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APRESENTAÇÃO

Caros usuários e comunidade acadêmica!

Nesse período de suspensão das atividades presenciais na qual não nos permitem ir a biblioteca tampouco emprestar livros
e sabendo que nosso compromisso é dar suporte informacional à comunidade acadêmica, a Biblioteca Setorial da Escola de Saúde
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte elaborou uma lista de materiais informacionais que permite acesso livre a conteúdos
digitais para auxiliá-los nas pesquisas e nos estudos e dá alguns orientações sobre estratégias de busca e normalização.
São links que remetem às fontes de informação como livros eletrônicos, periódicos nacionais e internacionais, base de dados,
e repositórios institucionais. Alguns deles estão disponíveis nos portais de acesso da nossa instituição, como o Repositório
Institucional e o Portal de Periódicos da UFRN, Biblioteca Digital de Monografias, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, livros
eletrônicos, dentre outros.
Vale lembrar que alguns domínios só poderão ser acessados se o proxy do computador for cadastrado nas configurações
do navegador de internet, como é o caso do Portal de Periódicos Capes e ressaltamos também que para o acesso remoto ao
conteúdo assinado do Portal de Periódicos Capes disponível para a instituição (UFRN) é pelo acesso CAFe – Comunidade
Acadêmica Federada. Para utilizar a identificação por meio do CAFe, nome de usuário e senha são os mesmos utilizados para
acesso ao sistema SIG/UFRN. Caso contrário, o acesso é limitado.

Bons estudos e aproveitem as dicas.
Magali Damasceno – CRB-15/519
Bibliotecária responsável pela BS-ESUFRN

LISTA DE LINKS DE ACESSO ÀS FONTES DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

LINK DE ACESSO

Atheneu

Coleção de livros digitais com 42 títulos publicados em português nas
áreas de medicina e ciências da saúde.

Atheneu

ABA
Associação Brasileira Publicações em e-book e livros digitais na área de antropologia e afins.
de Antropologia
ABRASCO
Publicações em e-book, livros digitais e periódicos na área de saúde
Associação Brasileira
coletiva e afins.
de Saúde Coletiva
BVS
Biblioteca Virtual em
Saúde

Uma iniciativa do Ministério da Saúde e BIREME/OPS/OMS em parceria
com instituições nacionais no qual são publicadas as informações
bibliográficas produzidas pelo Ministério da Saúde, bem como
informações gerais na área de ciências da saúde.

Biblioteca Digital da
USP

Portal da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de
São Paulo.

BDM/UFRN
Biblioteca Digital de
Monografias
BDTD/UFRN
Biblioteca Digital de
Teses e
Dissertações

Reúne monografias dos cursos de graduação da UFRN

Reúne teses e dissertações dos programas de pós-graduação da UFRN

ABA

ABRASCO

BVS

Biblioteca Digital da USP
BDM/UFRN

BDTD/UFRN

Biblioteca Multimídia
da Escola Nacional
de Saúde Pública
Sergio Arouca –
ENSP

Biblioteca do portal da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(Ensp) é um espaço de acesso livre onde pesquisadores, alunos e
colaboradores da Escola podem inserir animações, áudios, gráficos,
imagens, links, mapas e artigos para download.

ENSP

BIREME

O Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da
Saúde, mais conhecido pela sigla BIREME, é um organismo
internacional, centro especializado que faz parte da Organização PanAmericana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. É especializado
na área da saúde.

BIREME

CAPES – Livros e
periódicos

Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e
pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. A
busca pode ser realizada por assunto, livro ou periódico.

ClinicalKey

Ferramenta clínica que disponibiliza informação atualizada para todas
as especialidades médicas e cirúrgicas. Conteúdo disponibilizado pela
Elsevier em e-books, periódicos, descrições de medicamentos, imagens
e vídeos de procedimentos médicos disponíveis para download.

ClinicalKey

Cochrane Library

É uma coleção de seis bancos de dados em Saúde Baseada em
Evidências, com revisões sistemáticas que auxiliam na tomada de
decisões em saúde.

Cochrane Library

Cultura Acadêmica

A Universidade Estadual Paulista (UNESP) disponibiliza dezenas de
títulos acadêmicos em formato digital para download gratuito.

