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0 EL PROTOCOL DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA 

 

0.1 La pregunta d’investigació  

 

Per tal d’obtenir uns resultats precisos d’una manera eficient i evitar recuperar un 

elevat número d’articles irrellevants, cal formular correctament la pregunta clínica. 

 

La pregunta clínica és una formulació explícita d’un dubte sorgit en el context de la 

pràctica clínica, seguint un esquema estructurat que facilitarà la seva posterior 

resposta. És l’eina per elaborar l’estratègia de cerca i hauran d’estar representats tots 

els elements rellevants. 

 

 “Plantegeu-vos la cerca bibliogràfica com si anéssiu a comprar al supermercat, si no feu 

la llista de la compra, podeu oblidar alguna cosa que realment necessitau! Quan cercau 

l’evidència científica sobre un tema, heu de fer una llista de termes cercables, per no 

deixar passar cap element important” 

 

El següent pas és recopilar una llista de sinònims per cadascun dels termes o 

expressions triades... per això podeu consultar a altres col·legues, informació per a 

pacients o enciclopèdies i diccionaris específics:  

 

Cercaterm (TERMCAT) - http://www.termcat.cat/  

 

El servei de consultes terminològiques en línia del TERMCAT és una eina de consulta 

multilingüe que us pot ajudar a resoldre els dubtes terminològics que tingueu en 

l'elaboració, la revisió o la traducció de textos especialitzats. 

 

Si amb la informació obtinguda al Cercaterm no podeu resoldre el vostre dubte (per a 

termes en llengua catalana), us podeu adreçar al Servei de Consultes del TERMCAT 

per mitjà del Servei d'atenció personalitzada. 

http://www.termcat.cat/
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Disposa de vocabulari específic d’infermeria. 

 

DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) - 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  

 

El vocabulari estructurat i trilingüe DeCS - Descriptors en Ciències de la Salut va ser 

creat per servir com un llenguatge únic en la indexació d'articles de revistes 

científiques, llibres, annals de congressos, informes tècnics, i altres tipus de materials, 

així com per ser usat en la recerca i recuperació d'assumptes de la literatura científica 

en les fonts d'informació disponibles a la Biblioteca Virtual en Salut. 

 

Va ser desenvolupat a partir del MeSH de la U.S.  National Library of Medicine amb 

l'objectiu de permetre l'ús de terminologia comuna per a recerca en tres idiomes. 

 

A més dels termes mèdics originals del MeSH van ser desenvolupades les àrees 

específiques de Salut Pública, Homeopatia, Ciència i Salut i Vigilància Sanitària. 

 

Els conceptes que componen el DeCS estan organitzats en una estructura jeràrquica 

permetent l'execució de recerca en termes més amplis o més específics o tots els 

termes que pertanyin a una mateixa estructura jeràrquica. 

 

Diccionari enciclopèdic de medicina -  

http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm  

 

 

Diccionari mèdic en llengua catalana. 

 

 Equivalències en llengua alemanya, anglesa, castellana, francesa i italiana. 

 Indicacions etimològiques. 

 

 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm
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0.2 Descriptors, paraules clau, tesaurus 

 

Els descriptors són els termes que formen part d'un tesaurus i serveixen per identificar 

el contingut d’un document i recuperar-lo. Per arribar a trobar el descriptor adient per 

a un concepte és necessari, prèviament, identificar termes sinònims que puguin 

arribar a representar-lo.  

 

Els tesaurus són eines de control terminològic, vocabularis controlats i dinàmics de 

termes (descriptors) que es relacionen entre ells segons jerarquia, associació i 

equivalència. 

 

Generalment, totes les bases de dades ofereixen la possibilitat de navegar pels seus 

tesaurus per tal d’identificar els descriptors més adients o interrogar directament al 

sistema perquè presenti una selecció dels descriptors que es relacionen d’alguna 

manera amb el terme utilitzat.  

