
Cerca i gestió de la informació:  

les principals fonts d’informació en Medicina 
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LA CERCA 
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Perquè buscar a la biblioteca si 
tenim Google? 

• Estalvi de temps – no infoxicació 

• Fiabilitat 

• Text complet 

• Qualitat dels resultats 
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Les primeres preguntes 
quan comencem una cerca 
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Idioma dels documents 

Tipus de document 

Fonts primàries o 
secundàries 

Abast cronològic i 
geogràfic 



Elaboració d’una estratègia de cerca 

• Identificar i definir la nostra necessitat d’informació 

• Establir les fonts d’informació més pertinents 

• Identificar els termes de cerca 

o Establir relacions entre els termes 

• Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat dels 

resultats 
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Formular i definir la necessitat 
d’informació 

Definiu el tema en una frase concreta, en frases curtes i 

amb precisió  

o Amb, criteris geogràfics, cronològics, de gènere, edat …  

o Cercant el concepte central en una enciclopèdia o 

diccionari especialitzat  

o Organitzant la nostra idea en una o més preguntes  
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Identificar els conceptes clau 

 

 

• Concepte 1: contaminació de l’aire 

• Concepte 2: trànsit 

• Concepte 3: adolescents 
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Tema: Com afecta la contaminació de l’aire causada pel 

trànsit als adolescents 
 



Elecció dels termes 

Triar els termes que poden representar millor els 
conceptes de la cerca (paraules clau). Busqueu 
sinònims. 

 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 

contaminació de l’aire adolescents trànsit 

pol·lució joves circulació 

nois cotxes 

vehicles 
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Combinació dels termes 
 

Operadors booleans 
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AND OR 

NOT 



Combinació dels termes 
 

Combinar sinònims amb OR i termes diferents amb 
AND. 

 

 

 

 
Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3 

contaminació de l’aire adolescents trànsit 

pol·lució joves circulació 

nois cotxes 

vehicles 
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AND 

OR 

Així quedaria: (contaminació OR pol·lució) AND (adolescents OR joves 

OR nois) AND (trànsit OR circulació OR cotxes OR vehicles) 



Ampliar la cerca 
 

 

• Els truncaments i comodins permeten cercar per 

l’arrel de la paraula o substituir-ne lletres.  

 

El més comuns són: *  ?   $      
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Limitar la cerca 

• Permeten filtrar els resultats de la cerca. 

Alguns límits són:  

• Geogràfic  

• Idioma  

• Per tipus de document 

• Gènere 

• etc. 
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Executar la cerca i avaluar els 
resultats 

 

• Pertinència i exhaustivitat. 

o Pertinència : els resultats obtinguts s’ajusten a les nostres 

necessitats d’informació, que ens són útils per al nostre treball. 

o Exhaustivitat: recuperem tots els resultats referents a la nostra 

necessitat d'informació que hi ha a la font d'informació. 

• Soroll i silenci 

o Soroll: obtenció d’informació no rellevant per a la nostra recerca. 

o Silenci: és la no obtenció d'informació rellevant per a la nostra cerca, 

que realment està continguda a la font d'informació. 
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Reformular l'estratègia de cerca i... 
començar de nou 

  

• Si els resultats que hem obtingut són 

pobres... 

• Si hem obtingut massa soroll 

documental o massa silenci...  

• I en tot cas, si creiem que podem 

explotar més la font d'informació... 
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LES FONTS D’INFORMACIÓ 
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o Primàries: donen accés directe a la informació. 
Exemples: llibres, revistes, diccionaris, enciclopèdies, 
etc. 

 

o Secundàries: fonts de referència que no ofereixen 
coneixements nous però que faciliten l’accés a les 
fonts primàries. Exemples: catàlegs, bases de dades, 
portals temàtics, etc 
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El Cercador: http://www.uab.cat/biblioteques 
 

http://www.uab.cat/biblioteques
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El Cercador de les Biblioteques 
UAB 

 
Cerca simultània de tots els recursos de les Biblioteques de la UAB (articles, llibres, 
capítols de llibre, bases de dades, etc... ). 
 
