Pesquisar por termos
em um campo específico

Use Field Limits (opção localizada logo
abaixo da caixa de texto para pesquisa)
na aba Advanced.

Configurar alertas por
e-mail, alimentador de
RSS (RSS feed) ou salvar
sua pesquisa

Selecione sua pesquisa e clique no ícone de

Gerenciar resultados

Gerencie seus resultados em Session Results,
selecione Export a partir da parte superior
dos resultados e escolha entre as várias opções
como, formato RIS, somente texto ou CSV
para salvar em seu computador.

Dicas Adicionais de Pesquisa:
UÊ Divida sua pesquisa em termos/pesquisas individuais e combine
os conjuntos de respostas no final. Ficará mais fácil para identificar
cada parte da sua estratégia para edição ou refinamento mais
detalhado posteriormente.
UÊ Ao editar pesquisas, ter familiaridade com sintaxe de pesquisa
da linha de comando pode ser útil. Consulte Help para uma lista
de códigos de índice (index) e de sub-títulos (subheadings).
UÊ Ao editar pesquisas, lembre-se de corrigir ou excluir o intervalo
de data ou outros limites não desejados da sua estratégia antes
de adicionar um novo intervalo de data ou limites alternativos.
UÊ Procure em Index Terms por termos indexados que você ainda
não tinha considerado e que possam ser relevantes.
UÊ Examine títulos e/ou resumos para obter termos de pesquisa alternativos.
UÊ Visualize um registro relevante a partir dos seus resultados de pesquisa
e clique em Related Articles (Artigos Relacionados).
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envelope para configurar alertas por e-mail
ou no símbolo de RSS para configurar seu RSS.
Clique em Save para recuperar sua estratégia
de pesquisa mais tarde (uma vez que você
esteja conectado com login).

* Observação:
Ao indexar o Embase, usamos um tesauro denominado
Emtree, o qual organiza termos biomédicos em uma árvore
hierárquica e inclui todos os sinônimos. Nas abas Advanced,
Drug e Disease, marcar a opção Map to preferred terminology
garante que seus resultados de pesquisa incluam todos
os artigos com o termo digitado e todos os sinônimos.
Qualquer termo localizado mais abaixo na árvore
do que o termo que está sendo pesquisado ,é chamado
de termo específico.
Uma expansão da pesquisa (Extensive Search) inclui estes
termos específicos. “Sitagliptina” é um termo específico
para a categoria de agente anti-diabético oral, por exemplo.