 

característiques pròpies dels tesaurus associats a una base de dades 

 

 Els tesaurus associats a bases de dades admeten un únic terme per a designar un únic 

concepte. Per exemple...  

accident vascular cerebral 

accident vascular cerebral, AVC, ictus, feridura (llenguatge lliure) 

accident vascular cerebral (descriptor del tesaurus) 

 La resta de possibles termes de llenguatge natural no acceptats en el tesaurus 

mantenen amb el acceptat una relació semàntica de sinonímia que permet a la base 

de dades reenviar des del terme no acceptat al descriptor. 

 Cada descriptor manté relacions amb altres descriptors dins del tesaurus 

(jeràrquiques i de termes relacionats). 
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El tesaurus seria un diccionari de reenviaments adreçat a ajudar a l’usuari a establir les 

seves necessitats d’informació de llenguatge de descriptors, proporcionar una 

indexació fina i detallada dels documents i sol·licitar la informació per aquests termes. 

 

 

 

Formalment, un tesaurus mostra l’equivalència entre termes del llenguatge natural i 

termes normalitzats (descriptors) i preferents del llenguatge documental, així com les 

relacions semàntiques que existeixen entre altres termes. 
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com identificar el descriptor adient? 

 

 Consultant la llista de descriptors mitjançant les utilitats de navegació que ofereixen 

els sistemes de recuperació d’informació. 

 Confiant en el sistemes de mapeig (el sistema llegeix el terme o termes que hem 

introduït i cerca la seva traducció automàtica a un terme del tesaurus consultant si 

aquesta expressió apareix en les pròpies definicions de termes o comparant-lo amb 

altres descriptors assignats en altres registres en els que apareix el terme o termes 

que hem cercat). 

 Cercar en el camp títol el terme que ja es coneix en llenguatge natural i estudiar quins 

descriptors apareixen associats als camps de llenguatge controlat.  

 Identificar el registre  d’un article ja conegut i estudiar quins descriptors apareixen. 

 

Les paraules clau són termes lliures del llenguatge natural, suficientment significatius, 

extrets del títol o del contingut del document. 

 

quan es recomana fer servir el text lliure en una recuperació? 

 

 Per recuperar referències molt recents que encara no han estat indexades. 

 Per identificar un descriptor. 
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 Per assegurar una recuperació exhaustiva. 

 Quan no existeix un descriptor. 

 Quan el descriptor només representa un concepte parcialment. 

 

pros i contres de la cerca amb llenguatge lliure 

 

PROS 

 Útil per temes inequívocs o noves intervencions que encara no han estat indexades. 

 Marques comercials de medicaments i noms propis. 

CONTRES 

 Molts resultats irrellevants. 

 No té en compte els plurals. 

 Ignora les diferencies ortogràfiques. 

 

 

0.3 Truncaments i comodins 

 

Els truncaments són útils dreceres utilitzades en la cerca amb llenguatge natural que 

permeten reduir el nombre de termes per incloure en una cerca. 

 

Permet l’ús d’un símbol, generalment un asterisc (*) o el signe del dòlar ($) per ampliar 

la cerca, mitjançant l’adopció de l’arrel de la paraula. 

 

En una cerca de text lliure, es pot aconseguir un major grau d’exhaustivitat aplicant els 

caràcters de truncament (*) ó ($). Per exemple: 

 

(motivat* OR incentiv*) AND nurse 

 

“ No utilitzeu arrels massa curtes per fer la cerca perquè no facilitareu la recuperació de 

resultats rellevants (per exemple, no feu servir car* o car$ ja que recuperareu care, 

careful, cardiology, carcionogenic, etc (termes molt diferents entre ells) ” 
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0.4 Operadors booleans 

 

Una vegada identificats tots els descriptors o paraules clau que utilitzareu en la cerca, 

és necessari combinar-los mitjançant els operadors booleans. Qualsevol base de 

dades ofereix, com a mínim, la possibilitat d’utilitzar tres operadors lògics: 

 

 AND: recupera articles que continguin tots els termes p.e. arthritis AND rheumat* 

