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   BASES DE DADOS DA ÁREA DE SAÚDE UTILIZADAS PELA BIBLIOTECA 
Para ver os tutoriais da base acesse nosso blog:  

www.bibsaude.wordpress.com 
 

 
BASES DISPONIBILIZADAS PELA BVS 

 www.bireme.br 
 

O portal da BVS reúne 14 bases de dados bibliográficas em ciências da saúde, com acesso livre e gratuito.  
As bases de dados bibliográficas têm como conteúdo referências de artigos e documentos científicos, com ou sem 
resumo. O Portal da BVS possui também bases referenciais como o Catálogo de Revistas Científicas e o DeCS.  
 

PRINCIPAIS BASES DESCRIÇÃO 

LILACS e Scielo 
 

(Ao acessar a base Lilacs você 
 também acessa a base Scielo) 

 

Base de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde é uma base cooperativa do Sistema BIREME que compreende a 
literatura relativa às Ciências da Saúde, publicada nos países da região, a 
partir de 1982. Indexa artigos de cerca de 1.300 revistas, teses, capítulos 
de teses, livros, capítulos de livros, anais de congressos e conferências, 
relatórios técnico-científicos e publicações governamentais. 
 

 

MEDLINE  
 

(Ao acessar a base Medline você também 
acessa a base Cochrane) 

O Medline original está disponível no portal 
PubMed www.pubmed.org 

 
 
 
 

Medline - Base de dados especializada em ciências biomédicas e ciências 
da vida, a base foi desenvolvida pelo U.S. National Institutes of Health 
(NIH) e administrada pelo National Center for Biotechnology Information 
(NCBI). De acesso público, indexa a literatura especializada nas áreas de 
ciências biológicas, enfermagem, odontologia, medicina, medicina 
veterinária e saúde pública. 
 



               COCHRANE Cochrane - Coleção de fontes de informação de boa evidência em 
atenção à saúde, em inglês. Inclui as Revisões Sistemáticas da 
Colaboração Cochrane, em texto completo, além de ensaios clínicos, 
estudos de avaliação econômica em saúde, informes de avaliação de 
tecnologias de saúde e revisões sistemáticas resumidas criticamente. 
 

 
DeCS 

Descritores em Ciências da 
Saúdei 

 
O DeCS - Descritores em Ciências da Saúde é um vocabulário estruturado 
e trilíngüe desenvolvido pela BIREME para uso na indexação de artigos de 
revistas científicas, livros, anais de congressos, relatórios técnicos, e 
outros tipos de materiais, assim como para ser usado na pesquisa e 
recuperação de assuntos da literatura científica nas bases de dados 
LILACS, MEDLINE e outras. 
 

 
LOCALIZADOR DE INFORMAÇÃO 

EM SAÚDE (LIS) 

O Localizador de Informação em Saúde (LIS) é o portal da Biblioteca 
Virtual em Saúde que contêm o catálogo de fontes de informação em 
saúde disponíveis na Internet e selecionadas segundo critérios de 
qualidade. Descreve o conteúdo destas fontes e oferece links para as 
mesmas na Internet 

 
PORTAL DE REVISTAS 
CIENTÍFICAS DA BVS 

Organizado em forma de catálogo, o Portal de Revistas Científicas em 
Ciências da Saúde da BVS oferece informação sobre a descrição 
bibliográfica dos títulos, a disponibilidade do formato eletrônico e as 
coleções das bibliotecas que cooperam com o Catálogo Coletivo SeCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASES DISPONIBILIZADAS PELO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES 
www.periodicos.capes.gov.br 

 
Para buscar uma base pelo Portal de Periódicos da Capes digite no campo “Busca base”  

o nome da base ou uma palavra da base, selecione a base clicando sobre ela. 
 
    

WEB OF SCIENCE 

Contém artigos de periódicos nas áreas de ciências exatas e naturais, 
ciências sociais, artes e humanidades, permitindo a realização de 
levantamento bibliográfico por assunto, autor e título, o resultado é 
apresentado em forma de referência incluindo resumo e referências. A 
base ainda possibilita verificar os artigos mais citados, Índice H, Fator de 
Impacto da revista e possui a ferramenta EndNote a qual permite reunir 
referências de diferentes bases de dados como a PubMed e a Web of 
Science.   
 

BANCO DE  TESES DA CAPES 
 

 
Teses e dissertações defendidas no Brasil a partir de 1987. 
 
 

CINAHL 

A CINAHL indexa 2.737 periódicos na área de Enfermagem e assuntos 
correlatos a partir de 1982. Oferece acesso ao texto completo de mais de 
400 publicações. 
 

SCOPUS 

A Scopus é uma base de dados multidisciplinar, produzida pela editora 
Elsevier desde 2004, com cobertura desde 1960, que contém resumos de 
27 milhões de artigos. A base ainda possibilita verificar os artigos mais 
citados e Índice H.  
 

MEDLINE 
(O acesso a base Medline 

também pode ser realizada pelo 
Portal da Capes, digitando o 

nome da base no campo “Buscar 
Base” 

A base Medline inclui mais de 19 milhões de citações da literatura 
biomédica do MEDLINE, as revistas de ciências da vida, e os livros online. 
Citações podem incluir links para o texto completo do conteúdo da PubMed 
Central e sites do editor. 
 
 
 
 



 
 
 

BASES DISPONIBILIZADAS PELO PORTAL DO SiBi/UFPR   
www.portal.ufpr.br 

BASES DE ACESSO RESTRITO 
 
 

PRIMAL PICTURES 
   

 
Base de dados de imagens tridimensionais de toda a Anatomia Humana. 
Contém fotos, vídeos, textos, imagens de ressonância magnética sob 
vários ângulos, questionários, simuladores de provas etc. Uma 
reconstrução computadorizada de um cadáver humano, excelente para o 
aprendizado em várias áreas da saúde como Medicina, Fisioterapia, 
Educação Física. 
  

 
 

DRUGDEX 
MEDICAMENTOS 

  

  
Esta base de dados fornece informações imparciais sobre 
aproximadamente 35.000 produtos, para uso de médicos, químico-
farmacêuticos e outros profissionais da área de saúde que prescrevem, 
formulam e administram medicamentos. Incluem todas as drogas 
aprovadas pela FDA (Food and Drug Administration of EUA), todas as 
principais drogas de uso internacional e todas as drogas em fase 3 na FDA 
(em investigação e avaliação para aprovação). 
 

OTDBASE Base especializada em Terapia ocupacional. 
 

UpToDate  
www.uptodate.com/online 

UpToDate é uma fonte de informação na área da saúde, baseada em  
evidências médicas revisadas, dedicada à síntese de conhecimentos para 
utilização de médicos e pacientes. Fornece informações aos clínicos de 
como tratar adequadamente seu paciente. É abrangente e atualizada, 
mantendo-o informado das mais recentes novidades clínicas. 
 

  


