
saúde para todos
Saúde Global oferece aos investigadores e estudantes o 
acesso sem precedentes a todas as pesquisas e práticas 
de saúde pública relevantes do mundo, proporcionando 
conhecimento além-fronteiras e além-disciplinas

www.cabi.org/globalhealth
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Saúde Global é a única base de dados bibliográficos, 
de resumos e de indexação, dedicada à saúde pública, 
que completa o quadro da pesquisa médica internacional, 
capturando literatura fundamental não coberta por outras 
bases de dados. Saúde Global foi criada para assegurar 
que a literatura-chave de todas as fontes possa ser rápida 
e facilmente apresentada a todos os que trabalham na área 
da saúde pública e global.

características chave
• Alcance Global: captura literatura internacional 

não coberta por outros bancos de dados, 
proporcionando os usuários com uma perspectiva 
verdadeiramente global.

• Único: mais de 64% das publicações contidas em 
Saúde Global não estão no Pubmed; cerca de 70% 
não estão no Medline ou no Embase.

• Literatura selecionada especialmente: literatura 
selecionada por especialistas no assunto. Somente 
documentos relevantes são incluídos, e o conteúdo é 
definido por um conselho editorial internacional.

• Abrangente: o banco de dados cobre todos os 
aspectos de saúde pública tanto a nível internacional 
como da comunidade, assim como uma riqueza de 
material de outros campos científicos biomédicos e 
biológicos.

• Texto completo: Saúde Global proporciona 
conteúdo completo selecionado de revistas, relatórios 
e conferências de fontes díficeis de encontrar.
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Figura 1 mostrando cobertura única de pubiioações  
comparada com o EMBASE e MEDLINE

 Saúde Global

 Embase

 Medline

fatos chave
• Base de dados bibliográfico totalmente pesquisável, 

disponível em várias plataformas.

• Contém mais de 2,4 milhões de registros científicos 
de 1973 até aos dias atuais.

• Cerca de 175 mil registros adicionados a cada ano,

• As informações são provenientes de mais de 7.000 
periódicos, livros, capítulos de livros, relatórios, 
atas de conferências, patentes, teses, publicações 
eletrónicas e outros recursos difíceis de encontrar. 
Embase tem mais de 2.000 títulos que não estão no 
Medline, enquanto que a Saúde Global possui mais 
de 5.000 títulos que não estão no Medline.

• Cobre publicações das principais listas incluindo:

–  BMA (Associação Médica Britânica)

– Evidence-Based Practice for Public Health 
(Biblioteca Lamar Soutter, Massachusetts)

– Projeto Principais Publicações de Saúde Pública 
(Associação Biblioteca Médica Americana)

– Associação Mundial de Saúde Pública

• Suporta a prática de saúde pública sustentável

• Suporta a prática baseada em evidências e análises 
sistemáticas

• Suporta as competências nucleares

• Estão resumidas publicações de mais de 100 países 
em mais de 50 idiomas; 96 % dos registros têm um 
resumo em inglês, 16 % são provenientes de fontes 
de linguagem não inglesa e 28 % são publicados em 
países em desenvolvimento

• Indexação controlada do vocabulário para melhorar a 
recuperação.

• Mais de 52.000 artigos de texto completo

Todos os dados corretos em Novembro 2014



Saúde pública
Saúde comunitária 
Ética 
Medicina baseada em evidências 
Desigualdades na saúde, medicina social e 
comportamento 
Envelhecimento saudável 
Implementação e prática
Saúde maternal, da criança e do adolescente 
Uma Saúde
Genómica na saúde pública 
Saúde de refugiados, migrantes e indígenas 
Saúde rural
Saúde sexual e reprodutiva 
Controlo do tabaco
Urbanização
Saúde da mulher
Promoção da Saúde e Bem-estar
Programas de saúde comunitários
Prevenção de doenças e de lesões
Comunicação da saúde, inclusive meios de 
comunicação social
Saúde tropical e international
Saúde international 
Medicina traditional 
Medicina de viagem 
Medicina tropical 
Saúde pública tropical
Emergência de saúde pública e prontidão
Bioterrorismo
Desastres e conflitos
Migração de massas
Epidemiologia e bioestatística
Bioestatística
Epidemiologia
Saúde ambiental e ocupacional
Saúde ambiental, poluição e alterações climáticas
Segurança e higiene alimentar 
Saúde ocupacional
Saneamento e abastecimento de água

Nutrição
Nutrição clínica 
Segurança alimentar 
Nutrição de saúde pública e alimentação saudável 
Fisiologia e bioquímica nutricional
Doenças infecciosas e transmitidas por vetores e 
parasitologia
Doenças bacteriais e virais 
Doenças fúngicas e parasitárias 
Micologia e entomologia médica
Doenças nosocomiais 
Resistência à vacinação e à medicação 
Zoonose e saúde pública veterinária
Diagnóstico e terapia da doença
Doenças infecciosas, parasitárias e crónicas 
Terapia nutricional e fitoterapia
Sistemas de saúde
Economia de saúde
Política de saúde, planeamento e avaliação de impacto
Serviços de saúde e vigilância
Doenças crónicas e lesões
Epidemiologia de câncer, doença cardíaca e outras 
doenças crónicas.
Influências da dieta nas doenças crónicas. 
Administração de doenças crónicas em locais de parcos 
recursos
Saúde mental
Prevenção de doenças crónicas 
Fatores de risco para doenças crónicas 
Programas de rastreio
Ciências biológicas biomédicas
Ciência alimentar 
Microbiologia médica 
Farmacologia e toxicologia

cobertura

“Saúde Global é um grande recurso que complementa MEDLINE  
e traz uma perspectiva internacional necessária.”

Matt Wilcox, Health Sciences Library, Quinnipiac University, USA

“Tenho usado Sáude Global para ensinar habilidades de informação a estudantes de 
medicina de saúde pública em um número de países africanos que beneficiam 

de sua cobertura.”
John Eyers, especialista em informação, treinador e consultor. Antigo bibliotecário 

(London School of Hygiene & Tropical Medicine). Reino Unido



acessando Saúde Global
Saúde Global está disponível em uma variedade de plataformas e através de uma variedade de servidores, para 
assegurar que nosso conteúdo seja entregue em um formato que atenda às suas necessidades.

CAB Direct (plataforma do CABI) 
Ovid  
EBSCO 
Dialog 
DIMDI 
Web of Knowledge 
STN 

para saber mais
Solicite uma avaliação institucional gratuita hoje,  
contate-nos em: sales@cabi.org

vendas

Fora dos Estados Unidos:

CABI 
Nosworthy Way, Wallingford 
Oxfordshire, OX10 8DE, UK 
T: +44 (0) 1491 829313 
F: +44 (0) 1491 829198 
E: sales@cabi.org

nos Estados Unidos:

CABI  
38 Chauncy Street, Suite 1002 
Boston, MA 02111, USA 
T: +1 800 552 3083 (Toll Free) 
E: sales@cabi.org

contato
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, F: +44 (0)1491 829198

www.cabi.org/globalhealth
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