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“No one undertakes research with the
intention of winning a prize.

It is the joy of discovering something no one
knew before. “

Stephen Hawking

“No one undertakes research with the
intention of winning a prize.

It is the joy of discovering something no one
knew before. “

Stephen Hawking



É um processo metodológico, que recorre a 
procedimentos científicos para encontrar respostas 
para um problema. 

É um processo metodológico, que recorre a 

TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO

Ao iniciar um trabalho científico devemos procurar :

A) Avaliar se o problema apresenta interesse para a comunidade 
científica 

B) Saber se irá produzir novos resultados e que sejam relevantes 
para a sociedade.



PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
Um projeto de investigação deve oferecer respostas às seguintes questões:

Pergunta Projeto

O que investigar Objeto da pesquisa / tema / 
problema

Base teórica da investigação Revisão da literatura

Motivo Justificação/motivação

Ações a desenvolver Objetivos

Quem Equipa envolvida

Onde Local de observação ou coleta de 
dados

Quando Cronograma

Como Metodologia

Quanto custa Orçamento



DESENVOLVER O PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 
1. Delimitação do TEMA e formulação do PROBLEMA

• Delimitação do Tema
• Problematização da temática
• Justificação
• Objetivos
• Definição de conceitos operacionais

2. Revisão Bibliográfica 

• Revisão de Literatura e Pesquisa bibliográfica

3. Metodologia 
• Tipo de Pesquisa
• Instrumentos e Procedimentos usados para a recolha de dados 
• Tratamento dos dados

4. Cronograma
5. Orçamento
6. Referências 



ESCOLHA DO TEMA ESCOLHA DO TEMA -- CRITÉRIOS

1 . Atualidade e interesse 
O tema deve ser atual ou permitir uma nova abordagem inovadora e suscitar interesse
pessoal e/ou pode ser sugerido pelo Professor a partir de uma lista de opções.

2 .Delimitação
O universo de estudo deve ser bem definido e delimitado à priori e deve ser específico. Temas 
demasiado abertos conduzem à superficialidade. 

3. Acessibilidade
Saber à priori se as fontes a pesquisar e os recursos são acessíveis e se a pesquisa é
realizável.

4. Interdisciplinaridade
Procurar sempre que possível abordar temáticas multidisciplinares pois permite maiores
possibilidade de desenvolver pesquisas mais ricas e chegar a conclusões mais abrangentes pois
pode-se ter a visão do problema de várias pesrspetivas e ângulos.



METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Como operacionalizar a investigação? Que tipo de Pesquisa? 

Quais os instrumentos e procedimentos metodológicos a utilizar? 

Como e onde devo realizar a minha investigação? 

A Metodologia de Pesquisa depende sempre do PROBLEMA 



METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
O PROBLEMA :

1. Deve sempre conduzir a uma pergunta. 

2. Deve ser apresentado com clareza.

3. Deve ser bem definido e delimitado.

4. Deve apresentar referências que possam orientar para a 

resposta. 



Para que serve a Revisão de Literatura 

1 - Permite contextualizar o investigador perante o “estado de arte” do seu problema 
(enquadramento histórico)

2 - Aumenta e atualiza o conhecimento do investigador sobre o objeto de estudo e ajuda
a clarificar os objetivos. 

3 - Conduz a uma otimização do trabalho de investigação pois a consulta de um único artigo 
de revisão substitui a leitura de diversos outros trabalhos.

4 - Conduz a novas fontes de referência e novos autores de referência que poderão ajudar a 
desenvolver novas perspetivas de evolução para o trabalho 

5 - Ajuda a uma melhor comparação do próprio trabalho de investigação com os 
anteriores e ao desenvolvimento de novos pontos de vista



Tipos de Revisão de Literatura 

Revisão 
Sistemática

Meta 
análise

Revisão 
integrativa

Síntese de 
investigação

Revisão 
narrativa

Revisão 
Scooping

Revisão
Rápida



Systematic review 
A review of a clearly formulated question that uses systematic and explicit methods to
identify, select, and critically appraise relevant research, and to collect and analyse
data from the studies that are included in the review. Statistical methods (meta-
analysis) may or may not be used to analyse and summarise the results of the included
studies.

