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CINAHL. Presentació

• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) és una base de 
dades bibliogràfica produïda per Cinahl Information Systems.

• Conté les citacions bibliogràfiques d’articles publicats en revistes especialitzades: 
infermeria, biomedicina, medicina alternativa i 17 disciplines relacionades amb 
ciències de la salut.

• Buida aproximadament 2900 títols de revistes. Inclou les publicacions de la 
National League for Nursing i l’American Nurses Association. 

• La majoria de les citacions inclouen resum, i aproximadament 600 títols de revistes 
tenen accés al text complet de l’article.

• Hi ha el contingut disponible des de 1982.

• Predominen les citacions referides a articles en anglès.



A la pantalla de la base de dades sempre tindreu disponibles dos tipus d’enllaços: els que 
us permeten buscar informació i aquells que us permeten guardar els vostres resultats.

CINAHL. Presentació: descripció de la pantalla

Aquests enllaços us 
permeten escollir el 
tipus de cerca que 
voleu fer.

Aquests enllaços us permeten 
guardar els resultats, crear serveis 

d’alerta, etc.



Podeu fer una cerca bibliogràfica a la base de dades de 3 maneres diferents:

Cerca bàsica (Basic Search)

Cerca avançada (Advanced Search)

CINAHL. Com cercar



Cerca visual (Visual Search)

CINAHL. Com cercar



Per fer una cerca bibliogràfica a CINAHL podeu utilitzar:

Operadors booleans: Utilitzeu AND, OR i NOT per combinar els termes o les cerques.

Comodins, que us permeten trobar variacions d’una paraula són:

• asterisc (*): Us permet cercar paraules que comencen amb la mateixa arrel. 

p. ex.: child* (trobareu: child, children, childhood).

• signe d’interrogació (?): Substitueix una lletra.

p. ex.: Espa?a (trobareu: España, Espana) 
wom?n (trobareu: woman, women)

Consells de cerca

CINAHL. Com cercar



La Cerca bàsica us permet fer una cerca bibliogràfica per paraules clau (en anglès).

CINAHL. Com cercar: Cerca bàsica

Escriviu les paraules clau del tema
sobre el qual voleu trobar
documents.

I cliqueu a Search Options. 



Si voleu limitar la vostra cerca per: data de publicació, suprimir les referències sense resum, tipus de publicació, 
gènere, etc.

CINAHL. Com cercar: Cerca bàsica

2. Finalment cliqueu a 
Search per fer la cerca.

1. Seleccioneu les 
limitacions que voleu 

aplicar.



Aquesta opció avançada us permet fer una cerca amb diversos termes simultanis en diferents camps dels articles: 
autors, títols, resum, títol de revista, etc.

CINAHL. Com cercar: Cerca avançada

1. Introduïu els termes 
que voleu cercar. 2. Seleccioneu els camps 

on els voleu buscar.

I cliqueu a Search per fer 
la cerca.



Aquesta opció us presenta els resultats de la vostra cerca en format de mapa visual interactiu. 

CINAHL. Com cercar: Cerca visual



Publications si voleu buscar revistes incloses a CINAHL. Podeu fer la cerca per títols, per temàtica, etc.

Els enllaços que trobareu a la part superior de la pantalla us permeten fer una cerca per:

CINAHL. Altres maneres de cercar

Podeu buscar per títol de revista, 
alfabèticament, etc.



CINAHL Headings si voleu fer una cerca per tema dins les matèries del tesaurus i recuperar les referències 
classificades amb aquesta matèria a CINAHL.

CINAHL. Altres maneres de cercar

Introduïu el terme i 
seleccioneu‐lo de la llista 
de resultats.



Cited References si voleu saber tant el nombre de citacions que ha tingut un treball com els autors que l’han citat. Podeu fer la 
cerca per títol, autor, any, etc.

CINAHL. Altres maneres de cercar

La pantalla us 
mostrarà  tant el 

nombre de 
citacions com 
els articles que 

els citen.



Images us permet buscar dins la col∙lecció d’imatges indexades a la base de dades: en blanc i negre o color, diagrames, 
il∙lustracions, etc.

CINAHL. Altres maneres de cercar



I  la cerca per Indexes serveix per buscar dins d’una taula desplegable de termes indexats a la base de dades.

CINAHL. Altres maneres de cercar

Seleccioneu el camp per on voleu 
buscar, introduïu el terme a la 
finestra de cerca i seleccioneu‐lo
de la llista de resultats.v



L’opció Search History /Alerts us permet tant recuperar cerques anteriors com combinar‐les.

CINAHL. Recuperar i combinar cerques

Cliqueu l’opció 
Search History…

…per visualitzar una cerca prèvia o 
per  combinar les cerques guardades.



