
 

 

 
 

Recursos temàtics 

 
 

Recursos digitals en Infermeria 
 

 

 
Consulteu els recursos electrònics subscrits per la UAB des de fora de la universitat a través del servei ARE 
(Accés als Recursos Electrònics). Per accedir-hi cal ser membre de la comunitat universitària UAB. 
 

Recursos d’interès actual 
 
Recursos de suport a la docència: Editorials que durant el període de confinament COVID-19 ofereixen 
gratuïtament l'accés als seus recursos digitals o bé amplien els que ja tenim subscrits. Podeu anar a les 
àrees temàtiques i cercar dins de Ciències de la Salut. 
 
Recursos de suport a la recerca: Informació per estar al dia sobre la COVID-19: informacions d'agències 
internacionals, reculls d'articles, d'informacions i enllaços elaborats per altres biblioteques, resultats a 
cercadors amb informació d'accés lliure, etc. 
 

Localització de documents 

El Cercador de les Biblioteques UAB és l’eina principal per conèixer si la UAB té el document que s’està 
cercant i ofereix l’enllaç al text complet dels recursos digitals. 
 

Bibliografia de curs 
 

Al mòdul de Bibliografia de curs   per cercar la bibliografia de curs pel nom de l’assignatura o pel nom del 
docent) Entre els resultats obtinguts, hi haurà tant els documents en paper com els que són en format 
electrònic i  accessibles des de casa. 
 
 

També podeu consultar: 
 

• DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB): recopila, gestiona, difon i preserva la producció 
científica, docent i administrativa de UAB. 

 

• Recercat: Dipòsit cooperatiu de documents en format digital fruit de la recerca d’universitats i centres 
d’investigació de Catalunya. 

 

• TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): per consultar el text complet de les tesis doctorals llegides a les 
universitats catalanes i altres comunitats autònomes. 

 

• DART (Europe E-Theses Journal): portal que permet l’accés al text complet de tesis doctorals 
llegides a universitats europees. És producte de la col·laboració entre les universitats i consorcis de 
biblioteques europees. 

 

• TESEO: portal que dona les dades bibliogràfiques de les tesis doctorals presentades a les universitats 
espanyoles.  

 

http://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
http://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
https://www.uab.cat/web/detall-noticia/iniciatives-solidaries-de-les-editorials-durant-el-periode-de-confinament-1345729159515.html?noticiaid=1345810146014
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://catalegclassic.uab.cat/search*cat/r
https://ddd.uab.cat/
https://www.recercat.cat/
https://www.tdx.cat/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do


• ProQuest dissertations & theses global: base de dades subscrita per la UAB que permet obtenir 
les dades bibliogràfiques de tesis doctorals llegides arreu del món.  
 

Bases de dades bibliogràfiques especialitzades en infermeria: 
 

• CINAHL Complete:  especialitzada en Infermeria i disciplines afins que proporciona accés complet a 
més de 5800 títols de revistes. Inclou  referències d’ audiovisuals, capítols de llibres, conferències, 
estàndards, preguntes a exàmens, tesis doctorals, etc. Té una cobertura des de 1982 fins a l’actualitat.  
 

• Cuidatge: especialitzada en Infermeria i elaborada per la Biblioteca d’Infermeria de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. Conté uns 55.000 títols d’articles publicats a revistes especialitzades en 
infermeria i Ciències de la Salut. En català.  
 

• Cuiden: base de dades bibliogràfica que conté articles de revistes científiques, llibres i materials no 
publicats sobre Infermeria i Salut de producció espanyola i iberoamericana. En castellà. 
 

• ENFISPO: especialitzada en Infermeria, Fisioteràpia i Podologia. Conté més de 77.000 articles. 
Elaborada per la Universidad Complutense de Madrid. En castellà.  
 

• JoVE: The Journal of Visualized Experiments ofereix vídeo-articles d’experiments científics de 
laboratoris de referència mundial. Si busquem la paula “Nursing” localitzem més de 160 vídeo-
articles.  

