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Dicas para construção de uma expressão de busca
eficiente:


Identificar palavras ou termos significativos e relevantes;



Incluir sinônimos, diferentes idiomas e variações;



Evitar verbos.
OPERADORES BOOLEANOS: AND, OR, AND NOT
Usados para combinar os termos de forma a ampliar ou
restringir as buscas em bases de dados.

Estratégias de pesquisa bibliográfica
Recupera documentos que tenham os dois
termos pesquisados.

Uso de recursos e expressões de busca para
combinar e ordenar os termos e palavras nas bases
de pesquisa bibliográfica.

Não precisa digitá-lo, pois o sistema já
reconhece o espaço entre os termos como
sendo este operador.
Os registros que não contenham nenhum
dos termos ou apenas um deles não são
retornados na busca

Recupera documentos que tenham qualquer
um dos termos pesquisados

2018

Exclui palavras ou termos no resultado

ASPAS
Utilizada para termos compostos por duas ou
mais palavras ou frase na expressão de busca.

“ ”

Recupera termos compostos ou frases na
mesma ordem.

TRUNCAMENTO
Utilizado após o prefixo de uma palavra para
recuperar derivações desta palavra.

* ou $

Obs: Sem as aspas, o sistema recupera
registros que contenham as palavras, não
importando a posição.

Recupera variações nos sufixos das palavras.
Ex: Odonto*/odonto$

Recupera odontologia, odontology,
odontogenic, odontopediatria, etc. nos
radicais das palavras.
Obs: Capes e PubMed utiliza *
BVS utiliza $ ou *

PARÊNTESES

Estabelecem a ordem correta da expressão de
busca.

(

)

Devem ser utilizados quando forem aplicados
diferentes operadores booleanos na mesma
expressão de busca, separando os conjuntos
de termos que utilizam operadores
booleanos, e agrupando cada conjunto de
termos similares.
As operações são realizadas de dentro para
fora dos parênteses.

?

Usado para buscar variações da grafia das
palavras.
Ex: Wom?n (recupera woman e women)

COLUNA DE REFINAMENTO DAS BASES
REFINANDO A PESQUISA
Usar a coluna de refinamento da própria base.
Exemplo:









Tipo de Documento;
Texto completo;
Assunto principal;
Ano de Publicação;
Língua/idioma;
Sexo;
Idade;
Etc.