Si voleu combinar cerques:

CINAHL. Recuperar i combinar cerques

1. Seleccioneu les que 
vulgueu combinar.

2. I escolliu l’operador booleà 
(AND, OR) que voleu utilitzar 
per fer la cerca.

3. La pantalla us mostrarà el 
resultat de la vostra combinació.



La pantalla del Search History també us permet:

CINAHL. Recuperar i combinar cerques

Imprimir l’historial 
de cerca. 

Guardar o crear una alerta de la 
cerca a la vostra carpeta 
personal.

Esborrar cerques. 



CINAHL permet aplicar limitacions a les cerques per obtenir resultats més específics.

Les més habituals són:

• Limitar els resultats a articles a text complet.

• Limitar les cerques segons la data de publicació del document.

• Limitar les cerques per tipus de document: review, clinical trial, etc.

• Suprimir les referències sense resum.

CINAHL. Aplicar limitacions a la cerca



Podeu aplicar les limitacions des de dos entorns diferents: 

1. 1. Abans de fer la cerca. Introduïu els termes a la finestra de cerca i seleccioneu les limitacions que voleu aplicar‐hi.

CINAHL. Aplicar limitacions a la cerca

Finalment cliqueu
el botó Search.

Seleccioneu les limitacions.



1. 2. Després de fer una cerca. Quan teniu a la pantalla la llista de resultats els podeu limitar amb les opcions que 
trobeu a la columna esquerra.

CINAHL. Aplicar limitacions a la cerca

Podeu limitar per:  data de 
publicació, articles amb 

resum, etc.

Podeu filtrar els documents  
per: tipus de publicació, 
grups d’edat,  gènere, etc.



A la pantalla de resultats trobareu uns enllaços que us permetran veure més informació de cada una de les 
referències: 

CINAHL. La pantalla de resultats

Si cliqueu el títol de l’article veureu MÉS 
INFORMACIÓ sobre la citació o l’article 
complet.  



CINAHL. La pantalla de resultats

Si cliqueu aquesta icona 
veureu el RESUM de l’article.



ATENCIÓ: NOMÉS trobareu els enllaços 
HTML Full Text o PDF Full Text als 
articles publicats en revistes subscrites 
per la UB. 

CINAHL. La pantalla de resultats

Si cliqueu algun d’aquest  dos 
enllaços  veureu TOT l’article.  



CINAHL. La pantalla de resultats

Si cliqueu aquest enllaç us 
GUARDA la referència a la 
carpeta. 

Cliqueu aquesta icona per veure les 
referències  guardades



CINAHL. La pantalla de resultats

Si cliqueu aquesta icona 
us enllaçarà amb el 
Recercador per localitzar 
i accedir als recursos 
electrònics subscrits per 
la UB. 



Per seleccionar les referències que volem guardar, imprimir o enviar podem fer servir:

CINAHL. Treballar amb les referències

b: Add (...) per 
seleccionar un conjunt 
de referències.

a: Add to folder per 
seleccionar individualment 
les referències del nostre 
interès.



Les referències seleccionades es troben a la carpeta Folder:  

CINAHL. Treballar amb les referències

Cliqueu a Folder per veure les 
referències seleccionades.



Les referències seleccionades les podem imprimir, enviar per correu electrònic, guardar en un fitxer o exportar a un 
gestor bibliogràfic.   

CINAHL. Treballar amb les referències

Per seleccionar les 
referències farem servir 
Select / deselect all per 
seleccionar‐les totes o el 
quadre que hi ha 
associat a cada entrada.



CINAHL. Treballar amb les referències: Imprimir

1. Seleccioneu les 
referències que voleu 

imprimir.

2. Cliqueu
aquesta 
icona.

3. Trieu el format adient per a la 
impressió: estàndard,  estil 
bibliogràfic o personalitzat.

4. Cliqueu el 
botó Print per 
imprimir.



CINAHL. Treballar amb les referències: Enviar per correu electrònic

1. Seleccioneu les 
referències que voleu 

enviar.

2. Cliqueu
aquesta 
icona.

3. Trieu el format: 
estàndard, estil bibliogràfic
o personalitzat.5. Cliqueu el 

botó Send per 
enviar. 

4. Poseu l’adreça de 
correu electrònic.



CINAHL. Treballar amb les referències: Guardar

1. Seleccioneu les 
referències que voleu 

guardar.

2. Cliqueu
aquesta 
icona.

3. Trieu el format: estàndard,  estil 
bibliogràfic o personalitzat.  
Seleccioneu HTML link per incloure  a 
la referència l’enllaç web de l’article.

4. Cliqueu el 
botó Save per 
guardar.



CINAHL. Treballar amb les referències: Exportar

1. Seleccioneu 
les referències .

2. Cliqueu
aquesta 
icona.

4. Finalment 
cliqueu el 
botó Save.

3. Trieu el format o el 
gestor bibliogràfic.



Moltes gràcies!

© CRAI 2010
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