
Biblioteca do Instituto Pasteur – SES/SP 

Bases de Dados 

Bases e portais para pesquisa sobre raiva e temas afins de acesso gratuito. 

 
Pubmed/Medline  

Disponibiliza mais de 29 milhões de citações de Literatura Biomédica da 
MEDLINE, revistas de ciências da vida e e-Books. É mantida pela National 

Library of Medicine (NLM), dos EUA. Para obter maior número de artigos em 
Texto Completo, faça o acesso via Portal Capes. 
 

Portal de Periódicos CAPES   
Mantida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), reúne e disponibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
o melhor da produção científica internacional. Oferece mais de 45 mil títulos 
em texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas 

exclusivamente a patentes, livros, enciclopédias e obras de referência, 
normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.  

Observação: o Instituto Pasteur está no momento sem acesso ao conteúdo 
assinado. Para acessar artigos e bases restritas é necessário se dirigir a 
outras instituições próximas, como a Biblioteca do Hospital Emílio Ribas e 

o Centro de Documentação da rede SES-SP. 
 
Science Direct 

Base multidisciplinar em texto completo e revisado por pares, da editora 
Elsevier, com aproximadamente 26.000 livros e mais de 2.200 periódicos. 

Para obter maior número de artigos em Texto Completo, é necessário fazer 
o acesso via Portal Capes. 
 

ResearchGate 
É uma rede social acadêmica para profissionais e pesquisadores científicos de 

todas as áreas do conhecimento, de acesso gratuito. Possibilita a interação e 
colaboração entre cientistas do mundo todo, inclusive o compartilhamento de 
arquivos e publicações. 

 
Google Acadêmico  

É um buscador de trabalhos científicos que traz publicações de bases e 
periódicos de acesso aberto e acesso restrito. Pode ser usado como um ponto 
de partida para pesquisas em bases mais específicas. Mas, cuidado! O google 

busca de tudo, inclusive fontes pouco confiáveis e desatualizadas. Use-o 
como ponto de partida, e para saber qual periódico ou base armazena 

determinado artigo. 
 
 

 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://www.emilioribas.org/biblioteca
http://ses.sp.bvs.br/vhl/rede-de-bibliotecas/centro-de-documentacaoccd-2/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.researchgate.net/
https://scholar.google.com.br/


Acesso ao Texto Completo 

 
IRIS – Repositório Institucional da OPAS/OMS 

Oferece acesso gratuito à produção científica e técnica da Organização 
Panamericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).  
 

Scielo  
A Scientific Electronic Library Online – SciELO é uma biblioteca eletrônica que 

abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros, de 
diversas áreas do conhecimento.  
 

Hindawi 
Diretório de revistas da editora Hindawi que publica, desde 1997, mais de 

250 periódicos revisados por pares e de acesso aberto. 
 
Directory of Open Access Journals (DOAJ)  

Diretório de revistas eletrônicas de acesso aberto, mantido pela Lund 
University Libraries na Suécia. Permite acesso a mais de 12 mil revistas 

científicas e acadêmicas de mais de 120 países, de diversas áreas. 
 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)  
É uma base mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), que disponibiliza teses e dissertações de programas de 

mestrado e doutorado de instituições públicas e particulares brasileiras. 
 

ARCA  
É o repositório institucional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que oferece 
acesso à produção intelectual da Instituição, como teses, artigos, anais de 

congressos e etc., de diversas áreas.  
 

Oasisbr  
É um mecanismo de busca para acesso gratuito à produção científica de 
autores de universidades e institutos de pesquisa brasileiros, de diferentes 

áreas. É mantido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT).  

 

 

 

 

 

 

http://iris.paho.org/xmlui/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
https://www.hindawi.com/
https://doaj.org/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
https://www.arca.fiocruz.br/
http://oasisbr.ibict.br/vufind/


Bibliotecas Virtuais em Saúde   

 

LILACS  

É um índice da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, com dados cooperativos da rede BVS desde 1982. Atualmente indexa 
mais de 900 periódicos, artigos, teses, monografias, trabalhos apresentados 

em eventos e etc. 

BVS Regional  

Integra fontes de informação científica e técnica em saúde na América 
Latina e Caribe, permitindo a busca em inglês, português e espanhol. É 
mantida, de modo descentralizado, por instâncias nacionais (BVS Argentina, 

BVS Brasil, etc.) e redes temáticas de instituições de pesquisa, ensino ou 
serviços (BVS Enfermagem, BVS Ministério da Saúde, etc.). O portal é 

mantido pela Bireme/OPAS/OMS. 

BVS Portal de Revistas Científicas  
Oferece descrição bibliográfica dos títulos, acesso ao formato eletrônico e às 

coleções de bibliotecas que cooperam com o catálogo Coletivo SeCS. 

BVS RIC 
A BVS Rede de Informação e Conhecimento permite o acesso à literatura 

técnico-científica produzida por instituições de pesquisa da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo, dentre as quais o Instituto Pasteur. 

BVS-Vet  
É uma coleção descentralizada de fontes de informação técnico-científica nas 
áreas de medicina veterinária, zootecnia e áreas afins. 

BVS Ministério da Saúde  
É uma divisão da Biblioteca do Ministério da Saúde e serve como o principal 

canal de acesso às publicações do MS que não são comercializadas. 

BVS Saúde Pública Brasil  
Divulga fontes de informação científica e técnica em saúde pública, indexadas 

por uma rede de instituições cooperantes como a FIOCRUZ, Ministério da 
Saúde, Faculdade de Saúde Pública/USP e OPAS/OMS. 

 

 

 

 

 

http://lilacs.bvsalud.org/
https://bvsalud.org/
http://portal.revistas.bvs.br/
http://ses.sp.bvs.br/
https://www.bvs-vet.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudepublica.bvs.br/


E-books e Publicações Oficiais 

 

Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) - Rabies/Publications 

Directory of Open Access Books (DOAB)  

Global Alliance for Rabies Control - Publications 

Ministério da Saúde - Vigilância em Saúde/Publicações 

Portal de Livros Abertos da USP 

Scielo Livros 

World Health Organization  (WHO) – Rabies/Publications 

 

 

Tutoriais de Pesquisa 

 

Tutorial da Pubmed/Medline, criado pela Biblioteca da FMVZ/USP: Clique aqui  

Tutoriais diversos, elaborado por bibliotecas da USP: Clique aqui 

 

https://www.cdc.gov/rabies/resources/publications/index.html
https://www.doabooks.org/doab
https://rabiesalliance.org/resources/publications
http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/publicacoes
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP
http://books.scielo.org/
https://www.who.int/rabies/resources/en/
https://prezi.com/qvllvjketki2/pubmed/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.sibi.usp.br/produtos/guias-e-tutoriais/