Cultura Acadêmica

DOAB
Directory of Open
Access Book

O objetivo principal do DOAB é aumentar a descoberta de livros de
Acesso Aberto.
Os editores acadêmicos são convidados a fornecer metadados de seus
livros de Acesso Aberto para o DOAB. O diretório está aberto a todos os
editores que publicam livros acadêmicos, revisados por pares no Open
Access e devem conter tantos livros quanto possível, desde que essas
publicações estejam em Open Access e cumpram padrões acadêmicos.

CAPES – Livros e periódicos

DOAB

DOAJ
Directory of Open
Access Journal
Diretório de Fontes
IBICT
Instituto Brasileiro de
Informação em
Ciência e Tecnologia
Domínio Público
Biblioteca digital
desenvolvida em
software livre.

DYNAMEDEX

EdUECE
Editora da
Universidade
Estadual do Ceará

Embase

Portal de acesso a periódicos de qualidade, revisados por pares e com
acesso aberto.

DOAJ

Especializado na temática COVID-19. Disponibiliza fontes de
informações em acesso livre, inclui pré-prints, artigos, dados de
pesquisas.

Diretório de Fontes
IBICT

Portal Domínio Público, cujo objetivo é disponibilizar um vasto acervo
eletrônico de obras literárias, artísticas e científicas, em forma de texto,
som e imagem, que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro e
universal.
Ferramenta de pesquisa na área da saúde e possui:
- Conteúdo baseado em evidências; atualização diária; utiliza AI para
pesquisas de medicamentos em linguagem natural; integração com
prontuário eletrônico do paciente (opcional); acesso online a qualquer
hora, em qualquer lugar e imagens e gráficos.
Disponível até aproximadamente 02/09/2020.
A Editora da Universidade Estadual do Ceará - EdUECE - tem o objetivo
de publicar obras de conhecimento científico, cultural e didático
produzido pelos professores e Programas da Universidade Estadual do
Ceará - UECE, e de outras Instituições, reconhecendo e incorporando
resultados intelectuais de qualidade gerados por diversos segmentos
acadêmicos e de outras instâncias da sociedade.
É uma base de dados direcionada para a pesquisa biomédica e
Medicina Baseada em Evidências. Possui também informações sobre
drogas e tratamento de doenças, que auxiliam as áreas biomédica e
farmacêutica no desenvolvimento de novos medicamentos e a
descoberta de novas aplicações para drogas existentes.

Domínio Público
Biblioteca digital

DYNAMEDEX

EdUECE

Embase

Free Medical
Journals

Portal de periódicos científicos de medicina com texto completo.

Free Medical Journals

GALE EBOOKS

Fornece suporte abrangente de muitos dos principais editores da
atualidade, otimizada para pesquisa, descoberta e integração entre os
programas educacionais da sua biblioteca.

GALE EBOOKS

GMS
German Medical
Science

Periódico eletrônico da área de medicina que publica trabalhos originais
e artigos de revisão que passaram por uma revisão por pares.
Disponibiliza textos completos.

GMS

IBICT
Instituto Brasileiro de
Informação em
Ciência e Tecnologia

É um órgão nacional de informação, unidade de pesquisa do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação, realiza estudos no campo da ciência
da informação e temas relacionados.

IBM
Micromedex

Sistema de suporte à decisão clínica para os profissionais da área da
saúde com informações baseadas em evidências sobre medicamentos,
interações
medicamentosas,
compatibilidade
intravenosa,
medicamentos para neonatologia e pediatria, toxicologia e acidentes
químicos, nomenclatura, risco reprodutivo e ferramentas de apoio.

LILACS
LIVRE
Revista de Livre
Acesso
MedKnow
Publications medical societies
disseminate research
OASIS
Portal brasileiro de
publicações
cientificas em acesso
aberto

É uma base de dados de informação bibliográfica na área da saúde

IBICT

IBM
Micromedex
LILACS

O Livre é um catálogo de periódicos de livre acesso de todas as áreas
do conhecimento.

LIVRE
Revista de Livre Acesso

Editora de periódicos acadêmicos especializados em medicina, opera o
modelo de acesso aberto (AA) de serviços de publicação, fornecendo
acesso online irrestrito a pesquisas acadêmicas revisadas por pares.

MedKnow Publications

É um mecanismo de busca multidisciplinar que permite o acesso
gratuito à produção científica de autores vinculados a universidades e
institutos de pesquisa brasileiros. Por meio do oasisbr é possível
também realizar buscas em fontes de informação portuguesas.

