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1. Desconeixement de moltes d’elles a part 
de PubMed, UpToDate y CK

2. Casos puntuals que treballen amb amb 
alguna diferent en concret.

3. Ens mancaba algun document de suport 
a la formació

4. Agustí, tenim accés a…..?

Observació en el nostre centre
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Objectius que perseguiem
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- Millorar el coneixement de FI
- Disposar una eina de suport a la 

formació
- Que ens servís per millorar les cerques 
que es fan al CSDM

- I ens estalviés temps



Com surt la idea de fer una guia…

en paper!!!!
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- Disposar d’un document (en ma) que 
permeti tenir una visió ràpida i molt visual de 
les diferents Fonts d’Informació científica més 

rellevants (i/o utilitzades).
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- Busquem les FI a incloure. Selecció
- Busquem llurs característiques
- Escollim el format en tríptic.
- Posteriorment van surgint més idees…

- Versions per altres institucions
- Versions en altres idiomes
- Altres formats
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Metodologia que hem seguit



Informació molt visual
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Nom, breu definició, dades 
principals i URL

Categoria
Accès
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Principals característiques



PubMed®, propietat de la Biblioteca Nacional de Medicina 
(NLM) dels EEUU és el principal accès a la BDD Medline®. 
Revistes indexades MEDLINE+PubMed Cobertura: 1946-
Referències: 24,5 milions Tesaurus: MeSH
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

EMBASE®, propietat d’Elsevier®, ofereix una recerca integrada a 
les bases de dades MEDLINE i EMBASE (versió electrònica 
d’Excerpta Medica) sense duplicació de registres.
Revistes indexades: 8.400 Cobertura: 1974-
Referències: 29 milions Tesaurus: Emtree
https://www.embase.com

LILACS®, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de 
la Salud produïda per BIREME. 
Revistes indexades: 903 Cobertura: 1947-
Referències: 0,7 milions Tesaurus: DECS
http://lilacs.bvsalud.org/es/

IBECS®, Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud, 
elaborada per l’Instituto de Salud Carlos III en col.laboració amb 
BIREME.  
Revistes indexades: 200 Cobertura: 2000-
Referències: 80.000 Tesaurus: DECS
http://ibecs.isciii.es

IME®, Indice Médico Español es un repertori d’informació 
bibliogràfica produït pel Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) i la Universitat de València.
Revistes indexades: 300 Cobertura: 1971-2012
Referències: 295.000 Tesaurus:  -
http://bddoc.csic.es:8080/inicio

MEDLINE®, desenvolupada per la National Library of Medicine US. 
Cobertura temàtica de ciències de la salut.
Veure accès a MEDLINE® per PubMed®.
Revistes indexades: 5.609 Cobertura: 1966-
Referències: 21,5 milions Tesaurus: MeSH 
http://www.pubmed.gov

Cochrane Database of Systematic Reviews®, (Wiley) conté dos tipus de 
documents: Revisions Cochrane i protocols Cochrane. Les revisions 
proporcionen una visió general dels efectes de les intervencions en 
salut.
Revisions Cochrane: 6.421 Cobertura: 1992-
Protocols Cochrane: 2.400 Tesaurus:    MeSH

www.onlinelibrary.wiley.com/cochranelibrary/search 

www.bibliotecacochrane.com

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)®, produït pel 
Centre for Reviews and Dissemination (University of York).                
No s’actualitza des de març 2015.
Avaluacions intervencions/salut: 17.000 Cobertura: 1993-
2015
Revisions sistemàtiques: 30.000 Tesaurus:  MeSH
http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/

PEDRo®, base de dades sobre Fisioteràpia Basada en l’Evidència 
creada pel Centro de la Fisioterapia Basada en la Evidencia (The 
George Institute for Global Health). Recull ACC, RSi GPC de 
fisioteràpia.
Assatjos Controlats: 30.000 Cobertura: 1929-
Revisions sistemàtiques: Tesaurus: -
http://www.pedro.org.au

ScienceDirect®, és el portal que recull totes les revistes publicades per 
Elsevier en tots els àmbits de ciencies i humanitats.
Revistes: 2.500 Llibres: 26.000 

http://www.sciencedirect.com/

Biblioteca Consorci Sanitari del Maresme, aviladot@csdm.cat, tel. 937417700 ext. 1088
Autors: Chari Moreno, Infermera Gestora de Casos Oncologia i Agustí Viladot, Biblioteca.
Aquest tríptic està disponible gratuïtament a:  https://es.scribd.com/doc/267956811

Versió 1.0 - Juny 2015

Medicina Basada en l’Evidència. 