In: Cochrane Community

http://community.cochrane.org/glossary#letter-S

REVISÃO SISTEMÁTICA

Identifica

Seleciona Avalia 
criticamente  

Sumariza os 
Resultados Sintetiza

Produz novo estudo a 
partir do conjunto de
estudos iniciais

• Uma revisão Sistemática de qualidade deve procurar
condensar o conhecimento sobre um assunto estudado
num só tópico de uma forma que seja clara, abrangente,
concisa e consistente.

Estudos

Revisão Sistemática

Processo de
Revisão

Sistemática



REVISÃO SISTEMÁTICA  - Processo

Identificar o Problema 
/ Objetivo

Definir a estratégia de 
Pesquisa / PICO

Process *

Execução da  estratégia 
de pesquisa e extração 
de dados em bases de 
dados Bibliográficas  

Análise, Síntese e 
Apresentação de 

resultados 

Avaliação de qualidade 
e publicação do estudo 

e tendências

* Método utilizado na Medicina baseada na evidência para estruturar questões clínicas e definir   estratégias de 
pesquisa:
P – Patient, Problem or Population (Quais as características do paciente, população ou problema com que se depara?
I – Intervention (que intervenção considera fazer?)
C – Comparison, control or comparator (De que forma compara a intervenção que vai fazer)
O – Outcome(s) (e.g. pain, fatigue, nausea, infections, death) – O que quer medir/avaliar/ melhorar



Etapas para para a elaboração de uma pesquisa bibliográfica: 

1. Dividir o assunto/tema em conceitos

2. Listar os termos relacionados e os sinónimos de cada conceito

3. Formular a estratégia de pesquisa (utilizar operatores booleanos/ 
truncaturas/aplicar limites/MeSH) 

4. Analisar o resultado

5. Reconstruir a estratégia de pesquisa (cruzando inclusivé com a 
primeira) até conseguir um resultado de registos adequados e 
satisfatório em qualidade e quantidade.

Desenvolvimento da Estratégia de Pesquisa Bibliográfica 



http://www.ihmt.unl.pt/biblioteca/

Pesquisa Bibliográfica no IHMT - RECURSOS

http://www.ihmt.unl.pt/biblioteca/


Introdução à pesquisa na PUBMED

Desenvolvimento da Estratégia de Pesquisa Bibliográfica 



PUBMED

 Plataforma integrada de bases de dados que permite a pesquisa bibliográfica
de artigos científicos na área da saúde e ciências da vida, desenvolvida pela
NLM – U.S. National Library of Medicine.

 Procede à indexação retrospetiva da literatura médica e biomédica desde
1879 a partir do Index impresso Index Medicus e mais tarde este índice deu
origem à base de dados MEDLINE disponibilizada em acesso livre na
plataforma PUBMED desde 1996.

 Atualmente a Pubmed possui mais de 32 milhões de citações abrangendo
literatura contida na Medline, em ebooks, e noutras bases de dados ligadas à
biomedicina.



PUBMED

370.361 estudos clínicos em 219 países
5.001 estudos Sobre COVID-196,8 milhões de artigos e texto integral

8.423 títulos de eBooks
Investigação clínica aplicada: Revisões sistemáticas, estudos
clinicos e medicina genética. Atualização permanente.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/



Título da Revista

Título do Artigo

Autores e Afiliação

Resumo

Identificação dos elementos descritivos de um artigo científico 

Descritores que 
sistematizam o 
Assunto do Artigodo Artigo

Imagens da publicação

Identificadores (Pubmed
(PUBMID/PUBCID) e DOI

Outras páginas
de navegação

Copyright de acesso do artigo

Tipo de Documento
Ligação ao
Texto integral

Redes sociais

Citação e 
favoritosfavoritos

Artigos relacionados



Identificação de artigo somente publicados online

Pubmed - Epub
Artigos publicados apenas online 

PubMed – Online ahead of print 
Online antes de serem 
publicados na forma impressa.



