
www.bib.ub.edu 

Accediu a les bases de dades i recursos electrònics del CRAI a 

través del ReCercador+: 

http://recercador.ub.edu 

Al Campus Virtual trobareu informació sobre els propers  

cursos que es duran a terme a la vostra biblioteca: 

https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201 

Accediu a tots els recursos del CRAI des 

del Catàleg:  http://cataleg.ub.edu 

Recordeu que cal configurar el navegador per accedir als re-

cursos des de fora de la UB: 

http://www.bib.ub.edu/serveis/acces-fora-ub/ 
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Per saber-ne més accediu al Servei d’Atenció als Usuaris, un  

servei d’atenció personalitzada les 24 hores al dia i 7 dies a la 

setmana:  

http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/ 

COL·LECCIONS DE LLIBRES ELECTRÒNICS 

A la pàgina web del CRAI podeu consultar el llistat de les 

col·leccions subscrites (Inici > Recursos d’informació > Llibres 

electrònics). Algunes col·leccions destacades són: 

 ScienceDirect Ebooks. Col·lecció multidisciplinària de més 

de 1.700 llibres. Permet filtrar fàcilment els llibres per àrees 

i disciplines. Conté més de 90 llibres electrònics a text com-

plet sobre farmàcia, farmacologia i toxicologia. 

 FOODnetBASE. Col·lecció de més de 500 llibres electrònics 

sobre ciència i tecnologia dels aliments i ciències culinàries. 

 Medicines Complete. Conjunt de publicacions sobre farmà-

cia, farmacologia i toxicologia: Martindale, Stockley’s Drug 

Interactions, Clarke’s Analysis of Drugs and Poisions, Hand-

book on Injectable Drugs, AHFS Drug Information, etc. 

 Gale Virtual Reference Library. Col·lecció de 40 enciclopè-

dies i obres de referència en ciència, tecnologia i medicina. 
 

http://www.bib.ub.edu/recursos - informacio/ll ibres-

electronics/  

DIPÒSIT DIGITAL DE LA UB 

Al Dipòsit Digital trobareu en accés obert articles, capítols de 

llibres, tesis, etc. dels departaments de la Facultat de Farmàcia 

i de la resta de departaments de la UB. També hi trobareu do-

cuments relacionats amb la docència i treballs de l’alumnat de 

grau i màster. Accés obert en línia: http://diposit.ub.edu/. 

  

NLM Drug information subject guide 

 

Selecció de fonts de referència feta per la US National Library 

of Medicine sobre legislació i reglamentació, estadístiques 

farmacèutiques, codis de fàrmacs i nomenclatura, indústria 

farmacèutica, assajos clínics, bases de dades i obres de refe-

rència, NLM Medical Subject Headings (MEsH), etc. També con-

té un llistat de les revistes científiques més prestigioses de 

l’àrea. Accés obert línia: http://www.nlm.nih.gov/services/

Subject_Guides/druginformation/. 

http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/llibres-electronics/
http://www.bib.ub.edu/recursos-informacio/llibres-electronics/
http://diposit.ub.edu/
http://www.nlm.nih.gov/services/Subject_Guides/druginformation/
http://www.nlm.nih.gov/services/Subject_Guides/druginformation/


Aquest fullet ofereix una selecció de recursos d’informació 

adients per a l’estudi i la recerca en l’àmbit de la farmàcia i 

altres ciències relacionades. Inclou, entre d’altres, algunes 

de les obres de referència més cèlebres i la recomanació 

d’algunes bases de dades bibliogràfiques i factuals.  

Real Farmacopea Española 

Accés en línia, només des de la biblioteca: cal demanar al per-

sonal que introdueixi els codis d’accés. 

The US Pharmacopoeia (USP-NF) 

European Pharmacopoeia 

Accés en línia. Nombre màxim d’usuaris: 200 de registrats i 

100 de simultanis.  

Accés en línia. Nombre màxim d’usuaris simultanis: 1. Versió 

impresa: Topogràfic 615.11(73)Uni (ed. en castellà). 

British Pharmacopoeia 

Accés electrònic: CD-ROM instal·lat en dos dels ordinadors de 

la Biblioteca de Farmàcia. Versió impresa: Topogràfic 615.11

(410)Bri. 

The International Pharmacopoeia (OMS) 

Accés obert en línia: http://www.who.int/medicines/

publications/pharmacopoeia/en/. 

FARMACOPEES, CATÀLEGS, FORMULARIS I AL-

TRES OBRES DE REFERÈNCIA 

Catálogo de medicamentos / BOT 

Informació farmacològica i administrativa dels medicaments, 

productes de salut i plantes medicinals comercialitzats a Espa-

nya. Conté informació sobre patologies relacionades i interacci-

ons entre medicaments. Accés en línia: BOT Plus Web. Cal 

posar l’usuari i la contrasenya que es facilita des del ReCerca-

dor+. Nombre màxim d’usuaris simultanis: 1. Versió impresa: 

Catálogo de medicamentos y Catálogo de productos de salud, 

topogràfic 615.1(46)Cat. 

Vademecum.es 

Accés obert en línia:  http://www.vademecum.es/   

Cal registrar-se per tenir accés a tota la informació del web. 

Formulario Nacional 

Accés obert en línia a les monografies actualitzades: Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Santiarios (AEMPS) 

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/

farmacopea/formuNacional.htm. 