BDD Generals

BDD Especialitzades

Bancs de Guies de Práctica Clínica

Metabuscadors

Tesis

Plataformes revistes

Articles Open Access

Categoria Fonts d’Informació:

Abstracts/Conferències congressos 

Altres 
cercadors

Idioma

Permet crear un compte

Característiques de les FI:

Documents que també poden recuperar:

Enllaç a text complet (€)

Enllaç a Free articles

Altres documents electrònics@

Estructures químiques

Patents

Accés a Medline®
Cerques especialitzades

Accés institucional

Springer Link®, és el portal que recull les revistes, llibres, protocols 
editats per Springer en tots els àmbits de ciencies i humanitats.
Revistes: 3.062           Llibres: 180.000 Protocols: 38.0000

http://www.uk.sagepub.com

Literatura Gris
Medicina/Infermeria Basada 
Evidència

Enllaç a PubMed®

Llibres, capítols, i altres documents

€

Accés a text complet

Accés restringit

Cal subscripció.

Clinical Evidence®, ès un recurs de MBE del BMJ Group. Dona 
resposta a qüestions clíniques rellevants plantejades sovint a la 
pràctica mèdica. Recupera GPC, Revisions Sistemàtiques Clinical 
Evidence.
http://clinicalevidence.bmj.com

DOAJ®, Directory of Open Access Journals. Recurs que prové accès als 
directoris OPEN ACCESS de revistes d’alta qualitat que cumpleixen 
peer-reviewed: BioMed Central, Springer Open, Elsevier Open…
Revistes: 10.589 Cobertura: 2001-
Articles: 1,9 milions
https://doaj.org/

Enllaç a PubMed Central

Videos

http://link.springer.com

Guía Salud®, organisme del Sistema Nacional de Salud per 
promoure l'elaboració i ús de Guies de Pràctica Clínica (GPC).
Guies de Pràctica Clínica: 115 Cobertura: 2004-
http://portal.guiasalud.es

SAGE®, és el portal que recull les revistes, llibres, i videos editats per 
SAGE en tots els àmbits de ciencies i humanitats. Regularment 
ofereixen free trials a les seves revistes: 
http://online.sagepub.com/cgi/freetrial
Revistes: +645 Llibres: 47.000

SING®, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, desenvolupa les 
GPC pel Servei Nacional de Salut d’Escòcia.
Guies Pràctica Clínica: 144 Cobertura: 1995-
http://www.sign.ac.uk

€

Crear alertes eTOCs i/o cerques

TESEO®, propietat del Ministerio de Ciencia e Innovación
Tesis indexades: Cobertura: 1976-
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

NHS Evidence®, recurs del NICE: National Institute for Health and 
Care Excellence, UK. Ofereix accès lliure a les Guies NICE. 
http://www.evidence.nhs.uk/

La Biblioteca Cochrane Plus®, editada pel Centro Cochrane 
Iberoamericano recull les Revisions Cochrane traduïdes al castellà 
(resumides), informes AETS, referencies KOVACS, ECA, EAP, EVP…
Revisions Cochrane: 6.421 Cobertura: 1993-

Tesaurus:  MeSH

Biblioteca Consorci Sanitari del Maresme

Fonts d’Informació Científica
Guia de Bases de Dades i                              



SUMSearch2®, és un metabuscador creat el 1998 per Bob Badgett, 
metge de la Universitat de Kansas. Fa cerques d'articles originals, 
revisions sistemàtiques i guies clíniques en fonts d'informació basades    
en l'evidència de reconeguda qualitat.
http://sumsearch.org/