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/







Filtros adicionais





Pesquisa por ASSUNTO - Medical Subject Headings (MeSH® Vocabulary)

MeSH é uma das bases de dados do sistema PUBMED que auxilia os utilizadores na
localização de descritores adequados para pesquisar no PubMed, de modo a permitir
resultados de pesquisa mais definidos e precisos de acordo com a temática pretendida.



Termos relacionados

Termos relacionados



Utilização de Operadores Booleanos 
Uma boa estratégia de pesquisa aplica a Lógica Booleana  E (AND), Ou (OR), Não (NOT). 
considerada uma das mais importantes ferramentas de pesquisa bibliográfica. 

Nas bases de dados bibliográficas, os operadores booleanos:

• estabelecem a relação entre os termos 
• são muito importantes para refinar a pesquisa e obter resultados mais precisos. 

Zika vírus
(4834)(916897)

Zika na 
Gravidez

(1045)

PESQUISA PUBMED

(916897)
Zika vírus

(4834)

Zika + Gravidez
(920686)

(916897)
Zika vírus

(4834)

Zika - Gravidez
(3789)



Parênteses (   )
Utilizam-se para alterar a ordem de precedência ou posição dos termos para que os termos 

semelhantes ou do mesmo nível sejam agrupados na execução da expressão booleana. 
Os termos dentro dos parênteses serão processados como se fossem uma unidade. 

Ex: Gravidez AND (Adolescência OR Pré-Adultez ) 

Gravidez

Adolescência Pré-Adultez

Truncaturas *
Coloque um asterisco (*) no final de um radical para pesquisar por todos os termos que 
comecem com este radical. O asterisco pode ser utilizado somente no final de um conjunto 
de caracteres. 



PUBMED – Single Citation Matcher

Permite localizar diretamente uma citação através do preenchimento prévio dos 
dados. Ex. Autor, título do Periódico, volume, página. Está disponível:

Utilitários da PUBMED 



PUBMED – Clinical Queries
Permite a localização de artigos relacionados com investigação clínica aplicada. Dá 
acesso direto a artigos Open access e a ligações subscritas pela universidade na B-
On ou na plataforma da Ebsco Nova Discovery.



PERIODICOS PUBMED  
Apresenta duas listas: 
periódicos indexados na MEDLINE
e depositados na PMC .



Pesquisa em 
Bases de Dados 

de Acesso Aberto



Open Access, “Acesso Livre” (ou “Acesso Aberto”) significa a disponibilização livre
na Internet de cópias gratuitas online, de artigos de revistas científicas revistos
por pares (peer-reviewed), comunicações em conferências, bem como relatórios
técnicos, teses e documentos de trabalho.

(In: http://www.acessolivre.pt/ )

ACESSO ABERTO

http://www.acessolivre.pt/


Vantagens do 
Acesso Aberto

Aumenta a visibilidade e o impacto da investigação desenvolvida
nos centros de investigação e nas universidades pois permite uma
maior acessibilidade à informação em Acesso Livre.

Aumenta os índices de citação dos autores que vêm o seu trabalho
reconhecido, pois estes publicam os resultados da sua investigação em
publicações científicas que ficarão acessíveis a um maior número de
investigadores que poderão reutilizar esses dados em novas pesquisas.



Há três maneiras de disponibilizar os resultados da
pesquisa científica em acesso aberto :

2 Publicar num periódico de acesso aberto –
Os autores publicam em periódicos de acesso
aberto que fornecem acesso livre e imediato
aos artigos através do site do editor.

3 Pagar para publicar em acesso aberto num periódico –
muitos periódicos subscritos permitem a publicação em
acesso aberto, mediante o pagamento de uma taxa de
publicação de artigos (APC – article processing charge).

