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O quê é a Embase?
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Embase é a principal base de dados de
literatura biomédica, com a maior
indexação e cobertura de periódicos e
conferências. Conta com um poderoso
mecanismo de pesquisa, desenvolvido de
acordo com as necessidades das principais
indústrias:
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Vasta cobertura de 
conteúdo em 

idiomas diferentes 
ao inglês  - conteúdo 
de 95 países/SciELO

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 9.300 
conferências desde 2009 

e preimpressões dos 
servidores med- e 

bioRxiv desde dezembro 
de 2021

*No início de 2017, a Elsevier reforçou os critérios de inclusão de títulos únicos MEDLINE, exigindo um acordo específico adicional da editora de cada revista. Em maio de 2018, a Elsevier 
conseguiu tal acordo para a maioria deles. No entanto, a Embase foi forçada a deixar de cobrir 81 títulos pendentes de acordo.
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*O Emtree contem todos os términos do MeSH.



11



Os tesauros são instrumentos que facilitam a descrição de documentos e  
viabilizam a busca, localização e acesso posterior às informações.
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Aipim?

Mandioca?

Macaxeira?
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Malignant neoplasm



• Estrutura poli-hierárquica (um mesmo termo 
pode aparecer em diferentes ramos);

• Fornece uma descrição consistente das 
informações biomédicas;

• Terminologia* abrangente (i.e. maior 
vocabulário);

• Permite o uso de linguagem natural;

• Atualizado 3x ano (relevante e extensivo 
desde 1947);

• Possui definições do dicionário Médico 
Dorland (quando relevante) entre outras 
informações;

• Foco: dispositivos médicos, doenças, 
fármacos e procedimentos.
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*O Emtree®  inclui todos os termos do MeSH®, o tesauro do MEDLINE®. 



1. Conceitos anatômicos;

2. Funções biológicas;

3. Disciplinas biomédicas, ciências e arte; 

4. Fenômenos químicos, físicos e 
matemáticos;

5. Produtos químicos e fármacos;

6. Doenças;

7. Nomes geográficos;

8. Grupos por idade e sexo;

9. Conceitos de saúde;

10. Grupos nomeados de pessoas;

11. Organismos;

12. Procedimentos, parâmetros e dispositivos;

13. Sociedade e meio ambiente;

14. Tipos de artigo ou estudo.
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*O Emtree®  inclui todos os termos do MeSH®, o tesauro do MEDLINE®. 

Se desmembra em 14 facetas com 12 linhas, organizados da seguinte forma:
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Busca por 

termo

Busca por 

faceta
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Busca rápida

PICO

PV Wizard

Medical Device

Busca 
avançada

Busca por 
medicamento

Busca por 
doença

Busca por 
dispositivo



• Localiza o máximo possível de evidências relevantes.

• Reduz o risco de enviesamento.

• Viabiliza a projeção de pesquisas para capturar o maior número possível de estudos 
que atendam aos critérios de elegibilidade.

• Garante que períodos e fontes relevantes sejam cobertos e não restritos por idioma
ou status de publicação.
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• Vocabulário controlado Embase.

• Sistema de classificação do conhecimento .

• Assistente de pesquisa.

• Mapa que guia o usuário até a informação.

• Especifica as relações entre os conceitos

• Auxilia o pesquisador a conhecer a forma de estruturação e organização de

determinado termo.
Above terms will be added to the Emtree 2020.02v taxonomy, in a hierarchical 
structure, the individual terms are already being indexed by out indexers and 
hence are suggested to include when building a query for Covid-19 related 
literature
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Localizar no Emtree o termo “Buscopan”:

1. Qual o vocabulário controlado para o termo "Buscopan"?

2. Em qual faceta principal do Emtree se encontra o vocabulário controlado 
relacionado ao termo "Buscopan“?

3. O Buscopan é um agente espasmolítico do?

4. O Buscopan interage com um transmissor, hormônios ou receptor de fármacos?

5. Quantos números de registro CAS estão associados ao vocabulário controlado do 
termo Buscopan?

6. "Sporamin" é um sinónimo de "Buscopan"?
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Vamos localizar no Emtree o termo câncer de mama... O quê sabemos do câncer de 
mama?

https://www.menti.com/1izbfv8j41

https://www.menti.com/1izbfv8j41
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Vamos localizar no Emtree o termo câncer de mama... 
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Vamos localizar no Emtree o termo câncer de mama... 

O caminho mais curto:

Emtree→ disease→ physical disease→ physical disease by anatomical structure→
breast disease→ breast tumor → breast cancer
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Elaborar uma busca sobre o  tema 
utilizando o formulário PICO.

Quais os elementos da consulta PICO?

• Paciente/Problema/População: Perfil demográfico dos 
pacientes OR problema primário OR condições clínicas OR  
agravos a saúde AND 

• Intervenção: Medicamentos OR procedimentos OR testes 
diagnósticos AND

• Comparação/Controle: Outros medicamentos OR 
procedimentos OR tratamentos OR testes diagnósticos OR 
placebos OR nada AND

• Outcome (Desfecho): Alivio nos sintomas OR precisão no 
diagnostico OR impacto na mobilidade...
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“Qualidade de vida (O) de idosos (P) praticantes de natação (I)”


