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OTDBASE
▹ A OTDBASE é um serviço de pesquisa e

indexação que contém mais de 10.000 resumos
de artigos de mais de 20 periódicos
internacionais de Terapia Ocupacional, reunindo

▹
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▹

de artigos de mais de 20 periódicos
internacionais de Terapia Ocupacional, reunindo
conteúdos datados desde 1970 até o presente.

▹ É um inestimável serviço de pesquisa de
resumos para que todos os terapeutas

▹
resumos para que todos os terapeutas
ocupacionais se mantenham atualizados sobre
novas ideias e novas pesquisas publicadas
mundialmente.

▹ A base de dados não oferece textos completos,▹ A base de dados não oferece textos completos,
apenas referências e resumos de artigos.

(OTDBASE, 2019)



Como acessar a OTDBASE

▹ Para acessar a OTDBASE, o usuário deve antes
configurar o Proxy da UFPR em seu navegador.
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▹
configurar o Proxy da UFPR em seu navegador.
Confira nos slides seguintes o passo a passo
para os navegadores Google Chrome, Mozilla
Firefox e Internet Explorer.

▹▹ Após a realização dos procedimentos, a base de
dados pode ser acessada através do link:
https://www.otdbase.org/search/index.jsp

▹

https://www.otdbase.org/search/index.jsp



Passos para conexão com Proxy para 
navegador Google Chromenavegador Google Chrome

1. No navegador, clique em “Configurações”;
2. Ao final da página, clique em “Avançado”;
3. Na opção “Sistema”, clique em “Abrir as configurações de proxy do

computador”;
4. A depender do computador, caso surja uma janela de título “Proxy”,

5

4. A depender do computador, caso surja uma janela de título “Proxy”,
vá em “Configurações de proxy manual”, ative o proxy em “Usar um
servidor proxy”, preencha em “Endereço”: “proxy.ufpr.br” e em
“Porta”: “3128”. Clique em “Salvar”.
Ou, caso apareça uma janela intitulada “Propriedades de Internet”,
em “Conexões” clique em “Configurações da LAN”. Na janela queem “Conexões” clique em “Configurações da LAN”. Na janela que
aparecerá, habilite o servidor proxy clicando em “Usar um servidor
proxy para a rede local”, preencha o Endereço e Porta indicados
acima e clique em “Ok”;

5. Ao utilizar o navegador, forneça o login e senha institucional;
6. Quando não estiver utilizando, desative o proxy pelo mesmo6. Quando não estiver utilizando, desative o proxy pelo mesmo

procedimento.

(SANTOS, 2019)



Passos para conexão com Proxy para 
navegador Mozilla Firefoxnavegador Mozilla Firefox

1. No navegador, clique no menu abrir, no canto
superior direito;

2. Na janela que abrir, clique em "Opções";
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2. Na janela que abrir, clique em "Opções";
3. Ao final da página, clique em "Configurar conexão...";
4. Nesta janela, habilite a "Configuração manual do

proxy" e preencha em “Endereço”: “proxy.ufpr.br” e
em “Porta”: “3128”. Clique em "Ok".em “Porta”: “3128”. Clique em "Ok".

5. Ao utilizar o navegador, forneça o login e senha
institucional;

6. Quando não estiver utilizando, desative o proxy pelo
mesmo procedimento.mesmo procedimento.

(SANTOS, 2019)



Passos para conexão com Proxy para 
navegador Internet Explorernavegador Internet Explorer

1. No navegador, clique no menu de configurações "..." no
canto superior direito;

2. Na janela que abrir, clique em "Configurações";
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2. Na janela que abrir, clique em "Configurações";
3. Na opção "Configurações avançadas", clique em "Exibir

configurações avançadas;
4. Em "Configuração de proxy" clique em "Abrir configurações

de proxy";
5. Na janela do Proxy, em "Configuração de proxy manual" ative5. Na janela do Proxy, em "Configuração de proxy manual" ative

a opção "Usar um servidor proxy" e preencha em “Endereço”:
“proxy.ufpr.br” e em “Porta”: “3128”. Clique em “Salvar”.

6. Ao utilizar o navegador, forneça o login e senha institucional;
7. Quando não estiver utilizando, desative o proxy pelo mesmo

procedimento.procedimento.

(SANTOS, 2019)



Formas de pesquisa
▹ A OTDBASE oferece três métodos para

pesquisar resumos de periódicos:
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▹

￭ Pesquisa por palavra-chave (Keyword
Search): pesquise uma ou mais palavras 
que espera encontrar dentro do resumo;

￭ Pesquisa por tópico (Topic Search): 
pesquise por tópico principal e subtópico;

￭ Pesquisa avançada (Advanced Search): ￭ Pesquisa avançada (Advanced Search): 
especifique revistas, autores, anos, etc.