Busca simultàniament a: 
• El catàleg de las biblioteques de la UAB 
• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per les 

biblioteques de la UAB) 
• Els  dipòsits digitals DDD y Traces 
 
Permet: 
• Limitar els resultats segons diversos criteris 
• Accedir al text complet (si està disponible) 
• Gestionar les reserves i préstecs de documents a través de “El meu compte” 
• Guardar llistes de documents, enviar les referències i exportar-les al gestor de 

referències bibliogràfiques Mendeley 
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Cercador UAB 

Filtres  
o facetes 

Text complet 



Resultats Cercador 

Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos com 
electrònics. Podem: 
 
• Veure només el que hi ha a les Biblioteques UAB: Filtrar per Catàleg 

UAB 
• Veure només els documents electrònics: poden ser referències o text 

complert: filtrar per Biblioteca Digital 
• Veure només recursos electrònics a text complert: Filtrar per Text 

complet 
• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes d’impacte: 

Filtrar per Peer review 
• Filtrar per altres facetes com son Biblioteca, Col·lecció, Format, Idioma, 

Matèria, àmbit geogràfic, Anys de publicació....  
 
Els resultats estan ordenats per rellevància (el més consultats) 
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Cerca avançada 



 
Com trobar revistes 

 
Tant si al revista és impresa com electrònica, cal consultar el cercador, que 

donarà accés directe al text complert de la revista, si la tenim subscrita o, en el 

seu defecte, si tenim la versió impresa, indicarà en quina biblioteca es troba. 

  



Com trobar libres electrònics 

Les Biblioteques UAB compten amb un munt de llibres electrònics 

subscrits, així com plataformes especifiques en aquest tipus de format, 

encara que algunes plataformes no permeten la descarrega:  
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El cercador trobarem articles ressenyats al DDD, a base de dades com 
Scopus, Medline, WOS...  
Si cerquem un article determinat, el cerquem pel títol de l’article. Si no el 
trobem podem buscar pel títol de la revista on esta publicat  

Cercar articles  

Si cerquem articles sota una temàtica determinada: cercarem pel 
tema que ens interessa i limitarem a Text complert o Peer Reviewed o 
per format: Academic Journals, reviews...  

 



 
Cercar a Internet  
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A Internet hi ha informació poc fiable i poc rigorosa 
 
Cal fer una lectura crítica de la informació trobada a 

Internet 
 
 

Hi ha buscadors que cerquen informació de qualitat 



 
Cercadors a Internet  
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Per a professionals 

 

Per a pacients  
 
 
 

Dades estadístiques sobre salut 

 

 

http://scholar.google.es/
http://www.hon.ch/HONsearch/Pro/index.html
http://www.hon.ch/pat.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
http://www.oecd.org/
http://www.who.int/es/
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.tripdatabase.com/


Bases de dades 
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Font d’informació secundària 
 
Recull els articles de revistes seleccionades 
 
Ofereix dades bàsiques dels articles 
 
Poden ser de pagament o gratuïtes 
 



Accés 

Per cercar les bases de dades que tenim a la 

UAB, podem consultar-les a través del Cercador 

UAB 
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Web of Science 
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Scopus 
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Principals BDD mèdiques 
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PubMed portal amb diverses bases de dades mèdiques 

(entre elles, Medline) creat per la National Library of Medicine 

dels EUA. Proporciona més de 26 milions de referències dins 

l’àrea de les Ciències de la Salut. 

 

Biblioteca Cochrane Plus base de dades de revisions 

sistemàtiques i meta-anàlisi de grups d’experts. Sintetitza la 

informació dels estudis clínics. És el que es coneix com a 

Medicina Basada en l’Evidència. 

 

ClinicalTrials.gov base de dades dels registres i resultats dels 

estudis clínics dels U.S. National Institutes of Health amb 

suport públic i privat realitzats amb participants humans de tot 

el món. 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/


Altres  bases de dades mèdiques 

• TOXLINE base de dades bibliogràfica sobre toxicologia, farmacologia, els 

efectes bioquímics i fisiològics de productes químics, fàrmacs, pesticides, 

mutagènics i teratògens. 

• IBECS base de dades bibliogràfica amb resums d’articles de l’àmbit de la salut 

de revistes editades a Espanya des del 2000. 

• CDC – Center for Disease Control & Prevention  principal agència de salut dels 

EUA que s’informa sobre detecció, control, prevenció de malalties. Inclou 

informació sobre les malalties, recerca mèdica, estadístiques, programes... 

• Guiasalud guies de pràctica clínica. 