1 Auto-arquivar uma versão de acesso aberto – Os autores
publicam no periódico de sua escolha e arquivam ou vinculam
uma versão do manuscrito disponível gratuitamente no
repositório de sua instituição.



Plano S
• Em 2018, uma coligação de financiadores europeus designada

cOAlition S lançou o Plano S, uma iniciativa que visa acelerar a

transição para o acesso aberto. Após várias reações das

comunidades académica e editorial, a proposta inicial do plano foi

atualizada em maio de 2019 – a partir de 2021 todas as publicações

científicas resultantes de investigação, com recurso a

financiamento público devem ser publicadas em acesso aberto

imediato.

Os 10 Princípios do Plano S e o guia para a sua implementação estão disponíveis em 
https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/

Todas as informações detalhadas em:
https://www.coalition-s.org/
https://www.fct.pt/acessoaberto/index.phtml.pt

https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/
https://www.coalition-s.org/


O que muda com o Plano S?
Política de Acesso Aberto FCT Plano S

O que é?

Documento de carácter vinculativo que estabelece as regras a 
observar pelos investigadores no âmbito da publicação científica 
em acesso aberto resultante de investigação financiada, total ou 
parcialmente, pela FCT.

Plano segundo o qual as agências de financiamento determinam que o acesso às 
publicações científicas, financiadas total ou parcialmente pelos membros da cOAlition S, 
deve ser aberto, total e imediato.

Contexto 
geográfico

Nacional Internacional

Publicações 
abrangidas

Artigos publicados em revistas científicas, atas e outros produtos 
resultantes de conferências, pósteres, livros e capítulos de livros, 
teses de doutoramento e dissertações de mestrado.

Publicações revistas por pares, baseadas em resultados de pesquisas financiadas total ou 
parcialmente pelos membros da cOAlition S.

Embargos Aprova (consultar períodos de embargo https://bit.ly/2MmXljw) Não aprova

Requisitos 
mínimos para 
cumprimento

Depósito num repositório integrante da rede Repositório 
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)

1. Publicação numa revista ou plataforma de Acesso Aberto imediato;
2. Publicação numa revista científica de subscrição e disponibilização da versão final 
publicada ou do post-print num repositório de acesso aberto;
3. Publicação numa revista científica de subscrição ou híbrida desde que estejam em 
processo de passagem para Acesso Aberto através de um acordo transformativo.

APCs

Prevê pagamento (consultar requisitos https://bit.ly/2nUwbHg) Suportados pelas agências de financiamento desde que:
1. as revistas estejam em processo de passagem para Acesso Aberto através de um acordo 
transformativo;
2. as taxas de publicação cumpram os limites estabelecidos;

Peer-review Obrigatório Recomenda a disponibilização das versões revistas por pares
Licença de 
utilização

Qualquer Creative Commons CC BY ou qualquer outra que respeite os requisitos previstos na Declaração de Berlim

Copyright
Autores devem acautelar a obrigação de depositar e 
disponibilizar as publicações nos repositórios do RCAAP.

Autores ou suas instituições obrigados a reter o Copyright (Direitos de reprodução) das 
publicações.

Monitorização
Associação do código de financiamento ao registo e depósito da 
publicação num repositório integrante da rede RCAAP.

Cabe às agências de financiamento pertencentes à cOAlition S

Datas Em vigor desde 5 de maio de 2014. Houve período transitório até 1 de janeiro de 2021
Acordos 

transformativo
s

Não aplicável Apoiados até 2024

Não 
cumprimento

O não cumprimento da política de Acesso Aberto da FCT constitui
incumprimento do contrato de financiamento.

As possíveis sanções podem incluir:
1. retenção de fundos;
2. não contabilizar as publicações que não se encontram em conformidade como parte do 
histórico de um investigador em candidaturas a financiamento;
3. e / ou excluir bolseiros, que não cumprem com os requisitos, de futuras candidaturas a 
financiamento.

https://bit.ly/2MmXljw
https://bit.ly/2nUwbHg


Como aceder ao Conhecimento?