 

Bases de dades bibliogràfiques sobre medicina: 
 

• PubMed: portal amb diverses bases de dades mèdiques (entre elles, Medline) creat per la National 
Library of Medicine dels Estats Units d'Amèrica. Proporciona més de 26 milions de referències dins 
l’àrea de les Ciències de la Salut. 

 

• Medline: base de dades produïda per la National Library of Medicine dels Estats Units d'Amèrica. 
Ofereix accés a més de 4 milions d'articles de publicacions de Biomedicina de tot el món i tracta 
aspectes mèdics diversos relacionats amb la recerca, la pràctica clínica i els serveis d'assistència 
sanitària. 

 

• Índice Bibliográfico Español (IBECS): 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 les revistes de Ciències de la 
Salut publicades a Espanya des de l’any 2000.  

 

• Harrison Medicina: el text complet de tots els capítols del llibre Harrison’s Principles of Internal  
Medicine. L’actualització del contingut és setmanal.   

 

Bases de dades bibliogràfiques amb informació sobre índexs de qualitat de les revistes i 
nivell de producció científica dels autors.  

 

• SCOPUS: base de dades multidisciplinària que conté els articles publicats a més de 15.000 revistes 
revisades per parells de totes les àrees del coneixement. Ofereix altres serveis de valor afegit con són 
els índexs SJR i SNIP que valoren la qualitat de les revistes, la creació d’alertes, així com també analitza 
i realitza gràfiques sobre la producció científica d’un autor (índex H i cites rebudes). Dona accés als 
resums des de 1966 i a les referències completes des de 1995.  

 

• Web of Science: portal multidisciplinari en tots els camps de la ciència. 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, gràfiques de producció científica, etc.), i d’entre altres inclou: Science Citation 
Index Expanded, Journal Citation Reports. 

 

 
Blogs sobre infermeria  
 

• Recursos en red para el cuidado del paciente de coronavirus (o sospecha) en quirófano blog 
professional de Charo Merino, infermera de quiròfan des de 2001. 
 

• Recursos en red para una enfermera de quirófano llistat de recursos en Infermeria, des de blogs, guies 
i manuals a bases de dades, enllaços d’interès, etc. 

 

 

https://search.proquest.com/pqdtglobal
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1912025__Scinahl__Orightresult__U__X6?lang=spi&suite=def
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1573532?lang=cat
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999438?lang=cat
http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999626__Senfispo__Orightresult__U__X7;jsessionid=08F2E20CAC213CA4EB06F24DE4862AC6?lang=cat&suite=def
http://www.jove.com/
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1527480~S1*cat
https://search-proquest-com.are.uab.cat/medline/advanced
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1527470~S1*cat
https://www.nlm.nih.gov/
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
http://bvsalud.isciii.es/
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1691019~S1*cat
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1826052~S1*cat
http://catalegclassic.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
https://www.cuidandoenquirofano.com/categoria/recursos-digitales/
https://www.cuidandoenquirofano.com/recursos-en-red-para-una-enfermera-de-quirofano/


 
  

Recursos temàtics 

 

 

Web d’Atenció Primària 
 

Fisterra: portal temàtic destinat als professionals amb informació sobre tècniques d’Atenció Primària per  la 
presa de decisions mèdiques a la consulta, l’atenció domiciliària o a l’hospital. Accés a guies clíniques,  
imatges, algoritmes, dietes i nutrició i a més de 50 calculadores. Inclou una base de dades de medicaments 
i cursos de formació. 

 
Altres eines de suport a la recerca 

Mendeley Institucional: gestor de referències bibliogràfiques que permet guardar-les, gestionar-les, 
compartir-les amb altres usuaris i incloure-les com a citació en els treballs. També és una xarxa social 
acadèmica i un catàleg col·laborat de literatura científica. 

 

La Biblioteca a les Xarxes Socials 

 @medicinauab    

 biblioteques_uab      

 bibliotequesUAB          

bib.laporte@uab.cat 
Edició maig 2020 

http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/
https://twitter.com/medicinauab
http://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
mailto:bib.laporte@uab.cat

