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Pesquisa no GOOGLE
A maioria dos nossos utilizadores conhecerá já “dicas” para melhor pesquisar no
Google. Para os que não conhecem aqui ficam algumas, bem úteis. Para os que
conhecem fica o “refresh”.
1. Se pretende recuperar documentos que contenham uma frase exacta, coloque-a
entre aspas.
P. ex. “lei de bases da saúde”.
2. Se pretende pesquisar documentos publicados num período específico de tempo use
data…data.
P. ex.: “lei de bases da saúde” 2009…2013
3. Se pretende saber o significado de um termo ou termos, utilize define:termos.
P. ex., define:saúde mental
Desta forma recupera definições tal como são utilizadas em textos online, não
dependentes de dicionários. Esta forma de pesquisar é útil quando pretendemos o
significado de expressões idiomáticas, expressões recentes e de uso efémero.
4. Se pretende recuperar documentos de um tipo específico, use filetype:extensão.
P. ex.: reanimação filetype:ppt
5. Se pretende excluir resultados não desejados use o sinal de – (menos).
P. ex., obesidade –infantil
6. Se pretende uma pesquisa muito específica use expressões de contexto como:
manual, tutorial (note que estas duas palavras escrevem-se da mesma maneira em
português e em inglês), DIY (do it yourself), how to, curriculum, lesson plans, summary,
guideline.
Exs.:

diabetes guideline
Web 2.0 tutorial

Para estas e outras “dicas” veja as fontes:
http://www.google.com/intl/pt-BR/insidesearch/tipstricks/all.html
http://www.infowester.com/dicasgoogle.php
http://www.mundodastribos.com/dicas-para-pesquisa-no-google.html
http://linking2008.blogspot.pt/2008/07/dicas-para-optimizar-pesquisa-no-google.html
http://linking2008.blogspot.pt/2008/07/dicas-para-optimizar-pesquisa-no-google_13.html
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Novidades Bibliográficas do CDI

CICLO DE CONFERÊNCIAS CNECV, Lisboa, 2011
Fundamentos éticos nas prioridades em saúde / Ciclo de conferências CNECV ; [Ed.
lit.] Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. - Lisboa : CNECV, 2012. 173 p. ; 21 cm. - (Colecção bioética ; 14) . - Capa . - Sumário
ISBN 978-972-8368-32-6

A CONDIÇÃO HUMANA
A condição humana : ética, saúde e interesse público / António Coimbra de Matos...
[et al.] ; [Ed. lit.] Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. - Alfragide :
Publicações Dom Quixote, 2009. - 729 p. ; 24 cm . - Capa . - Sumário
ISBN 978-972-20-3200-1

PRÉMIO BOAS PRÁTICAS NO SECTOR PÚBLICO
Prémio boas práticas no sector público : [esforço, mudança, reconhecimento]. - 8ª
ed.

-

[Lisboa

:

Delloite,

2011].

-

144

p.

;

23

cm

.

-

http://www.boaspraticas.com/xms/files/Livro_BPSP_8ed.pdf . - Capa . - Sumário

INVESTIGAÇÃO APLICADA EM AUDIOLOGIA
Investigação aplicada em audiologia / [Responsável da edição, Margarida Serrano]. Coimbra : Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, 2011. - 95 p. : il. ; 22
cm. - (Ciência, saúde e inovação ; 19. Audiologia. Vol. 3) . - Capa . - Sumário
ISBN 978-989-8252-13-5

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Press book : 2012 / Instituto Politécnico de Viseu. - Viseu : [s.n.], [2013]. - 184 p. :
muito il. ; 30 cm . - Capa . - Sumário
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As nossas sugestões WWW:

Plano Nacional de Saúde 2012-2016
http://pns.dgs.pt/pns-2012-2016/

Lista de normas clínicas em discussão pública
Em Dezembro de 2012 foram colocadas à discussão pública, na página Web da DGS, diversas
Normas Clínicas. Destacamos as normas nºs. 022/2012 e 023/2012 de 26/12/2012 sobre as
abordagens hospitalar e pré-hospitalar das queimaduras respectivamente, e a norma nº 029/2012
de 28/12/2012 sobre precauções básicas do controlo da infecção. Consulte as normas e a lista em
http://www.dgs.pt/?cr=23406

Portal RAM
Plataforma de farmacovigilância do Infarmed que permite a notificação online de reacções
adversas a medicamentos. A notificação pode ser feita pelos profissionais de saúde ou pelos
próprios utentes.
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage

Biblioteca on-line da Sociedade Britânica de Esclerose Múltipla
A Sociedade Britânica de Esclerose Múltipla disponibiliza, na sua biblioteca on-line, textos e
documentos sobre a doença, para consulta e download. Pode aceder a livros, resumos e artigos
em texto integral sobre todos os aspectos da esclerose múltipla.
Contém ainda informação para profissionais de saúde, prestadores de cuidados, crianças,
adolescentes e pessoas severamente afectadas pela doença.
http://www.mssociety.org.uk/ms-support/publications-and-library/library

Úlceras.Net
Página espanhola muito completa sobre Feridas e Tratamento de Feridas. Contém informação
sobre pele, cicatrização, pé diabético, os vários tipos de úlceras – vasculares, venosas e arteriais,
de decúbito, etc. – e seu tratamento.
Proporciona acesso a guias clínicos, artigos e outros documentos, imagens e vídeos, e
actualizações constantes nesta área de interesse para os profissionais de saúde.
http://www.ulceras.net/
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Livros
“ Há os livros que antes de lidos já estão lidos. Há os que se lêem todos e ficam
logo lidos todos. E há os que nos regateiam a leitura e a que pedimos
humildemente que se deixem ler todos e não deixam e vão largando uma parte de
si pelas gerações e jamais se deixam ler de uma vez para sempre.”
Vergílio Ferreira