 OR: recupera articles que continguin un dels termes, suma termes (important per 

sinònims) p.e. epilep* OR convulsion* OR seizure* (els articles tindran o un o 

l’altre) 

 NOT: exclou terme de la cerca: p.e. hepatitis NOT treatment (exclou el 

tractament) 

 

              

 

 

0.5 Cap on dirigim la cerca? 

 

Depenent de la pregunta que ens formulem, de l’ús que li vulguem donar (investigació 

o assistencial) i de la urgència amb la que necessitem la resposta, podem dirigir la 

consulta a una font o una altra. 

 

Davant d’una determinada pregunta, podem iniciar la cerca amb la consulta d’un 

recurs d’ajuda per a la presa de decisions o en una Guia de Pràctica Clínica. Amb això 

obtindrem una resposta ràpida i sintètica. 

 

Si cerquem articles o revisions menys integrades, això requerirà un coneixement de 

lectura crítica i la disponibilitat de molt més temps. 
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0.6 Avaluació dels resultats 

 

En finalitzar la cerca, és necessari realitzar una valoració dels resultats obtinguts, tant 

pel que fa a l’exhaustivitat (quants dels possibles), com a la precisió (quants dels 

recuperats) i la rellevància (quins seran útils per a contestar la nostra pregunta). 

 

Els principals problemes identificats en l’obtenció de resultats en una cerca 

bibliogràfica són: 

 

 Els resultats no serveixen per respondre la pregunta realitzada. 

 

Això passa, generalment, perquè no heu escollit bé els termes del llenguatge controlat 

o la combinació no l’heu realitzat correctament. En aquest cas caldria fer una revisió 

en la selecció dels descriptors del tesaurus i de quina manera s’han combinat. 

 

 Pocs articles recuperats o cap. 

 

Aquest no seria un problema si els pocs articles que recuperau són pertinents. Serà un 

problema quan volem realitzar una cerca exhaustiva o quan no s’ha recuperat cap 

article. 

 

En aquest cas caldrà revisar que els termes utilitzats estiguin ben escrits, intentant 

identificar altres descriptors relacionats que serveixin per combinar-se amb l’operador 

OR, cercant termes al tesaurus més genèrics que els utilitzats, no focalitzant la cerca (i 

per tant no demanant a la base de dades que el descriptor sigui el terme central de 

l’article) i explosionant el descriptor (recuperant també els registres associats a 

descriptors més específics que l’utilitzat).  

 

També us podeu plantejar si la base de dades triada per realitzar la cerca és l’adient. 
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“Heu de tenir en compte que hi ha àmbits en els que s’ha realitzat poca recerca i per tant 

l’evidència científica és escassa. ” 

 

 Molts articles recuperats. 

 

Caldrà restringir l’abast de la cerca per fer-la més precisa -tot i que correu el risc de 

perdre algun resultat rellevant- intentant identificar descriptors addicionals i 

rellevants que es puguin combinar amb l’operador AND, identificant termes més 

específics al tesaurus, afegint al descriptor del tesaurus un qualificador (per exemple 

sinusitis / prevention and control), limitant la cerca a un camp concret, utilitzant els 

límits permesos per la base de dades o utilitzant filtres de cerca. 
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1 La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears 

(Bibliosalut)  

 

És la Biblioteca Virtual de Ciències de la 

Salut del sistema sanitari públic de les Illes 

Balears. 

 

Bibliosalut.com està estructurada en set 

grans apartats, que donen accés als 

principals recursos que ofereix la Biblioteca 

Virtual: bases de dades, revistes 

electròniques, llibres (electrònics i en 

paper), altres recursos electrònics, serveis 

bibliotecaris i informació sobre la biblioteca. 