OASIS

Pexels

Site e aplicativo de fotos e vídeos gratuitos que ajuda designers,
blogueiros e todos que procuram recursos visuais a encontrar ótimas
fotos e vídeos que podem ser baixados e usados gratuitamente.

Pexels

Pixabay

Site internacional para o compartilhamento, em domínio público, de
fotos, ilustrações, imagens vetoriais, e cenas de vídeo, de alta
qualidade.

Pixabay

Portal de Livros
Abertos da USP

O Portal de Livros Abertos da USP promove a reunião e divulgação dos
livros digitais acadêmicos e científicos publicados em acesso aberto por
docentes e/ou funcionários técnico-administrativos da Universidade de
São Paulo.

Portal de Livros Abertos da
USP

Portal de Periódicos
Científicos UFRGS

O Portal de Periódicos Científicos da UFRGS é, por excelência, o canal
de divulgação da produção científica publicada nos periódicos da
UFRGS.

Portal de Periódicos Científicos
UFRGS

Portal de Periódicos
Eletrônicos - UFRN

Portal de divulgação da produção científica que reúne periódicos
editados no âmbito da UFRN

Portal de Periódicos Eletrônicos
- UFRN

ProQuest

PsycINFO

PUBMED

O ProQuest Central é multidisciplinar e reúne bases de dados completas
das principais áreas temáticas, incluindo Saúde e Medicina. Fornece o
texto completo de artigos de periódicos, livros, capítulos de livros, teses
e dissertações, trabalhos apresentado em eventos, materiais
audiovisuais e outras fontes.
É um banco de dados de resumos da literatura no campo da psicologia.
É produzido pela American Psychological Association e distribuído no
APA PsycNET da associação e por meio de fornecedores de terceiros.
É a versão eletrônica dos já cessados resumos psicológicos.
É um motor de busca de livre acesso à base de dados MEDLINE de
citações e resumos de artigos de investigação em biomedicina. Ele
compreende mais de 30 milhoes de citações de literatura biomédica da
MEDLINE, periódicos de ciências biológicas e livros online.

ProQuest

PsycINFO

PUBMED

RI/EDUFRN
Repositório
Institucional da
Editora da
Universidade Federal
do Rio Grande do
Norte
RI/UFRN
Repositório
Institucional da
Universidade Federal
do Rio Grande do
Norte
RGE
Revista Gaúcha de
Enfermagem
Scielo - Livros
Scielo - Periódicos

Scopus

SESC TV

Coleção com mais de 250 títulos de livros publicados pela Editora da
UFRN.

RI/EDUFRN

Livro de Semiotécnica – produção realizada pelos docentes da Escola
Livro de Semiotécnica/ESUFRN
de Saúde da UFRN

Produção intelectual da comunidade universitária da UFRN
COVID-19 – Já se encontra disponível na coleção informações sobre a
temática. São podcasts e lives.
A Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul edita e publica a Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE) para
divulgar a produção científica da Enfermagem e áreas afins.
Ela opera como rede cooperativa de editoras universitárias e outras
editoras que publicam livros de caráter científico.
É uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de
periódicos científicos brasileiros.
É uma base de dados multidisciplinar com atualizações diárias e seu
conteúdo possui resumos, referências e índices da literatura científica,
técnica e médica (STM) e contém registros relevantes para a pesquisa
científica entre artigos, trabalhos apresentados em eventos, livros (ebooks), patentes e outros. Inclui citações e links para o fulltext.
Shows, documentários, séries, entrevistas e debates acerca da
diversidade cultural brasileira.

RI/UFRN

UFRN
RGE

Scielo - Livros
Scielo - Periódicos

Scopus

SESC TV

Springer eBooks
UNIVILLE
Livros digitas

UpToDate

Vídeo Camp

Coleção com mais de 760 títulos nas áreas de ciências biomédicas,
biologia e medicina.
Livros digitais publicados pela Univille.
É uma fonte de informação que contém revisões sistemáticas de
Medicina Baseada em Evidências. É um recurso de informação em
saúde direcionado ao profissional médico com o propósito de responder
dúvidas clínicas que surgem ao longo da prática diária, auxiliando na
tomada de decisão.
Plataforma online que reúne filmes para acesso à cultura e à informação
de forma gratuita.