O Repositório Científico de Acesso Aberto

de Portugal integra conteúdos em acesso

aberto provenientes dos repositórios

institucionais nacionais e brasileiros, pela

agregação dos portais OASIS.br. SCIELO e

do portal da Universidade Nova de Lisboa o

RUN.

https://www.rcaap.pt/

https://www.rcaap.pt/


PESQUISAR OS ANAIS DO IHMT



PESQUISAR OS ANAIS DO IHMT NO RCAAP



PESQUISAR OS ANAIS DO IHMT NO RCAAP

https://anaisihmt.com/index.php/ihmt



PESQUISAR NO RCAAP







Como aceder ao Conhecimento?

https://run.unl.pt/

O RUN – Repositório Científico da

Universidade de Lisboa, é o

Repositório Científico da Universidade

de Lisboa está organizado por

Comunidades (Faculdades) e Coleções

e nela se inclui a informação do IHMT.

771 (documentos)

https://run.unl.pt/


• O PUBMED CENTRAL é um repositório

digital da U.S. National Library of

Medicine de acesso livre de artigos

científicos publicados em revistas da área

das Ciências da Vida e biomédicas.

• Estão arquivados na PMC 6,8 milhões de

artigos científicos.

Como aceder ao Conhecimento?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


Como aceder ao Conhecimento?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/

NCBI Bookshelf permite o acesso

a uma coleção de mais de 8.423 eBooks

relatórios, bases de dados e outras

publicações académicas nas áreas da

Medicina, Ciências da Vida e Biologia

desenvolvidas e geridas pelo National

Center for Biotechnology Information

(NCBI) da National Library of Medicine

(NLM).

Presenter
Presentation Notes
NCBI - (National Center for Biotechnology Information) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/


O DOAJ - Directory of Open Access

Journals é uma base de dados

desenvolvida pela Universidade de

Lund (Suécia), que pretende listar

todas as publicações periódicas, de

cariz académico e científico, disponíveis

em acesso aberto.

16.030 Periódicos de 124 Países

http://www.doaj.org

Como aceder ao Conhecimento?

http://www.doaj.org/


• SCIELO – é um Repositório Científico de

acesso Aberto para a publicação

eletrónica de periódicos científicos na

Internet. Desenvolvido para responder às

necessidades da comunicação científica

nos países em desenvolvimento na

América Latina e Caribe.

• Em 2005 Portugal entra também no

consórcio criando a SCIELO PORTUGAL.

Como aceder ao Conhecimento?

68 periódicos Portugueses

http://www.scielo.org/php/index.php

http://www.scielo.org/php/index.php


http://books.scielo.org/

Como aceder ao Conhecimento?

SCIELO Books –
plataforma de eBooks da 
Scielo.
1.434 livros em acesso 
aberto.
11.915 capítulos em 
acesso aberto.



http://www.freebooks4doctors.com/

FreeBooks4Doctors - Base

de dados com 375 eBooks

em Acesso Livre.

Free Medical Journals - Base de

dados com 5.088 Periódicos

em Acesso Livre.
http://www.freemedicaljournals.com/

http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freemedicaljournals.com/


• AJOL - African Journals Online é uma

base de dados contendo uma coleção de 526

revistas científicas africanas 269 das quais

disponíveis em acesso aberto.

