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Pesquisa CINAHL 
Tutorial 



Bem-vindo ao tutorial da Pesquisa CINAHL do EBSCO, que apresenta a base de dados CINAHL, o recurso 
mais abrangente para literatura sobre enfermagem e disciplinas relacionada à saúde. Neste tutorial, você 

aprenderá como realizar pesquisas tanto na tela Pesquisa básica quanto na Pesquisa avançada. 



Começaremos realizando uma pesquisa por palavra-chave na tela Pesquisa básica com as Opções de 
pesquisa disponíveis definidas como Abrir. Digite enxaqueca no campo Localizar. Você pode aplicar 

limitadores adicionais à pesquisa como Analisado por especialistas e Referências disponíveis.  



Você pode inserir automaticamente um OU entre os termos clicando no botão de opção para o modo 
de pesquisa Localizar qualquer um dos meus termos de pesquisa. Para inserir um E entre os 

termos de pesquisa, selecione o modo de pesquisa Localizar todos os meus termos de pesquisa. 
Marque a caixa de seleção Aplicar palavras relacionadas para expandir ainda mais os resultados. 

Após aplicar os limitadores ou expansores, clique em Pesquisar. 



LISTA DE RESULTADOS: A lista de resultados pode incluir links para tipos de fontes, como Periódicos  
e Procedimentos, que você pode usar para restringir seus resultados.  



PASTAS: Clique no link Adicionar à pasta para coletar os resultados na pasta (temporária) da sessão. 
Para salvar os resultados além da sessão atual, faça login no Meu EBSCOhost e crie uma conta de pasta 

gratuita ou cadastre-se em uma conta de pasta existente. 



Em seguida, veremos como realizar uma pesquisa na tela Pesquisa avançada.  



 
Começaremos realizando uma pesquisa por palavra-chave na tela Pesquisa avançada. Digite pé de diabético 

no campo Localizar. Aplique Enfermagem como o limitador Subconjunto de revistas científicas, selecione  
o limitador Artigo de pesquisa e clique em Pesquisar para exibir artigos relacionados aos seus termos. 



TERMOS DO ASSUNTO: A pesquisa de termos do assunto também pode ser útil. A equipe editorial da CINAHL 
atribuiu termos do assunto com base no conteúdo do artigo, que obtém resultados mais amplos quando a caixa 

Sugerir termos do assunto acima do campo Localizar é clicada antes da realização da pesquisa.  



Você também pode clicar no link Títulos CINAHL, juntamente com a barra de ferramentas superior,  
para procurar termos do assunto apropriados. Para obter mais informações sobre como pesquisar usando 

títulos de assunto, veja o tutorial “Usando Títulos CINAHL/MeSH” no Site de suporte da EBSCO. 



LISTA DE RESULTADOS: Observe que você pode restringir os resultados selecionando um título na categoria 
Assunto: Título principal e clicando em Update (Atualizar).  



A qualquer momento, clique no link Ajuda para exibir o sistema de Ajuda on-line completo. 



Para obter mais informações, visite o Site de Suporte da EBSCO 
http://support.ebsco.com 
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