Versió impresa: Topogràfic 615.11(46)Age. 

Merck Index 

Martindale 

Informació química, farmacèutica i biomèdica sobre substànci-

es i compostos. Conté més d’11.000 monografies, 450 reacci-

ons orgàniques i 24 taules suplementàries amb informació 

relacionada amb convencions químiques. Permet múltiples 

paràmetres de cerca: per núm. CAS, nom, fórmula molecular, 

estructura, propietats, etc. Accés en línia.  

Informació sobre fàrmacs d’ús clínic, d’ús veterinari i en inves-

tigació, sobre excipients, vitamines i agents nutricionals, vacu-

nes, substàncies tòxiques, pesticides, etc. Accés en línia 

(col·lecció de llibres electrònics Medicines Complete). 

Stockey’s Drug Interaction 

Informació sobre interaccions entre fàrmacs, fàrmacs i ali-

ments i fàrmacs i herbes. Accés en línia (col·lecció de llibres 

electrònics Medicines Complete). 

Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons 

Informació sobre la identificació i quantificació de fàrmacs i 

verins en els fluids corporals, mostres de teixits i productes 

farmacèutics i industrials. Accés en línia (col·lecció de llibres 

electrònics Medicines Complete). 

Encyclopedia of Pharmaceutical Technology 

Informació sobre fàrmacs i les seves propietats fisicoquími-

ques, formulació, metabolisme, farmacocinètica, fabricació, 

dosificació, sistemes d’administració, sistemes d’alliberament, 

etc. Versió impresa: Topogràfic 615.01(038)Enc. 

BASES DE DADES  

PubMed/Medline 

Accés obert en línia. PubMed és una base de dades bibliogràfi-

ca, que conté més de 23 milions de referències, fonamental-

ment articles de recerca en biomedicina i ciències de la vida. La 

part principal dels seus continguts es correspon a Medline, 

base de dades produïda per la National Libray of Medicine, que 

indexa més de 5.600 revistes.  

Fitoterapia.net 

Portal especialitzat en l’ús terapèutic dels productes d’origen 

vegetal. Inclou la Revista de fitoterapia, el Vademécum de fito-

terapia i altres informacions i documentació que hi estan rela-

cionades. Accés en línia. Nombre màxim d’usuaris simultanis: 

4.  

Scopus 

Accés en línia. Base de dades bibliogràfica de caràcter multi-

disciplinari: en les àrees de ciències de la vida, ciències de la 

salut i ciències físiques cobreix més de 18.000 revistes, inclo-

ent-hi les indexades a Medline. Conté més de 50 milions de 

referències d’articles, actes de conferències, llibres, patents, 

trade journals, etc. 

SciFinder 

Accés en línia (cal registrar-s’hi). Plataforma que dóna accés a 

set bases de dades amb informació química (substàncies, reac-

cions, informació reguladora, etc.) i referències bibliogràfiques 

d’articles, patents, etc.: CAPLUS (més de 34 milions de referèn-

cies bibliogràfiques), REGISTRY (61 milions de substàncies i 62 

milions de seqüències registrades), CASREACT (43 milions de 

reaccions), MARPAT (estructures de Markush i patents), CHEM-

LIST (reglamentació), CHEMCAT (subministradors), MEDLINE 

(23 milions de referències bibliogràfiques).  

Molecular Conceptor 

Requereix instal·lació. És un programa d’aprenentatge in-

teractiu sobre química farmacèutica i disseny de medicaments. 

Nombre màxim d’usuaris simultanis: 6. 

International Pharmaceutical Abstracts (IPA) 

Accés en línia. Base de dades bibliogràfica. Conté referències 

d’articles de revistes i actes de congressos relacionats amb  la 

informació clínica i tècnica dels medicaments, l’educació far-

macèutica i  els aspectes legals de la farmacologia. Indexa més 

de 800 publicacions. 

Web of Science 

Food Science and Technological Abstracts (FSTA) 

Accés en línia. Base de dades bibliogràfica sobre ciència, tec-

nologia i química alimentària, nutrició i salut humana, biotec-

nologia i toxicologia. Inclou prop de 1800 revistes especialitza-

des, monografies, conferències, tesis, patents, legislació, etc. 

NLM Drug Information Portal 

Diccionaris i lèxics 

 Diccionari de recerca clínica: farmacologia. Selecció de ter-

mes relatius a la farmacologia i recerca clínica de medica-

ments. Conté definicions i equivalències en castellà i anglès. 

Accés obert en línia: http://www.termcat.cat/ca/

Diccionaris_En_Linia/157. 

 Glossary of terms and symbols used in pharmacology. Accés 

obert en línia: http://www.bumc.bu.edu/busm-pm/

academics/resources/glossary/. 

Informació sobre gairebé 50.000 fàrmacs, procedent de la US 

National Library of Medicine i altres agències governamentals 

nord-americanes. Accés obert en línia:  

http://druginfo.nlm.nih.gov/. 

Accés en línia. Plataforma que dóna accés a diverses bases de 

dades bibliogràfiques de totes les àrees de la ciència: Web of 

Science Core Collection (Science Citation Index i altres), Biosis 

Previews, CAB Abstracts, Medline, etc. Indexa articles de revis-

ta, ponències de congressos, patents... 

http://www.who.int/medicines/publications/pharmacopoeia/en/
http://www.who.int/medicines/publications/pharmacopoeia/en/
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