Como aceder ao Conhecimento?

https://www.ajol.info/index.php/ajol/browseBy/alpha?letter=oa

https://www.ajol.info/index.php/ajol/browseBy/alpha?letter=oa


http://www.lareferencia.info/joomla/

9 Países
2.906.355 Documentos
325.808 Teses Doutoramento
635.628 Teses de Mestrado
1.807.288 Artigos
20.816 Relatórios

LA Referencia – É uma rede latino americana de
repositórios de acesso abierto que apoia estratégias
nacionais de acesso aberto na América Latina através de
uma plataforma interoperativa que tem por objetivo dar
visibilidade à produção científica das instituicões
académicas e de investigação.

http://www.lareferencia.info/joomla/


PORTAL DO CONHECIMENTO 

DE CABO VERDE 

Repositório Científico de 

acesso aberto de Cabo Verde

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/

3297 Documentos

http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/


CIÊNCIA ABERTA –
Portal do Ministério 
da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior 
onde se pode aceder 
a informação sobre 
Ciência Aberta e a 
uma lista de recursos 
Científicos em Acesso 
Aberto

http://www.ciencia-aberta.pt/

https://www.ciencia-aberta.pt/recursos

http://www.ciencia-aberta.pt/
https://www.ciencia-aberta.pt/recursos


http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/



A Plataforma NOVA Discovery é um serviço integrado de pesquisa da EBSCO Discovery Service que permite a

meta-pesquisa de todos os recursos bibliográficos das diversas instituições que integram a UNL: catálogos das

Bibliotecas, revistas, bases de dados, ebooks, Repositório da Universidade NOVA (RUN) e B-on.

http://www.ihmt.unl.pt/biblioteca/
e escolher o logo Nova Discovery no menu

http://www.ihmt.unl.pt/biblioteca/


COMO PESQUISAR A NOVA DISCOVERY









Pesquisa Básica com aplicação de Filtros



Ver resumo 
detalhado; 
imprimir, 
salvar para 
a área 
reservada e 
enviar por 
e-mail



Abrir o artigo
citar o artigo



















B-on é uma biblioteca 
online que disponibiliza o 
acesso ao texto integral 
de milhares periódicos e 
ebooks de algumas das 
principais editoras 
científicas internacionais.







zotero

PESQUISA AVANÇADA







Referências

http://www.acessolivre.pt/

http://www.ciencia-aberta.pt/

https://www.openaire.eu/

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Plataforma NOVA Discovery

Pesquisar na B-ON

Pesquisar no RCAAP – Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal

Pesquisa Básica na Plataforma NOVA Discovery

Pesquisar na PUBMED

Pesquisar na Scielo

O poder do Acesso Aberto
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Vancouver - https://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618

Norma Portuguesa P 405 - https://www.ipleiria.pt/sdoc/wp-content/uploads/sites/10/2015/05/Referencias-NP405.pdf
Plano S - https://www.coalition-s.org/

UNESCO (2012). Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access. UNESCO Publishing, Paris. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf

OECD (2015). “Making Open Science a Reality”. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en

FCT (2014).Política  sobre Acesso Aberto a Publicações Científicas resultantes de Projetos de I&D Financiados pela FCT. Lisboa. 
https://www.fct.pt/documentos/PoliticaAcessoAberto_Publicacoes.pdf

http://www.acessolivre.pt/
http://www.ciencia-aberta.pt/
https://www.openaire.eu/
http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
http://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=c86badf0-b884-43b2-971b-0bea10f850d2@sessionmgr101
http://www.b-on.pt/activeapp/wp-content/uploads/2016/04/PPTPORTAL.pdf
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap2-repositorio-cientifico-de-acesso-aberto-de-portugal
http://3dmfsx6ameqwfda31pu5rjxq.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/12/Pesquisar-Nova-Discovery.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.PubMed_Quick_Start
https://www.bing.com/videos/search?q=tutorial+scielo&&view=detail&mid=832E868D5E5D6E8F5A2A832E868D5E5D6E8F5A2A&&FORM=VDRVRV
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap1-o-poder-do-acesso-aberto
https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing
https://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618
https://www.ipleiria.pt/sdoc/wp-content/uploads/sites/10/2015/05/Referencias-NP405.pdf
https://www.coalition-s.org/
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en
https://www.fct.pt/documentos/PoliticaAcessoAberto_Publicacoes.pdf
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