
MEDLINE® Complete é a principal fonte 

para periódicos médicos de primeira linha. 

Sendo a maior do índice MEDLINE®, a 

MEDLINE Complete oferece texto 

completo para mais de 2.200 periódicos 
médicos, muitos dos quais estão 

disponíveis sem embargo, permitindo aos 

usuários acessar as informações assim que 

publicadas.

Além da excepcional qualidade dos 

periódicos de texto completo encontrados 

na MEDLINE Complete, o usuário tem 

acesso a um amplo escopo de assuntos, 

incluindo biomedicina, ciências pré-

clínicas, ciências comportamentais, 

desenvolvimentos de políticas de saúde, 

ciências da vida e muito mais.

Recursos adicionais:

• Interface fácil de usar com busca básica
e avançada e referências citadas
pesquisáveis

• Subject Headings para ajudar os
usuários a pesquisar e recuperar
informações de forma eficaz e seguir a
estrutura dos cabeçalhos de Assuntos
Médicos (MeSH) utilizados pela National
Library of Medicine

• Texto completo para mais de 2.200
periódicos médicos

• Cobertura de texto completo que
remonta a 1916

• Texto completo contínuo e cobertura de
backfile profunda para muitos periódicos
importantes

EBSCO Health



Busca por palavra-chave 
Digite uma palavra-chave ou frase para pesquisar

Sugerir termos do assunto
Pesquisar Cabeçalhos MeSH

Selecione um campo para localizar:
• Autor - ou digite o sobrenome do autor AU,

primeiro nome
• Título - ou digite TI e palavras no título
• Outros campos tais como - Resumo,

Afiliação de Autor, etc.

Aplicar Modos de Busca e Expansores
Selecione um Limitador 
Isto pode restringir os resultados a artigos de pesquisa, 
prática baseada em evidências, grupos etários, etc.

Busca Básica 
Mudar da tela de Busca Avançada para Básica

Busca Avançada 
Mudar da Tela de Busca Básica para Avançada

Histórico de Busca 
Exibir ou ocultar histórico de buscas ou criar alertas

Escolha a Base de Dados
Altere a base de dados que você está pesquisando ou 
aplique bases de dados adicionais às suas buscas

Ajuda
Acesse o Guia do Usuário online com instruções passo-
a-passo

Outras Funções da Lista de Resultados
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Buscando na  MEDLINE Complete

Navegando na Página de Resultados

a. Limite seus resultados por tipo de fonte
b. Refine seus resultados com Opções de Busca ou

Cabeçalhos MeSH
c. Clique no texto completo disponível
d. Passe o mouse sobre o ícone da lupa para visualizar

um resumo
e. Use a pasta EBSCOhost para imprimir, enviar por e-

mail ou salvar vários resultados de uma só vez
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