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O Catálogo Bibliográfico ou base de dados bibliográfica permite efetuar pesquisas 

bibliográficas, da rede local ou do exterior, na totalidade do fundo documental existente 

no Centro de Recursos Educativos (CRE), ou biblioteca da ESSAlcoitão. 

Este catálogo de registos bibliográficos em linha é um importante instrumento de 

recuperação de informação,  possibilitando a qualquer utilizador obter informação sobre 

autores, títulos, cotas, assuntos, datas de entrada, tipos de documento, etc., permitindo 

localizar o recurso bibliográfico que procura ou encontrar outros recursos sobre o 

mesmo assunto.  

Como este catálogo está informatizado, o utilizador poderá fazer o seu acesso a partir 

dos computadores existentes no CRE/ ESSAlcoitão ou através da Internet, de qualquer 

localização exterior, através do endereço do Portal da Escola Superior de Saúde do 

Alcoitão: http://www.essa.pt/portal/  + Biblioteca 

 

 
 

http://www.essa.pt/portal/
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Para poder cruzar pesquisas, escolha a pesquisa avançada na barra de cima: 

 

 
 

 
Esta é a interface de pesquisa do Biblio.NET: 

 
 
Caso o utilizado pretenda cruzar pesquisas em mais de uma caixa de pesquisa, deverá 

colocar o operador lógico ou de pesquisa: E (aparece por defeito), OU, NÃO.  

E – Operador de interseção que permite pesquisar todos os registos onde ocorrem 

simultaneamente os termos indicados. 

OU – Operador de união que permite pesquisar todos os registos onde existe qualquer 

um dos termos indicados. 

NÃO – Operador de exclusão que nos permite pesquisar todos os registos onde ocorra 

o primeiro termo, exceto o segundo (deverão estar logo seguidos e a ordem dos termos 

é importante). 

A pesquisa pode ser efetuada em vários campos. Apresentam-se aqui alguns exemplos 

de pesquisas por autor, título, cota, assunto, por índice e por palavra. 

 

 



4 
 

PESQUIDA POR AUTOR:  

Esta pesquisa deverá ser sempre efetuada por APELIDO do autor. Caso o número de 

resultados da pesquisa seja muito elevado e, se o utilizador souber o nome próprio do 

autor, poderá colocar o apelido, seguido de vírgula + espaço e o nome ou a primeira 

letra do nome do autor.  

 

 
 
Quando o utilizador não tem a certeza do apelido, mas sabe outros nomes, poderá 

recorrer à pesquisa por PALAVRA NO AUTOR. Deverá colocar APENAS uma 

palavra em cada caixa de pesquisa. 
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PESQUISA POR TÍTULO:  

Se fizermos uma pesquisa por TÍTULO, como por exemplo: “Enabling occupation”, 

deverá colocar no campo do título a(s) palavra(s) exata(s) que consta(m) do início do 

título: 

 

Se colocarmos no campo do TÍTULO apenas a palavra voz, a base de pesquisa irá 

assumir que estamos à procura de documentos em que o título começa pela palavra 

voz, e não todos os documentos que contenham esta palavra.  

Se quisermos obter resultados em que no título conste a palavra voz, 

independentemente da sua localização nesse título, deveremos pesquisar no campo 

PALAVRA NO TÍTULO (Só uma palavra): 

 

 



6 
 

 

 

PESQUISA POR COTA: 

Esta pesquisa deverá ser sempre efetuada quando tem conhecimento da cota que foi 

atribuída ao documento. Deverá colocar as letras da cota + espaço e só depois a parte 

numérica dessa cota. Por exemplo: PD 141 
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PESQUISA POR ASSUNTO:  

Esta pesquisa deverá ser efetuada em português, independentemente da língua do(s) 

documento(s) que pretendemos recuperar. No entanto, alguns termos estão na sua 

língua original por serem os mais facilmente identificáveis.  

A pesquisa por assunto, mesmo em termos compostos (em que a palavra-chave é 

formada por mais de uma palavra), deverá ter exatamente a palavra inicial. Por 

exemplo, se o termo é terapia manual e colocarmos no assunto apenas manual, não 

vamos conseguir recuperar a palavra-chave terapia manual, os resultados a obter 

serão apenas os que iniciam por manual, como manual de planeamento. Veja também 

Pesquisa por índice. 
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PALAVRA NO ASSUNTO: 

Se quisermos obter resultados relativos ao assunto hiperatividade poderemos não 

colocar esta palavra por inteiro, mas parte dela, como “hiperativ”, para lhe recupere 

documentos com hiperatividade e hiperativo, por exemplo.  

Deveremos, assim, pesquisar no campo palavra no assunto (Só uma palavra):  

 

 

 

PESQUISA POR ÍNDICE: 

Quando tiver dificuldade para encontrar resultados, principalmente, quando quer efetuar 

uma pesquisa por assunto, poderá percorrer o índice por ordem alfabética. Deve clicar 

na página de pesquisa por índice: 
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Pode selecionar a letra ou escrever uma ou mais palavras: 

 

 

PESQUISA POR PALAVRA:  

Quando os utilizadores não possuírem dados suficientes e/ou concretos para a sua 

pesquisa, há a hipótese de fazerem uma pesquisa por PALAVRA, que é uma pesquisa 

mais geral.  

No entanto, os resultados serão muito mais abrangentes, correndo o risco de obterem 

informação não pretendida, o chamado “ruido” nos resultados da pesquisa, porque a 

mesma vai incidir em todos os campos: Autor, Título, Assunto, Editor, etc.  

 
 
 


