


GUIA RÁPIDO DE PESQUISA GIM: https://www.globalindexmedicus.net/

Como fazer:
Campos

Iniciar a busca

Buscar frases ou termos compostos

Buscar derivações de uma palavra a partir de um radical (truncamento)

Que duas ou mais palavras/frases estejam obrigatoriamente no resultado da busca

Que pelo menos uma ou outra palavra/frase esteja no resultado da busca

1)Todos os Índices
Escolha o índice de pesquisa

2) Todas as Fontes de Informação 
Escolha o Índex Medicus Regional

3) Campo Busca
Digite sua expressão de pesquisa

Acesse o Portal do GIM
www.globalindexmedicus.org e digite uma 
ou mais palavras ou frases na caixa de busca e 
clique no botão PESQUISAR

Digite frases ou termos compostos entre 
aspas “ “

Use o símbolo $ ou * após o radical da palavra. 

Brasil$ = brasil , brasileiros, brasileria, etc.

Nota: Não é possível usar este recurso nas 
frases ou termos compostos entre aspas.

Nota: o operador AND é padrão do sistema, 
o que torna opcional sua digitação entre os 
termos. 

Use o operador AND entre cada palavra ou 
frase.

Use o operador OR entre cada palavra ou frase.

1

2

3

AND



Excluir palavras/frases no resultado da busca

Estabelecer a ordem correta da busca 

Refinar o resultado de uma busca

Dicas de Pesquisa

Sobre DeCS/MeSH

Use operador AND NOT antes da palavra/frase 
a ser excluída. 

Use parênteses ( ) para estabelecer a ordem da
busca. Use para expressões que aplicam os 
operadores AND e OR na mesma busca. 

Use os filtros (ou clusters) para refinar a busca.
Selecione um ou mais itens de um ou mais 
filtros, e clique no botão FILTRAR para refinar o
resultado. 

•	 Inicie sua busca com poucas palavras/frases e, em seguida, use os filtros para refinar o resultado
•	 Escolha as palavras/frases mais relevantes para representar seu tema de pesquisa 
•	 Letras maiúsculas ou minúsculas, assim como acentuação, NÃO fazem diferença no resultado da busca
•	 A busca no campo Descritor de Assunto DeCS/ MeSH pode ser feita em português, inglês, espanhol e 

francês

DeCS – Descritores em Ciências da Saúde é um vocabulário controlado multilingue (português, inglês, 
espanhol e francês), uma tradução ampliada do MeSH – Medical Subject Headings. Os descritores são 
utilizados para representar o assunto dos documentos indexados nas principais bases de dados de saúde.



Pesquisa por campo de busca
Este recurso pode ser utilizado diretamente na caixa de busca disponível na interface.
Os códigos de campo são recursos avançados de pesquisa que servem para especificar a busca fazendo com 
que o sistema recupere os termos dos campos previamente informados, tais como, assunto, titulo, autor, 
resumo etc.
•	 A sintaxe de busca deve ser construida observando código do campo seguido de : (dois pontos)
Veja o exemplo: MH:”febre amarela” TI:”doencas tropicais”
•	 Recomendamos que a construção da estratégia de busca, que será colada na caixa de pesquisa, seja 

feita no recurso Bloco de notas ou Excel para que os caracteres como aspas, dois pontos e parênteses, 
utilizados na expressão de busca, não assumam estilos que não são reconhecidos pelo sistema de busca, 
esse problema comumente ocorre com Word.

Principais códigos de campo usados no GIM

Código Descrição Busca no GIM

TI Palavras dos títulos originais e títulos traduzidos dos documentos. TI: aids
TI: ”doencas geneticas”

TW Palavras dos títulos, resumos e descritores de assunto. TW: aids

AB Journal
Title of the journal

TA:Jama

MH Descritores DeCS/ MeSH que representam os assuntos abordados nos documen-
tos.

MH: Colera

MJ Descritores DeCS/MeSH principais dos assuntos abordados nos documentos. MJ: Colera

PT Descritores DeCS/MeSH que representam o tipo de publicação, tipo de estudo 
e/ou de metodologia aplicada no estudo. (ex: artigo de revista, ensaio clinico 
controlado, relatos de casos, etc).

PT: Revisão
PT: ”Relatos de casos”
PT: ”Artigo de revista”

DA Representa o ano e mês de publicação do documento, e deve ser representado 
pelos 4 dígitos do ano e dois dígitos do mês. Pode-se truncar usando $ para 
incluir na busca um período maior que um mês

DA: 2014$ (para todos os meses de 2014)
DA: 201$ (recupera docs a partir do ano 2000)
DA: 201402 (recupera documentos de feverei-
ro de 2014)

AU Nomes e sobrenomes dos autores dos documentos. AU:”Jatene AD”
AU:”Jatene, Adib D”
AU:”Jatene, Adib”
AU:”Jatene, AD”

TA Título da Revista, em sua forma abreviada TA: Jama

LA Idioma do texto completo do documento, representado por duas letras:
es – espanhol
en – inglês
pt – português
fr – francês

LA:es
LA:en
LA:pt
LA:fr




