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Mensagens Importantes

• A apresentação será gravada;

• O material apresentado, link para a gravação e certificado estarão 

disponíveis no Research Academy;

• Perguntas podem ser feitas na caixa de Q&A e serão respondidas no 

final;

• Os microfones estão no mudo, se precisarem de alguma assistência

favor enviar no chat;

• Acesso – Instituição ou CAFe da CAPES;

• Treinamento – CAPES, Elsevier ou pela Instituição.



Agenda do dia

5-7-2018

• Apresentando a Embase

• Indexação de termos: Emtree e suas aplicações

• Formulários de pesquisa: PICO Search, PV Wizard, pesquisa de dispositivos médicos e 

busca avançada;

• Como pesquisar COVID-19;



Embase é a principal base de dados de literatura

biomédica, com a maior cobertura de periódicos e

conferências, indexação e poderoso mecanismo

de pesquisa, desenvolvido de acordo com as

necessidades dos clientes de diferentes indústrias.

Embase

Farma

A&G

Dispositivos Médicos



Embase: status atual

Vasta cobertura de 

conteúdo que não 

seja em inglês

Embase é reconhecido e recomendado internacionalmente

Inclui 98% MEDLINE periódicos*

Embase

>8300 periódicos / 35 Milhões de registros

>2,900 
Periódicos que 

não estão no 

Medlne

Indexação detalhada 

de medicamentos, 

doenças e 

dispositivos com 2x o 

número de termos 

de índice que o 

MEDLINE

Recursos de 
pesquisa 

exclusivos para 
encontrar 

resultados com 
base em termos 

abstratos e 
dezenas de filtros

Capacidade de 
salvar, 

compartilhar e 
editar estratégias 

de pesquisa 
complexas com 

um grupo

Cobertura exclusiva 
de mais de 3 milhões 

de resumos de 
conferências de  

9.300 conferências 
desde 2009.



Perfil dos Clientes

Farmacovigilância 
e segurança de 
medicamentos

Avaliação clínica e 
segurança de 
dispositivos 

médicos

Revisão 
sistemática para 

medicina baseada 
em evidências



Áreas de Cobertura



Cobertura de Conteúdo Internacional

EU; 51%

NA; 31%

AP; 11%

ROW; 6%
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Indexação do Conteúdo

Conteúdo Embase : revisado por pares

Especialistar extraem conceitos 
relevantes dos artigos de texto 

completo

Os termos 
indexados são 
padronizados  

de acordo com 
o tesauro 
Emtree

O conteúdo selecionado 
manualmente está 

disponível para pesquisa e 
recuperação



Thank you
Esperamos vocês em nossas Redes Sociais:

Instagram: @laselsevier
Facebook: @elsevierlas 
Twitter: laselsevier
Linked In: Elsevier LAS 
Youtube: Elsevier LAS

Muito obrigada!


