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BASES DISPONIBILIZADAS PELA BVS - www.bvs.br  

 (Ao acessar a base Lilacs você também LILACS e Scielo 

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. 

   -  Base de dados especializada em ciências MEDLINE

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. A base original é 

acessada pelo Portal PubMed www.pubmed.org 

BASES DISPONIBILIZADAS PELO PORTAL DE PERIÓDICOS 

DA CAPES www.periodicos.capes.gov.br 

  - base desenvolvida pelo U.S. National PUBMED

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. 

http://www.pubmed.org/
http://www.periodicos.capes.gov.br/


 Contém artigos de periódicos nas WEB OF SCIENCE - 

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.  

  - é uma base de dados multidisciplinar, SCOPUS

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. BASES. 

BASE UPTODATE – BASE DE DADOS DISPONIBILIZADAS 

PELA UFPR - BASE DE ACESSO RESTRITO 

ww.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.  

 Coleção de fontes de informação de boa COCHRANE

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.  

BASES DO Portal Saúde Baseada em Evidências: 

(Disponibiliza livros online da bibliografia ACCESS MEDICINE 

básica de medicina como Harrison e outros),  Dynamed

(Ferramenta de referência clínica com respostas 

rápidas), (Ferramenta de referência clínica,  MICROMEDEX 

cálculo de medicamento e interação 

medicamentosa), CENTER (Ferramenta de NURSING REF. 

referência clínica para profissionais de enfermagem). 