PubPsych®, metabuscador de recursos relacionats amb la psicologia i 
la psiquiatria. Recull informació de 9 fonts (Medline, ERIC, ISOC-
Psicología, PsychOpen, PsychData, PSYINDEX, PASCAL…)
Referències: 800.000 Cobertura: 1945-

http://pubpsych.zpid.de

Google Scholar Citations®, o Acadèmic. És el cercador científic de 
Google. Recupera tot tipus de documents científics escombrant la 
xarxa en dominis .edu, repositoris d’universitats i altres intitucions, 
de editorials científiques, ect… Permet crear perfils científics als 
autors, i disposa d’eines bibliomètriques que faciliten el càcul de cites, 
Index H, Index i10 i estadístiques (rànkings de revistes i repositoris 
per idiomes). 
https://scholar.google.es/

CINAHL®, Cumulated Index Nursing and Allied Health Literature. 
Pertany a l’American Nurses Association & National League for 
Nursing i produïda per Cinahl Information Systems. Propietat 
d’EBSCO®.
Revistes indexades: 5.300 Cobertura: 1937-
Referències: 4,5 milions Tesaurus: MeSH  
www.ebscohost.com/cinahl 

JBI COnNECT+®, Clinical Online Network of Evidence for Care and 
Therapeutics, elaborada per l’Institut Joanna Briggs (Univ. Adelaida, 
Australia) és una plataforma que ofereix un fàcil accés a diverses BDD 
que ajuden a trobar i utilitzar l'evidència per fonamentar les decisions 
clíniques.
http://es.connect.jbiconnectplus.org/

TDX®, Tesis Doctorals en Xarxa és un repositori que conté les tesis 
doctorals de Catalunya i d'altres comunitats autònomes
Tesis indexades: 57.000 Cobertura: 1995-

UpToDate®, és un recurs d’informació mèdica que segueix els principis 
de la Medicina Basada en la Evidència. Els tòpics inclouen 328.000 
resums Medline® (dóna opció a text complet d’una cita bibliogràfica si 
s’està subscrit a la revista a través d’OVID®). Actualització permanent. 
Topics: +10.000 Especialitats: 25

http://www.uptodate.com/contents/search

http://www.tdx.cat

EnFisPo®, Enfermería, Fisioterapia y Podología, creada el 1993, 
recull la selecció de revistes en castellà que es reben a la Biblioteca de 
la  Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid.
Revistes indexades: 115 Cobertura: 1993-
Referències: 64.000 Tesaurus:  -
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo/

Nursing@OVID®, és un complet portal integrat d’infermeria i 
disciplines sanitàries associades destinat a la pràctica, l'educació, la 
investigació i gestió.
Revistes indexades: 400               Cobertura: 1946-
Referències: 1,1 milions              Tesaurus: Nursing Subject Thesaurus 

(basat en el MeSH) 
https://http://ovidsp.ovid.com/

Scopus®, propietat d’Elsevier, és una gran base de dades de literatura 
científica. Fa informes de cites per agregats de referències, per 
anys…; calcula l’Índex H; i anàlisi bibliomètrica comparativa de 
revistes.
Revistes indexades: 20.500 Cobertura: 1823-
Referències: 50 milions Tesaurus:  Emtree/MeSH 
http://www.scopus.com

MEDES®, Medicina en Español, és una iniciativa promoguda per 
la Fundación Lilly. Té com a objectiu promoure la publicació 
científica en revistes biomèdiques en castellà.
Revistes indexades: 80 Cobertura: 2001-
Referències: 70.000 Tesaurus: -
https://www.medes.es

CUIDEN®, Cuidados de Enfermería, creada el 1991 pel Centro de 
Documentación en Enfermería Comunitaria (CEDEC-Fundación 
Index). Te una versió de pagament amb accés a més recursos.
Revistes indexades: 270 Cobertura: 1995-
Referències: 30.000 Tesaurus:    -
www.index-f.com/new/cuiden

CUIDATGE®, creada el 1993 per la Biblioteca de l’Escola 
d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. Abast temàtic: 
infermeria i altres disciplines afins. 
Revistes indexades: 150 Cobertura: 1995-
Referències: 47.000 Tesaurus:  -
http://ibecs.isciii.es