(OTDBASE, 2019)
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Pesquisa por palavra-chave
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Busque por uma ou mais palavras-chave que espera encontrar 
dentro do resumo. Utilize termos em inglês.

Utilize aspas para frases ou termos com mais de uma palavra. Utilize aspas para frases ou termos com mais de uma palavra. 
Combine termos utilizando os operadores AND (para mais de um 
assunto) e OR (para sinônimos ou termos similares).
Por exemplo: Por exemplo: 

Music AND Stroke
Autism OR “Autistic Spectrum Disorders”

(HOLMAN, 2017; OTDBASE, 2019)



Pesquisa por tópico
Os resumos da OTDBASE estão organizados em tópicos principais e
subtópicos. Cada tópico possui um menu com seus subtópicos associados.subtópicos. Cada tópico possui um menu com seus subtópicos associados.
Para utilizar, basta ir ao tópico que deseja pesquisar e clicar na seta à direita
para exibir a lista de subtópicos. Selecione a opção desejada e clique em "Go".
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(OTDBASE, 2019)



Pesquisa avançada

12A pesquisa avançada permite que a busca de resumos seja mais
específica. Especifique por título de periódico, título de artigo,específica. Especifique por título de periódico, título de artigo,
termo do resumo, autores e ano de publicação.

Na imagem, pesquisamos por artigos que tratassem de Caligrafia
(Handwriting) publicados a partir de 2015 no periódico American(Handwriting) publicados a partir de 2015 no periódico American
Journal of Occupational Therapy (AJOT).

(OTDBASE, 2019)



Resultados de busca
Os resultados da busca serão exibidos na página seguinte. São fornecidos
todos os dados necessários para encontrar o artigo: título, autores, periódico,todos os dados necessários para encontrar o artigo: título, autores, periódico,
ano, volume, páginas, juntamente com os tópicos e subtópicos atribuídos.
Para ler o resumo, clique no título do artigo.
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(HOLMAN, 2017; OTDBASE, 2019)



Resumo do artigo

Ao lado pode-se ver a
página de resumo do artigo.
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Observe que em alguns
casos é disponibilizado ao
final do resumo o link do
artigo na página doartigo na página do
periódico (em destaque na
imagem). Há a possibilidade
inclusive de acesso ao texto
completo do material.
inclusive de acesso ao texto
completo do material.



Exportar ao gerenciador de referências

Para exportar a referência
ao seu gerenciador de
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ao seu gerenciador de
referências (como EndNote,
Mendeley, etc.), acesse a
página do resumo e clique
em “Download RIS file”.em “Download RIS file”.
Salve o arquivo em seu
computador.



Importar ao gerenciador de referências EndNote
Para importar a referência ao 
EndNote, siga os passos:EndNote, siga os passos:

1. Abra o EndNote;
2. Clique em “Coletar” e em 
“Importar referências”;
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2. Clique em “Coletar” e em 
“Importar referências”;
3. Em “Arquivo” selecione o 
documento que foi salvo da 
OTDBASE em seu 
computador;
OTDBASE em seu 
computador;
4. Em “Opção de importação” 
selecione “RefMan RIS”;
5. Em “Para” selecione o 
grupo onde deseja salvar a 
5. Em “Para” selecione o 
grupo onde deseja salvar a 
referência ou crie um novo;
6. Clique em “Importar”.



Importar ao gerenciador de referências Mendeley

Para importar a referência ao Para importar a referência ao 
Mendeley, siga os passos:

1. Abra o Mendeley Desktop;
2. Selecione uma pasta ou crie uma 
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1. Abra o Mendeley Desktop;
2. Selecione uma pasta ou crie uma 
nova em “Create Folder” para incluir 
a referência;
3. Com a pasta selecionada (na 
imagem, ver 1) selecione a opção 
3. Com a pasta selecionada (na 
imagem, ver 1) selecione a opção 
“File” (2) e em seguida “Add Files...” 
(3). 
4. Selecione o documento que foi 
salvo da OTDBASE em seu 
4. Selecione o documento que foi 
salvo da OTDBASE em seu 
computador (4) e clique em “Abrir”.

(SANCHEZ, 2019)
Fonte: SANCHEZ, 2019.



Obrigado e Obrigado e 
boas boas 

pesquisas! 18pesquisas!
Dúvidas?Dúvidas?
referenciasb@ufpr.br
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