• National Guideline Clearinghouse guies de pràctica clínica basades en 

l’evidència i documents relacionats en l’aplicació i l’ús. 
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http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?TOXLINE
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home;jsessionid=f98528518de6b8e4e8e48f1973d6
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx
http://www.guideline.gov/index.aspx


Alertes 

• Les alertes de cerques a les bases de dades us 

permeten guardar estratègies de cerca i rebre 

alertes automàtiques de nous resultats que 

coincideixen amb dita estratègia, tant per 

correu electrònic, com per RSS. Feu una cerca, 

guardeu l'estratègia i configureu l'alerta per 

rebre les novetats. 
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Portals de sumaris 

• Dialnet: http://dialnet.unirioja.es     

• Ebscohost Toc Premier: 

http://search.ebscohost.com/login.a

sp?profile=web&defaultdb=tnh  

• JournalTOCS: 

http://www.journaltocs.ac.uk/index.

php    
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http://dialnet.unirioja.es/
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php


Tesis 

• Dissertations and Theses: Citacions de tesis i treballs de recerca d'àmbit 

internacional. http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292  

• TDX: Tesis doctorals llegides a Catalunya i altres comunitats consorciades a text 

complet Accés lliure http://www.tdx.cat  

• Teseo :Referència bibliogràfica de tesis doctorals llegides en universitats espanyoles. 

http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC80

1E24DE893EA8D16A7DEB4  

• Redial (1980--). Tesis doctorals de temàtica llatinoamericana llegides en universitats 

europees. http://www.red-redial.net/tesis.php   

• DART-Europe: Tesis universitàries europees a text complet. http://www.dart-

europe.eu/basic-search.php   

 

Ajuda: Com trobar tesis: http://ddd.uab.cat/record/30118  
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http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://www.tdx.cat/
http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.red-redial.net/tesis.php
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http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ddd.uab.cat/record/30118


Citar les fonts consultades 
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No citar les fonts es considera plagi 

Els drets d’autor 

Reconeixement del 
treball dels altres  

Documentar la 
recerca realitzada 

Textos 
 (llibres, articles, tesis...) 

Imatges  
(il·lustracions,gràfics, vídeos…) 

Cal citar les fonts consultades  

Tot el material aliè emprat   



Identifica els documents consultats per reconèixer-
ne l’autoria i fer-los localitzables 

 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals 
 
National Library of Medicine 

La citació bibliogràfica 

Com  citar els documents 

En Ciències de la 
salut 

Estil bibliogràfic 

Estil Vancouver 
NLM 



CITACIÓ 

• Nota bibliogràfica inclosa al 

cos del text 

• Cal citar idees, teories, 

dades, xifres, gràfics, 

fotografies... que utilitzem 

al nostre treball de manera 

literal o 

parafrasejada/resumida 

 

BIBLIOGRAFIA 

• Informació bibliogràfica 
completa sobre un 
document o material 
utilitzat en el nostre treball 
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Citar les fonts consultades 

• A la web del Servei de Biblioteques de la UAB 
trobareu informació sobre citacions i bibliografia . 

 

• Hi ha gestors bibliogràfics que permeten citar de 
manera automàtica la bibliografia: 

o Mendeley 

o Zotero 

o EndNote 
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
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El dret de cita 

És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per 
incorporar part d’una obra protegida en una de 
pròpia, de forma limitada, sense haver de 
demanar autorització a l’autor 

Què és el 
dret de 
cita? 

Quan 
puc 
fer ús 
del 
dret de 
cita? 

Quan es compleixin aquestes condicions 
simultàniament: 

• Amb finalitat docent o investigadora 
• Amb finalitat d’il·lustrar explicacions (anàlisi, 

comentari o judici crític) 
• De forma proporcionada (imatges senceres) 
• Sobre imatges i textos ja divulgats 
• Citant font i autor del document original 
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El plagi 

Què és el 
plagi? 

Com 
evitar el 
plagi? 

Citant qualsevol 
dada, imatge o text 

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per 
nostres idees o fragments de text que s'han 
copiat d'altres treballs.  

• Per llei hem de 
respectar la 
paternitat 

• Per justificar la 
teva pròpia recerca 

Parafrasejant: Explicar amb 
les teves pròpies paraules el 
què ha dit una altra persona 

Més informació: Citacions i bibliografia  

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
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Accés des de casa 
 

ARE: Accés als Recursos Electrònics 

  

 

 

 

 

• Per a consultar els recursos electrònics subscrits per 
la Universitat des de fora del campus, cal que us 
identifiqueu amb les claus d'usuari de la UAB: ARE: 
https://login.are.uab.cat/login  
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https://login.are.uab.cat/login
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Xarxes socials 

Si voleu estar informats sobre els nostres serveis, novetats, 
informacions d'interès, etc., seguiu-nos a les xarxes socials. 
Ens trobareu a  

Twitter, YouTube, Facebook i Instagram. 
 

@bibliotequesUAB 
#bibliotequesUAB 

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
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Per a consultes i suggeriments, 
contacteu amb les biblioteques 
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta  

Gràcies per la 
vostra atenció 

http://www.uab.cat/bib/pregunta