Clinicalkey®, cercador clínic desenvolupat per Elsevier®. Recull 
revistes i llibres editats per Elsevier®. També reporta imatges, 
videos, GPC, fulls per a pacients i resums d’evidència (First 
Consult).
Revistes: 665 Cobertura: 2007-
Llibres: 1.235 Cobertura revistes espanyoles: 2008-
http://www.clinicalkey.es/

Trip®, Turning Research into Practice, creada el 1997 per un grup 
de professionals d’AP de Gwent (U.K.), és el cercador de MBE més 
utilitzat. Recull informació provinents de 16 fonts. Retorna els 
resultats classificats en les següents categories: GPC, revisions 
sitemàtiques, resums basats en l'evidència i «Core primary research».
http://www.tripdatabase.com/

Medscape®, producte de WebMD, conté material original, articles de 
revisió, comentaris, opinió, fulls del pacient, ressenyes de llibres.
Revistes: +200 Cobertura: 1966-
Referències: 4,5 milions Tesaurus: MeSH  
http://www.medscape.com

WOS®, Web of Science. És la interfície de consulta d’ISI Thomson®
Integra en un sol entorn bases de dades i diferents eines de consulta. 
Permet crear perfils científics als autors (ResearcherID), i disposa 
d’eines bibliomètriques que faciliten el càcul de cites, Index H, i 
estadístiques.
Accés al JCR. Journal Citation Reports (Factors Impacte de les 
revistes) 
Revistes Indexades: +16.000 Tesaurus:  -
http://www.accesowok.fecyt.es/

Dialnet®, producte de Fundación Dialnet i coordinat per la Universidad 
de la Rioja, es defineix com un dels majors portals bibliogràfics del 
món, l’objectiu es donar visibilitat a la literatura científica hispana.
Revistes: 9.432 Documents: + 4,5 
milions
Tesis: 43.290 Tesaurus: -
http://dialnet.unirioja.es/

Tesaurus: MeSH

@

@

Epistemonikos®, produït per la Unidad MBE Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Recupera revisions sistemàtiques, revisions 
panoràmiques, estudis primaris inclosos en les revisions sistemàtiques 
i resums estructurats. 
Registres: 250.000 Cobertura: -
Revisions sistemàtiques: 42.000 Tesaurus: -
http://www.epistemonikos.org



12

Actualitzable

- Als canvis de subscripcions de la 
Institució

- Als canvis de les característiques de 
les FI 

- A l’aparició o desaparició de les FI 



Adaptable
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Biblioteca Consorci Sanitari del Maresme

Fonts d’Informació Científica
Guia de Bases de Dades i                              

Biblioteca Hospital Vall d’Hebron

Fonts d’Informació Científica
Guia de Bases de Dades i                              



Modificable
Biblioteca Consorci Sanitari del Maresme

Fonts d’Informació Científica
Guia de Bases de Dades i                              

Biblioteca Hospital Vall d’Hebron

Fonts d’Informació Científica
Guia de Bases de Dades i                              
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Altres formats: Pòster A·3
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Presentació plastificada



Guia de Bases de Dades i Fonts d’Informació Científica
En català del CSDM:
http://es.scribd.com/doc/267956811
En castellà del CSDM:
http://es.scribd.com/doc/267956270
En català per altres institucions:
http://es.scribd.com/doc/267959531
En castellà per altres institucions:
http://es.scribd.com/doc/267958673
Pòster:
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Disponibilitat a internet

En català per altres institucions:
http://es.scribd.com/doc/268307377

http://es.scribd.com/doc/267956811�
http://es.scribd.com/doc/267956270�
http://es.scribd.com/doc/267959531�
http://es.scribd.com/doc/267958673�


- Ampliar el nombre de FI
- Més formats
- Començar a treballar per  

convertir la Guia en APP
- Obrir-la a “sponsors”
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Propers reptes

--------



aviladot@csdm.cat
Tel. 9317417700 ext. 1088
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I per acabar…

- Disposar del document matriu
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