
 

 

 

Recursos temàtics 
 

 

                                                                                                           

 

 

Eines i recursos d’especial interès 

 

  Mendeley Institucional Gestor de referències bibliogràfiques i xarxa social 

acadèmica  
 

  Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) Repositori institucional de 

la UAB. Recull i difon la producció científica, docent i institucional de la universitat 
en accés obert. 

 

  Repositori cooperatiu per a la consulta en accés obert de la 
producció científica de les universitats i centres de recerca de Catalunya. 

 
 

 

Tesis doctorals  

Selecció de diversos repositoris i bases de dades de tesis doctorals. 
 

 
 
 
 

Accés fora campus als recursos digitals subscrits per la UAB mitjançant el servei 
Accés als Recursos Electrònics (ARE)  
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L’eina principal per cercar els recursos subscrits pel Servei de Biblioteques 
UAB és el Cercador.  

 

   El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) us permet 

localitzar els fons de totes les universitats públiques catalanes, la Biblioteca de 
Catalunya i altres institucions. 

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
https://ddd.uab.cat/
https://www.csuc.cat/ca/serveis/recercat
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html
https://ddd.uab.cat/record/73063
http://www.flickr.com/photos/67272961@N03/6123892769/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://ccuc.csuc.cat/


Guia > Recursos digitals en Medicina 

 
 
 

Bases de dades de Medicina i Ciències de la Salut 

 

 
Revisions sistemàtiques i metaanàlisis de grups d’experts. Sintetitza la informació dels 
estudis clínics. És el que es coneix com a Medicina Basada en l’Evidència. 

 

  
Codificació internacional de malalties, coneguda internacionalment com a ICD 

(International Classification of Diseases). Permet codificar les malalties i problemes 
relacionats amb la salut. 

 

 
Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud. Base de dades elaborada per 

l’Instituto de Salud Carlos III en col·laboració amb la Biblioteca Virtual en Salud que 
recull els articles de més de 200 revistes científico-sanitàries publicades a Espanya des 
de l’any 2000. 

 
 

 
Base de dades bibliogràfica produïda per la National Library of Medicine. Conté més de 
26 milions de referències corresponents a 5.500 revistes biomèdiques. Abast 
internacional. Cobertura des de l’any 1946 fins a l’actualitat. 
 

 
Pubmed conté més de 32 milions de referències bibliogràfiques de literatura biomèdica 

extretes de MEDLINE, revistes acadèmiques revisades per parells i llibres en format 
digital. Algunes referències faciliten l’enllaç al text complet.   
 

 

Bases de dades multidisciplinàries 

 

Scopus és la base de dades més gran de cites i resums de bibliografia revisada per 
parells: revistes científiques, llibres i actes de congressos. Ofereix serveis de valor 
afegit: creació d’alertes bibliogràfiques, consulta de factor d’impacte, índex H, etc. 
Cobertura des de 1970 fins a l’actualitat. 

 
Plataforma de l’empresa Clarivate Analytics que permet la consulta d’un conjunt de 
bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques. Permet fer cerques temàtiques i per 
obra i/o autor citats, consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, 
factor d’impacte de les revistes, etc.). Destaquen el Journal Citations Reports (JCR) i 
l’Essential Science Indicators (ESI). Cobertura des del 1945. 
 

Llibres i revistes digitals subscrits per la UAB 

Llibres i revistes digitals des de la pàgina principal del web del Servei de Biblioteques: 
www.uab.cat/biblioteques/  
 
 

 
ClinicalKey Student Medicina és una plataforma educativa interactiva  que facilita 

l’accés a una àmplia col·lecció de llibres de text, imatges i vídeos de l’editorial Elsevier. 
 

  
Plataforma de llibres electrònics de l’Editorial Medica Panamericana. 
 

 
Harrison Medicina. Accés al text complet del llibre Harrison. Principios de Medicina 

Interna. 20a ed. (2018). 
 

 
JoVE (Journal of Visualized Experiments) Revista de vídeos científics revisats per 

parells, que publica més de 100 vídeos d'experiments i procediments de laboratori cada 
mes. 
 

    LWW Health Library Ciencias Básicas. Plataforma d’educació en 

ciències mèdiques, bàsiques i clíniques, orientada a estudiants, personal docent i 
professionals de la salut.  

https://www.cochranelibrary.com/es/
http://www.gencat.cat/catsalut/cim-10-mc-scp/
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://bvsalud.isciii.es/
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000235729706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991000236199706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001449289706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004120329706709
http://www.uab.cat/biblioteques/
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000584279706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991007089569706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006648469706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991007143689706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991000672879706709