 

Accés amb les claus S als recursos de 

Bibliosalut 

 

Podeu accedir de manera remota a la 

majoria de recursos de la Biblioteca Virtual i 

sol·licitar articles al Servei d’Obtenció de 

Documents mitjançant les vostres CLAUS 

D’USUARI S (que s’utilitzen per a l’accés a la 

Història de Salut de les Illes Balears) des de 

qualsevol ordinador connectat a la xarxa. El 

procediment d'autenticació permet que els 

usuaris accedeixin, en una mateixa sessió de 

consulta, a recursos de vàries plataformes 

d’informació científica amb una única 

validació. 

 



                                                       Pàgina 13 de 28 

 

 

Si no disposau de claus S, les podeu sol·licitar a través del  departament de recursos 

humans del vostre centre, o bé truqueu al vostre CAU d'informàtica. 

Si no us funciona l'USUARI S, possiblement sigui perquè la vostra contrasenya ha 

caducat. Per canviar-la heu d'anar a l'adreça http://gid.ssib.es  des del vostre centre 

(https://portalgid.ssib.es  si estau fora del vostre centre). En aquesta pàgina el sistema us 

demanarà que poseu la vostra antiga contrasenya i la nova dues vegades. A partir 

d'aquest moment podreu accedir als recursos de Bibliosalut. 

Trobareu més informació relativa a les claus S a http://www.bibliosalut.com/claus-s.htm 

 

 

 Localitzau el recurs al que vulgueu accedir... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gid.ssib.es/
https://portalgid.ssib.es/
http://www.bibliosalut.com/claus-s.htm
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 Introduïu les vostres claus S a la pantalla d’autentificació. 

 

 

La primera vegada que entreu amb les vostres claus S, i per tal d’oferir-vos una atenció 

personalitzada, trobareu una pantalla  on haureu d’especificar el vostre nom complet, 

telèfon i correu electrònic per la vostra localització i categoria professional. 

 

Podreu accedir als recursos. Recordeu que, una vegada us hagueu autentificat, no 

serà necessari tornar-ho a fer durant la mateixa sessió. 
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El Servei d’Obtenció de Documents (SOD) 

 

El Servei d'Obtenció de Documents (SOD) és 

un servei de la Biblioteca Virtual de Ciències de 

la Salut de les Illes Balears que té com a 

objectiu facilitar als seus usuaris els documents 

no accessibles electrònicament a través de la 

Biblioteca Virtual. 

  

Els usuaris poden demanar qualsevol tipus de 

document (articles de revistes, capítols de 

llibres, llibres, etc.), tot i que el SOD està 

especialment orientat a la localització 

d’articles de revistes científiques. La temàtica dels documents sol·licitats haurà d’estar 

sempre relacionada directament amb la feina de l’usuari. 

  

Els articles de revistes i els capítols de llibres s’envien preferentment en format 

electrònic, llevat que la digitalització impliqui una pèrdua important de qualitat. Els 

llibres provinents d’altres biblioteques mitjançant préstec interbibliotecari hauran de 

ser consultats a una de les biblioteques dels centres depenents del Servei de Salut de 

les Illes Balears (ibSalut). 

 

Com demanar un document? 

 

 Introduint la petició manualment. 

 Directament des de la base de dades o plataforma on he fet la cerca. Prement a 

i després al vincle    Sol·licitar aquest article a la l’icona  

Biblioteca Virtual. 

 Introduint el PMID de Medline.  
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Quan rebreu els documents? i 

 

 Article localitzat a una biblioteca de:  

o les Illes Balears: 2 dies. 

o la resta d'Espanya: 5 dies. 

o l'estranger: 12 dies. 

 Capítol de llibre localitzat a una biblioteca de:  

o les Illes Balears: 3 dies. 

o la resta d'Espanya: 7 dies. 

o l'estranger: 15 dies. 

 Llibre demanat en préstec interbibliotecari:  

o les Illes Balears: 5 dies. 

o la resta d'Espanya: 12 dies. 

o l'estranger: 25 dies.  

