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Què és PubMed?

PubMed 
 

PubMed és un recurs gratuït desenvolupat pel National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), ubicat a la U.S. National Library of Medicine (NLM).

PubMed conté més de 34 milions de referències bibliogrà�ques de literatura biomèdica 
extretes de la base de dades MEDLINE, revistes acadèmiques revisades per parells i 
llibres en format digital. Algunes referències faciliten l'enllaç al text complet.

És la font d'informació més important en l'àmbit de la medicina, la biomedicina, les 
ciències de la salut, i altres disciplines a�ns. Cobertura temporal: des de 1940.

Abast internacional. La majoria de les revistes acadèmiques indexades estan en anglès.

Actualitzada diàriament.

Accés a PubMed

Per a obtenir el text complet dels articles 
de les revistes subscrites per la UAB, et 
recomanem accedir al PubMed des del 

Cercador del Servei de Biblioteques de la 
UAB. Hauràs d'autenticar-te amb el teu 

NIU i paraula de pas. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?vid=34CSUC_UAB:VU1


Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

PubMed és la base de dades 
més important en l'àmbit de 
la biomedicina. Trobaràs la 

informació més actual i 
�able.

 



Contingut de PubMed

Medline
És la base de dades 

bibliogrà�ca més important 
de la NLM. Conté 

referències i resums 
d'articles de revistes 

biomèdiques. Registres 
indexats amb els descriptors 

del tesaurus MeSH

PMC

Repertori d'articles 
acadèmics de lliure accés 
seleccionats per la NLM

Bookshelf

Base de dades de llibres, 
informes i altres 

documents a text complet

PubMed obté la informació de diversos recursos de la National Library of  Medicine (NLM)

https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/


Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Cerca bàsica

Per a realitzar una cerca bàsica només cal 
escriure el terme o els termes que volem cercar 
a la �nestra de cerca i prémer el botó Search. 
Atès que a la cerca bàsica no especi�quem un 
camp concret on cercar la informació, el 
sistema cercarà els termes al llarg de tot el 
registre bibliogrà�c. 
 
 
 EXEMPLE: El consentiment informat en assaigs 

clínics pediàtrics.

Exemple

Pots consultar el DeCS per a 
identi�car els termes en 
anglès.

A la finestra de 
cerca introdueix el 
terme o els termes 

de cerca com ho 
faries a qualsevol 

cercador a Internet.

La cerca per paraules 
clau o text lliure és 

senzilla i intuïtiva. És el 
tipus de cerca que fem 
servir habitualment als 

motors de cerca genèrics 
a Internet.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=informed+consent+pediatric+clinical+trials
https://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start


Cerca avançada

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

La pàgina de cerca avançada 
de PubMed té dues 

seccions:        El constructor 
de cerques avançades i      
 l'historial i els detalls de la 

cerca

1
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Cerca avançada

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

El constructor de cerques avançades o 
Search Builder ens permet realitzar una 
cerca emprant els limitadors de camp. 

També ens permet combinar els termes de 
la cerca amb els operadors booleans (AND, 

OR, NOT). 
 

Amb el botó desplegable AND podem triar 
amb quin operador booleà volem 

combinar els termes de la cerca i afegir-los 
a la finestra de cerca o Query box.

Constructor de cerques



Cerca avançada
Historial i detalls de la cerca

Exemple: E�càcia dels programes de teràpia ocupacional en la esquizofrènia

A l'historial de cerques podem veure, 
combinar, comparar, crear alertes i 

descarregar les nostres cerques.
Això ens permet construir estratègies 

més elaborades.
 

A Details podem veure detalladament la 
nostra estratègia de cerca.



Exemple de cerca avançada
 Eficàcia dels programes de teràpia ocupacional en la esquizofrènia

Exemple cerca avançadaExemple cerca avançada

https://www.youtube.com/watch?v=aR9VTO8F9DA


El tesaurus MeSH

Descriptors MeSH 
 
 

El MeSH (Medical Subject Headings) és el vocabulari de llenguatge controlat de la NLM 
emprat per indexar els articles a PubMed.

Cada registre de PubMed procedent de Medline té assignats uns termes MeSH 
(descriptors) que descriuen de manera exacta el tema de l'article indexat.

Es va crear l'any 1996 i conté més de 26.000 termes ordenats alfabèticament i organitzats 
de forma jeràrquica.

El MeSH s'actualiza anualment i és un referent per a documentalistes i profesionale de 
l'àrea biomèdica. 

Accés

La cerca utilitzant els 
descriptors MeSH és 

més precisa 
i obtindrem menys 

resultats irrellevants

Per a  garantir una 
cerca exhaustiva és 

recomenable  
combinar descriptors 

MeSH i paraules del 
llenguatge lliure

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/mesh/
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991000236199706709


Estructura d'un MeSH

Exemple

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68016640


Visualització dels resultats

Exemple

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=%22Diabetes%2C+Gestational%22%5BMesh%5D


Registre bibliogrà�c PubMed

Exemple

Cada referència 
bibliogràfica de PubMed 
representa un article de 

revista. Els diversos camps 
d'una referència 

proporcionen informació 
específica sobre l'article 

que descriuen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36001625/


Posa't a prova! 
Exercici de PubMed

Fes una cerca bibliogrà�ca a PubMed per a identi�car articles sobre la prevenció de les infeccions 

nosocomials als quiròfans.

�. Utilitza la cerca avançada. Combina descriptors MeSH i paraules clau del llenguatge lliure.

�. Observa a Details de quina manera PubMed ha traduït l'estratègia de cerca.

�. Per a identi�car les revisions sistemàtiques d'aquest tema publicades els darrers 5 anys aplica els 

�ltres corresponents des de la pàgina de resultats.

�. Des de la pàgina de resultats selecciona 4 referències i amb el botó enviar o Send to, envía les 4 

referències seleccionades a la carpeta temporal o Clipboard.

�. Entra a la carpeta Clipboard i en les opcions de visualització (Display options) tria el format Abstract. 

Amb el format Abstract podem veure el resum, les paraules clau i els descriptors MeSH assignats a 

cada referència.

�. Per acabar envia al teu correu electrònic les 4 referències desades a la carpeta Clipboard.



Exercici

Exercici PubMedExercici PubMed

https://www.youtube.com/watch?v=I2eAN1cypJE


Recursos d'interès

Guia de PubMed 

Videotutorial - Què hi ha a PubMed ?
 

Ajuda PubMed: Consells de cerca a PubMed

El Tesaurus MeSH

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/whatsin/index.html
https://bibliogetafe.com/2022/01/28/ayuda-pubmed-consejos-de-busqueda-en-pubmed/
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/topic_how_it_works/index.html


Moltes gràcies!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146