Springer eBooks
UNIVILLE
Livros digitas

UpToDate

Vídeo Camp
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DECS
Descritores em
Ciências da Saúde

É
um
vocabulário
controlado,
estruturado
e
trilíngue utilizado na indexação de artigos de revistas científicas,
livros, anais e congressos, relatórios técnicos, e outros tipos de
materiais, assim como para ser usado na pesquisa e recuperação de
assuntos da literatura, científica

MESH
Medical Subject
Headings

É um vocabulário controlado da National Library of Medicine (NLM)
utilizado para indexação de artigos para o PubMed.

LINK DE ACESSO

DECS

MESH

LINK DE ACESSO PARA A COLEÇÃO ABNT E MECANISMO PARA ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLOIGRÁFICAS

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO

Coleção ABNT
Associação Brasileira
de Normas Técnicas
MORE
Mecanismo Online
para Referências
Bibliográficas

Assinatura das normas da ABNT com acesso livre pela UFRN.
Configurar o proxy (navegadores: Mozilla e Chrome). Para acessar
basta digitar Empresa: UFRN; Login e Senha: UFRN.
É uma ferramenta gratuita e fácil de usar, que produz automaticamente
citações no texto e referências no formato ABNT, para quinze (15) tipos
de documentos, a partir de formulários próprios, selecionados em um
menu principal.

LINK DE ACESSO
Coleção ABNT

MORE

ORIENTAÇÕES PARA PESQUISA UTILIZANDO OS OPERADORES BOOLEANOS

Os sistemas de busca são variados e permitirem inúmeras formas de pesquisa. Podem ser pesquisadas por: autor, título,
ano, revista, área. Existem sistemas simples e avançados vai depender do pesquisador qual delas utilizar.
Os filtros permitem afunilar a pesquisar trazendo o maior número de conteúdo mais próximo do que se deseja. Eles podem
ser de: ano, idioma, área, texto completo ou resumo, tipo de material entre outros.
Os operadores booleanos são de fundamental importância para o processo de busca, são que vão realizar as combinações
de palavras permitindo unir, deletar ou acrescentar algo a pesquisa de áreas distintas ou correlatas. São operadores da lógica
booleana: E = AND | OU = OR | NÃO = NOT. Ao combinar os operadores os sistemas seguem prioridades estabelecidas, com
ligeiras variantes entre sistemas.

E (AND)

Ou (OR)

INTERSECÇÃO: Modalidade de pesquisa
para
documentos
que
possuam
simultaneamente duas palavras. Aquelas
que possuírem apenas um dos termos
serão excluídas da pesquisa.
Cada resultado contém todos os termos
da pesquisa.

UNIÃO: Modalidade que permite a
unificação de dois termos e a pesquisa
resultará em documentos que tenham um
ou os dois termos. Resulta em um número
maior de obras.
Cada resultado contém pelo menos
um termo da pesquisa.

Não (NOT)
EXCLUSÃO: Modalidade que limita a
busca excluindo um termo que não
interessa ao pesquisador. Mas apenas os
primeiros.

Os
resultados não
associados
aos termos associados .
A pesquisa coração not pulmão encontra
A pesquisa coração e pulmão recupera A pesquisa coração ou pulmão encontra
itens
que
recusam coração mas
itens que combinados coração e pulmão. itens que combinam coração ou pulmão .
não pulmão .

OUTRAS INFORMAÇÕES:
- Utilização de operadores booleanos e parênteses
Para aproveitar os operadores booleanos em outras formas de filtros, o pesquisador pode usar parênteses para incluir alguns
termos da pesquisa dentro de outros. Também pode incluir termos de pesquisa e seus operadores em parênteses para especificar
uma ordem na qual serão interpretados.
A informação dentro de parênteses é considerada como “primeiro”, depois é considerada uma informação para fora dos
parênteses. Se existem parênteses entre parênteses, um processo de pesquisa primeiro a expressão parentética mais interna, logo
a próxima, até que se inclua a pesquisa inteira.

- Utilização de operadores booleanos ao pesquisar uma frase

Quando os operadores booleanos estão incluídos dentro de uma frase que foi digitada entre aspas, o operador é tratado
como palavras separadas. Neste caso, se pesquisará qualquer palavra ao inserir a frase.

INFORMAÇÕES EXTRAS – CANAL DE COMUNICAÇÃO

INSTITUIÇÃO

ENDEREÇO

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Escola de Saúde - ESUFRN
Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM
Biblioteca Setorial da Escola de Saúde – BS-ESUFRN

www.ufrn.br
www.escoladesaude.ufrn.br
www.bczm.ufrn.br
biblioteca@es.ufrn.br