                                         

i Terminis orientatius. 
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2 Cerca bibliogràfica a la base de dades CINAHL  

 

CINAHL® (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), és una base de 

dades bibliogràfica produïda per EBSCO Publishing, especialitzada en infermeria, 

biomedicina, medicina alternativa i altres 17 disciplines relacionades amb ciències de 

la salut. Cobreix des de l’any 1937 fins a l’actualitat. 

 

 Intersecció: AND  

 Suma (OR): OR 

 Negació (NOT): NOT 

 Truncament: * 

 Caràcter desconegut: ? 

 

 

Ofereix la possibilitat de realitzar la cerca amb llenguatge lliure i tesaurus (una versió 

dels Medical Subject Headings anomenat CINAHL Headings). Existeixen dos 

possibilitats de cercar a CINAHL, la bàsica i la cerca avançada.  

 

2.1 Ús i utilitat de la barra d’eines de CINAHL 

 

Primera línia de la barra d’eines: 

 

 Sign In: permet registrar-se per accedir a My EBSCOhost. On es pot guardar 

l’historial de les cerques i crear alertes d’aquestes.  

 Folder: és la nostra carpeta per guardar referències durant una cerca i 

posteriorment decidir que fer.  

 Preferences: permet configurar alguns aspectes de disseny i visualització de la 

interfície.  

 Languages: tradueix la plataforma a la llengua que escollim.  
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 New Features!: ens informa de les darreres novetats.  

 Help: guia d’ajuda amb l’ús de la base de dades. 

Segona línia de la barra d’eines: 

 

 New Search: porta a fer una nova cerca bàsica en qualsevol moment.  

 Publications: aquest apartat ens mostra totes les revistes/publicacions    

indexades a la base de dades. Permet cercar per publicació i crear una alerta.  

 Evidence-Based Care Sheets: cerca sumaris basats en la evidència científica.  

 Quick Lessons: Visions generals de l’organització de la pràctica clínica.  

 Images: és el cercador d’imatges de CINAHL. 

 

2.2 Cerca bàsica 

 

Començau posant una paraula clau a la pantalla de “Búsqueda Básica” (basic search) 

amb les “Opciones de búsqueda” (search options) obertes. Posau migraine a la casella 

de recerca. Podeu posar límits addicionals per la vostra recerca com “Aplicar palabras 

relacionadas” (apply related words) o “Buscar también en el texto completo de los 

artículos” (also search within the full text of the articles).  
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Podeu posar automàticament un OR entre els termes de recerca marcant l’opció de 

“Buscar cualquiera de mis términos de búsqueda” (find any of my search terms). Per a 

posar un AND entre els termes de cerca, seleccionau l’opció de “Buscar todos mis 

términos de búsqueda” (find all my search terms). 

 

Pantalla de resultats 

 

Fixau-vos que la pantalla de resultats es poden filtrar per tipus de font, descriptor 

principal de l’article, gènere, edat... 

 

 

 

Disposau de diferents opcions per desar els resultats...  
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 Clicau al vincle “Añadir a la carpeta” (add to folder) per a desar els resultats a la 

carpeta de la sessió (temporal).  

 Feu clic a “Imprimir” (print) per treure una còpia de la referència de l’article. 

 Triau l’opció “Guardar” (save) per desar la referència en un fitxer. 

 L’opció “Citar” (cite) us oferirà la referència de l’article en diferents formats de 

citació bibliogràfica. 
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 Podeu exportar la referència a diversos gestors de referències bibliogràfiques 

mitjançant l’opció “Exportar” (export). 

 

 Si estau registrats, podeu crear notes associades a una referència a través de 

l’opció “Crear nota” (create note). 

  “Permalink” permet crear un link permanent cap a la referència. 

 

 

 “Bookmark” permet compartir la referència en diverses plataformes. 

 

 

2.3 Cerca avançada 

 

Començau posant una paraula clau a la pantalla de “Búsqueda Avanzada”. Posau 

diabetic foot a la casella de recerca. Trieu idiomes anglès i espanyol al límit d’idioma, i 

clicau al botó de “Búsqueda”. 
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La pantalla de cerca avançada us ofereix la possibilitat d’aplicar els límits des del 

començament. 

