
.periodicos.



http://www.periodicos.capes.gov.br/

. Tutorial de Acesso .



Olá, eu sou o Carlos  e, a partir de 
agora, você descobrirá como aproveitar a 

plataforma da Cochrane Library.
Vamos lá?

. Cochrane Library .



. Cochrane Library .

É interessante se cadastrar na Wiley 
Online Library, uma vez que te oferece 
uma série de benefícios, além de 
possibilitar que salve suas buscas.Para 
se cadastrar, utilize a opção de Log In/
Register.
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Após o cadastramento, um e-mail de 
autenticação será enviado.Você deve 
abrir o link da mensagem em até 72 
horas para validar sua conta.Isso te 
redirecionará ao My Profile, com seus 
dados e barra de navegação.Você agora 
está logado na Wiley Online Library e 
seu nome deverá aparecer no topo da 
tela.
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O mecanismo de Busca Avançada da Cochrane oferece suporte para Operadores Booleanos 
(AND, OR e NOT), operadores de proximidade (NEAR e NEXT) e truncamento (* ou ?).
A aplicação dos operadores pode ser feita através de seleções nas caixas adicionais, ao clicar 
em “+”, ou inseridas diretamente no texto.
A falta de operadores entre duas palavras separadas implica sua associação através do AND.
As aspas podem ser utilizadas para busca por uma frase específica (Ex: “lung cancer”).
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Escolha a partir de 
quais meta-dados 
você deseja fazer 
sua busca (Título, 
Abstract, Palavras-
chave, DOI).

Selecione o operador 
a ser aplicado entre 
as linhas.

Selecione o operador 
a ser aplicado entre 
as linhas.

Clique no sinal “+” ou 
“-” para adicionar até 
5 linhas de pesquisa.

Clique em “Search Limits” 
para restringir a busca 
específicas a bases de 
dados, artigos, status tipos 
de Reviews, e data de 
publicação.

Complementos para 
os termos de busca são 
sugeridos conforme digita.

Utilize “Add to 
Search Managar” 
para enviar ao 
gerente de busca e 
construir buscas mais 
complexas.
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Basta selecionar “Medical Terms 
(MeSH)” na barra superior da 
página de busca para acessar o 
MeSH.

Utilize essa área para 
adicionar o termo MeSH 
ao Search Manager, ver 
os resultados ou salvar 
termos individuais.

Busque em todas as 
árvores com ou sem 
explosão de termos.
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Utilize essa caixa para limitar por 
subárea. Quando um termo MeSH 
é selecionado, somente subáreas 
válidas aparecem na lista.

Insira aqui seus termos de busca. 
Sugestões de termos aparecerão 
conforme digita.
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Quais fontes dentro da Cochrane Library
possuem Indexação MeSH?
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Utilize o “+” ou “-“ para 
adicionar ou deletar 
linhas.

Utilize essa área para 
nomear e salvar suas 
buscas. Buscas salvas 
aparecem na Strategy 
Library.

Utilize o botão para 
adicionar ou editar um 
termo de busca MeSH.

Search Manager
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Utilize para acessar a página 
de resultados de busca 
daquela linha específica.

Clique aqui para mostrar linhas não 
utilizadas na busca final. 
(Números destacados em vermelho).

Utilize essa opção para ver 
uma cópia de sua busca 
adaptada à impressão.
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Altere entre tipos de 
resultados listados nas 
diferentes bases de dados 
da Cochrane Library.

Legendas de status
e tipos de Review.

Clique no título do 
resultado para acessar
o artigo.

Selecione como organizar 
os resultados, seja por 
relevância, data de 
publicação ou ordem 
alfabética.

São exibidos 25 resultados 
por página; acesse demais 
resultados através destes 
atalhos.
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Uma Review completa, com resultados e discussões, 
possivelmente incluindo meta-análises para 
combinar resultados entre múltiplos estudos.

Um esboço de uma Review ainda em preparo, 
incluindo o background, base lógica e métodos.

Methodology Uma revisão sistemática em texto 
completo acerca de estudos metodológicos.

Diagnostic: Uma revisão sistemática em texto 
completo de um estudo buscando precisão em testes 
diagnósticos.

Overview: Uma Visão Geral de múltiplos Reviews 
da Cochrane, abordando efeitos de duas ou mais 
intervenções em potencial para uma única condição 
ou problema de saúde.

Um novo protocolo ou Review que foi publicado na 
edição mais recente.

Major Change: O protocolo sofreu 
emendas para refletir mudanças no escopo 
publicado em uma edição mais recente.

Conclusions Changed: Houveram alterações 
importantes nas Conclusões de uma Review 
publicada na edição mais recente.

New Search: Uma nova busca por estudos, 
conduzida em uma Review existente, publicada na 
edição mais recente.

Withdraw: Uma Review ou protocolo 
foi retirado, possivelmente por ser 
considerado obsoleto. Motivos para a 
retirada são especificados no documento.

Comment: Essa Review ou protocolo 
inclui comentários. Leitores podem enviar 
comentários, que serão incorporados à 
Review junto às resposta e feedbacks dos 
autores.

Prognosis: Uma revisão sistemática de 
um estudo prognóstico abordando o curso 
provável ou resultado futuro de pessoas 
com um certo problema de saúde.

Qualitative: Uma revisão sistemática 
que sintetiza evidencias qualitativas para 
abordar questões ou aspectos diferentes 
além da eficácia.

Status e legendas de Reviews
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Salvar um arquivo em 
PDF do artigo completo.

Utilize o ícone de 
informação para 
encontrar artigos 
adicionais relacionados 
utilizando tópicos e 
palavras-chave.

Aba de Abstract 
incluindo Plain Language 
Summary com outras 
opções de idioma, 
conforme disponibilidade.
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Use o visualizador de 
figuras para navegar 
através de imagens e 
baixar para o PowerPoint.

Exporte uma citação em 
formato para uso em 
programas Gerenciadores 
de Citação ou em texto.

Selecione o nome de um 
autor para ver afiliações e 
informações de contato.
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Utilize Altmetric Scores 
para acompanhar a 
atividade dessa Review 
nas redes sociais.

Um menu conveniente 
permite acesso a partes 
específicas do artigo



. Obrigado! http://www.periodicos.capes.gov.br/



.periodicos.


