
RESPOSTAS BASEADAS EM INFORMAÇÕES ABRANGENTES E ATUALIZADAS
Usuários da área biomédica buscam respostas baseadas em informações abrangentes 
e atualizadas. Isto é exatamente o que Embase é capaz de proporcionar ao contar com 
uma base de dados com mais de 8.500 periódicos biomédicos, incluindo todos os 
títulos cobertos pelo MEDLINE®, e indexação profunda e abrangente.
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Cobertura do Embase em revista:

• Cobertura de periódicos desde 1947 (quando Embase Classic foi incluído)

• Mais de 31 milhões de registros, incluindo 1,8 milhões de registros do Embase 
Classic e de todos os títulos do MEDLINE 

• Mais de 8.500 periódicos de mais de 90 países, incluindo todos os títulos do MEDLINE

• Mais de 2.900 periódicos indexados atualmente, exclusivos do Embase, isto é, que 
não estão disponíveis no MEDLINE

• Mais de 1,5 milhões de registros adicionados anualmente, com a média de mais 
de 6.000 registros por dia útil

• Mais de 2,1 milhões de resumos de conferências indexados de mais de 6.000 
conferências (que datam desde 2009)

• Todos os registros são indexados em detalhes com termos do Emtree.

• Emtree inclui mais de 71.000 termos preferenciais, metade dos quais são termos 
relativos a medicamentos e produtos químicos: três vezes mais, conforme listado 
pelo MeSH.

• Além disso, Emtree lista mais de 3.000 dispositivos médicos.

• Todos os termos do MeSH são mapeados para o Emtree e termos de 
medicamentos, doenças e dispositivos médicos são qualificados por subtítulos 
que definem o contexto de uso de cada termo.

• Cinco subtítulos principais de medicamentos e dois subtítulos de doenças (a 
partir de 2009) e dois subtítulos de dispositivos (a partir de 2014) são qualificados 
para mostrar os medicamentos, doenças ou termos de dispositivo relacionados.

• Os termos de indexação adicionais incluem os nomes comerciais de 
medicamentos e dispositivos médicos, os nomes dos fabricantes, número CAS e 
números de sequência molecular.

CARACTERÍSTICAS

INDEXAÇÃO DO EMBASE 

O que é e por que é necessário?
Com mais de 31 milhões de registros indexados e mais de 
8.500 periódicos indexados revisados por pares, Embase 
é uma base de dados extremamente versátil, polivalente 
e atualizada que contém o que há de mais importante na 
literatura biomédica internacional desde 1947 até os dias 
de hoje. Todos os artigos são minuciosamente indexados 
usando o glossário Emtree® da Elsevier Life Science, e toda a 
base de dados está disponível em múltiplas plataformas.

Na plataforma Elsevier, www.embase.com, os usuários que 
buscam informações sobre medicamentos, dispositivos médicos 
e doenças obtêm as ferramentas de busca intuitiva necessárias 
para encontrar as respostas para suas perguntas pesquisadas.
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Embase possui um amplo escopo biomédico, com cobertura abrangente de 
farmacologia, ciências farmacêuticas e pesquisa clínica. Ciências biomédicas básicas, 
veterinária e inúmeros temas da área de saúde também estão incluídos.

Com um conteúdo total que ultrapassa 8.500 títulos de periódicos, Embase cobre mais 
de 60 áreas, 19 temas centrais de farmacologia e tópicos clínicos que representam mais 
de 70% do seu conteúdo, provenientes de mais de 5.000 títulos de periódicos.

Mais de 30% dos títulos de periódicos do Embase são exclusivos (ou seja, não são 
cobertos pelo MEDLINE). Este conteúdo exclusivo do Embase inclui 30% dos principais 
títulos de periódicos de farmacologia e clínicos.

ESCOPO E CONTEÚDO DO EMBASE

RESUMO

• Todos os registros no Embase, incluindo todo o conteúdo do MEDLINE, são passíveis de 
busca com uma única consulta; a duplicação pelo usuário não é necessária.

• Os usuários podem escolher a terminologia do Emtree ou MeSH nas pesquisas.

• Pesquisas explosivas do Emtree recuperam registros indexados com a mesma classe, 
especialmente para medicamentos, doenças e dispositivos.

• A base de dados passa por atualizações diárias.

• A indexação provisória dos registros “em processo” e pré-publicados (“artigos no prelo”) 
significa que as pesquisas estão tão atualizadas quanto possível.

• Alertas por e-mail e feeds RSS podem ser executados de acordo com a programação 
definida pelo usuário.

• Os resultados da pesquisa podem ser refinados usando filtros biomédicos e bibliográficos.

• Os resultados da pesquisa estão vinculados a dados de texto completo (ex. via OpenURL), 
sujeitos à disponibilidade.

• A exportação de dados também está disponível em vários formatos (incluindo RIS).

FUNCIONALIDADE DO EMBASE 

Farmacologia & Toxicologia
Medicina Clínica Geral
Genética, Bioquímica & Biologia Molecular
Neurologia & Medicina Comportamental
Microbiologia & Doenças Infecciosas
Cardiologia & Hematologia
Psiquiatria & Saúde Mental
Oncologia
Políticas de Saúde & Gestão
Alergia & Imunologia
Pediatria
Endocrinologia & Metabolismo 
Obstetrícia & Ginecologia
Engenharia Biomédica & Equipamentos Médicos
Anestesiologia & Cuidado Intensivo
Gastroenterologia
Medicina Respiratória
Nefrologia & Urologia
Dermatologia
Outros

Figura 1 Cobertura dos tópicos principais agrupados em 19 super categorias.
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SAIBA MAIS 
Para solicitar informações ou uma demonstração do produto, 
visite o site elsevier.com/embase ou envie um e-mail para   
embase@elsevier.com.


