
1 2

3 4

5 6

 Definició 
de la recerca bibliogràfica
 Elabora una pregunta d’investigació: PICO

 Definició 
de les paraules clau    

relacionades amb cada un 
dels components de l’estratègia PICO

 Convertir 
les paraules clau 
en descriptores  

 Combinació dels distints 
termes de la recerca 
 mitjançant operadors booleans

Selecció de les bases de dades 
i execució de la recerca bibliogràfica 

 (www.bibliosalut.com)

 Selecció de les 
fonts i 

optimització de la 
recerca 

bibliogràfica

 
Utilitza un gestor 

bibliogràfic com Mendeley  
per guardar les referències 

bibliogràfiques. 

www.bibliosalut.com

    STEPS senzills
per trobar

EVIDÈNCIA
6

INTERVENCIÓ: 
tractament, prova, 

exposició...

POBLACIÓ:
 pacient/problema

COMPARACIÓ 
(si és procedent)

OUTCOMES  
resultats 
d’interès

ESTRATÈGIA PICO
- Peu diabètic (diabetic foot)
- Úlcera del peu  (foot ulcer)
- Plata (silver)PARAULES CLAU

Descriptors primaris 
corresponen a la P i a la I de PICO

Descriptors secundaris
corresponen a la O i a la C de PICO

- diabetic foot
- foot ulcer
- silver

DESCRIPTORS 

 (Mesh)

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

MESH
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

EMTREE
http://www.Embase.com/emtree  

OPERADOR DE REDUCCIÓ
Recupera documents que únicament 
contenen es dues paraules.

OPERADOR D’EXCLUSIÓ
Recupera documents que contenen 
únicament la paraula 
del conjunt no exclosa.            

AMPLIA LA RECERCA
Recupera documents que contenen 
les paraules dels dos conjunts i els 
que només en contenen una. 

     

1.  BASES DE DADES EXPECÍFIQUES
• Pubmed/Medline (anglès) (Tesauro: MESH)  • EMBASE (anglès) (Tesauro: EMTREE)
• CINAHL (anglès)         • CUIDEN (espanyol)  • IBECS (espanyol)  • PEDro (anglès)

2. BASES DE DADES DE REVISIONS, ASSAJOS I GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA
• Guiasalud       • NICE          • SIGN     
• Cochrane Library Plus (espanyol)       • Fisterra (espanyol) 

3.  METACERCADORS
• EBSCOhost. Diversos idiomes, bases de dades: Medline, Cinahl. Text complet /resum
• Biblioteca virtual en salud (BVS)

4.  SELECCIÓ D’ALTRES RECURSOS
• Tesis doctorals  • Butlletins oficials

Augmenten la cicatrització (O) de les úlceres de peu diabètic 
(P) els tractaments tòpics que contenen plata (I), enfront dels 

que no en contenen (C)?

and not (i no)

foot ulcer           NOT        venous wound

or (o)

diabetic  foot        OR             silver

and (i)

diabetic  foot       AND           silver
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és tenir curaés tenir cura