 

Encapçalaments de temes (CINAHL Headings) 

 

Cercar pels encapçalaments de CINAHL pot ser molt útil. La base de dades us ofereix 

la possibilitat de cercar un descriptor o combinació de descriptors com a concepte 

principal de l’article. Aquesta prestació us ajudarà a obtenir resultats més acurats. 

 

 Concepto principal: a la part superior dels termes de recerca l’opció de “Concepto 

principal” el qual, quan es selecciona, restringirà els resultats a aquells articles que 

tenen com a terme principal el terme que tu has triat. 

 

 Expandir: les matèries estan ordenades jeràrquicament, per a permetre cercar a varis 

nivells per a trobar els termes més precisos. Marcau la casella sota la casella de 
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“Expandir” per a recuperar les referències indexades amb aquest terme, així com les 

referències indexades amb els termes semblants.   
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 Subencabezamientos (subheadings): podeu millorar la precisió de la cerca. 

Apareixen automàticament a la part dreta quan marques el terme que t’interessa. 

Afegiu-los marcant els que us interessin i clicau a “Base de datos de búsqueda” 

 

La informació addicional sobre el subencapçalament apareix a una nova finestra si 

clicau a la nota que apareix devora del terme. 

 

 

 

A la mateixa pantalla de resultats podeu limitar per data, text complet (només 

d’aquells articles que pertanyen a EBSCOhost), etc. 
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Per saber si podeu aconseguir aquest article del fons de la Biblioteca Virtual heu de 

clicar al vincle que trobareu a cada referència  

 

 

 

2.4 Altres funcionalitats de CINAHL 

 

2.4.1 Creació d’alertes 

 

Podeu desar les vostres cerques com alertes i rebre nous resultats a través del correu 

electrònic. També podeu recuperar aquestes alertes per realitzar la cerca 

immediatament, en lloc d'esperar que l'alerta per funcionar. Hi ha dues maneres de 

guardar la cerca com una alerta. 

 

Podeu guardar la cerca com una alerta:  

 

 Fent clic sobre el botó “Crear alerta” (create alert) al costat de la casella de 

cerca. 

 Fent clic a la icona d’RSS que es troba al costat de cadascuna de les equacions 

de cerca a l’historial. 

 Fent clic a l’opció “Share” a la pantalla de resultats, on trobareu la possibilitat 

de crear alerta i rebre-la per correu electrònic o crear un canal RSS. 
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S’obrirà una nova finestra on s’hauran d’especificar aspectes com la freqüència, 

format o període de temps. 

 

 

 

Si no esteu donats d’alta us haureu de registrar per tal d’utilitzar aquest servei. Si us registreu a My 

EBSCOhost podreu: 

 Guardar preferències. 

 Organitzar  la vostra recerca amb les carpetes. 

 Compartir les vostres carpetes amb altres. 

 Veure les carpetes dels altres. 
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 Guardar i recuperar l'historial de cerca. 

 Crear alertes de correu electrònic i/o canals RSS. 

 Obtenir accés a la vostra recerca desada de manera remota. 

 

 

 

2.4.2 L’eina per trobar referències concretes: Citation Matcher  
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Citation Matcher, permet completar la informació que tingueu sobre una citació (per 

exemple, autor, títol, revista, volum, número, pàgina). Introduïu el títol de la revista i 

la informació per emetre una llista de les cites incloses a CINAHL complint aquests 

criteris de cerca. 

 

 

 

2.4.3 Autoformació mitjançant CINAHL Education 

 

Mòduls CE CINAHL són mòduls educatius interactius que permeten a les 

infermers/es, treballors/s social/s, i professionals de la salut realitzar formació 

continuada en línia. Contenen els últims temes sobre la cura del pacient i 

l'administració del fàrmac. Cada mòdul consisteix en el material del curs, un examen 

interactiu, i una prova de competència amb un certificat de finalització. 

 

 


