FONTS I RECURSOS D’INFORMACIÓ EN
ODONTOLOGIA
Myriam Nadal Soler
Es consideren fonts d’informació tots els recursos que contenen informació general o
especialitzada i tots els instruments que ens permeten localitzar i identificar la
informació.
Les definicions de fonts d’informació i recursos d’informació poden coincidir, encara
que tenen característiques que els diferencien. La més clara és que les fonts
d’informació tenen una ubicació que pot ser física o virtual, però estan físicament en un
lloc. Per accedir a les fonts, utilitzarem els recursos d’informació, que comporten tota la
documentació textual i no textual tangible i intangible que estigui disponible.
Les fonts d’informació en odontologia són molt diverses i es poden classificar en
diferents tipologies, segons els paràmetres i indicadors que adoptem per a classificarles.
Entre les tipologies més freqüents trobem la diferenciació segons el grau d’informació
que proporcionen (fonts primàries, secundàries i terciàries), segons el tipus d’informació
que contenen (generals o especialitzades), segons el format o suport, la cobertura
geogràfica i l’actualització.
La classificació més comuna és diferenciar les fonts i els recursos d’informació en fonts
primàries i secundàries, entenent per primària aquella font que genera i elabora la
informació de qualitat, precisa, fiable i actualitzada. I entenem per secundària aquella
font que conté informació que ha obtingut d’una font primària.
La classificació que utilitzarem en aquest article per diferenciar les diferents fonts i
recursos d’informació en odontologia és la que separa obres de referència d’obres
generals, considerant obres de referència els documents, fonts, processos o serveis que
serveixen per a donar una informació puntual en una determinada recerca.
En aquest article ens centrarem en el que considerem OBRES GENERALS.
Les obres generals són el fons documental per excel·lència de totes les biblioteques i
centres de documentació i són les monografies i les publicacions periòdiques d’una
banda, les bases de dades com a font de recuperació de les publicacions periòdiques i la
literatura grisa, amb tots els tipus d’informació que la componen.
MONOGRAFIES
Segons la Norma ISO 5127-2 (Proyecto de Norma Española PNE 50-113/2), una
monografia és aquella publicació que conté text, il·lustracions o ambdues coses en
forma literalment llegible, que es presenta en un sol volum o ha de ser complementada
per un nombre indefinit de volums, i conté, des del punt de vista del contingut, un estudi
detallat i complet d’una matèria determinada.

Per a localitzar i recuperar les monografies ens adrecem als catàlegs de les biblioteques
o bé als comercials, a les bibliografies i a les llibreries virtuals.
Catàlegs de Biblioteques
Les monografies constitueixen tradicionalment el fons més important de les
biblioteques, i els seus catàlegs ens donen la informació sobre un determinat autor, títol
o matèria, i ens diuen on es troba ubicada l’obra.
A l’hora de consultar els catàlegs per a buscar informació d’odontologia ens adreçarem
en primer lloc als catàlegs de les biblioteques especialitzades en odontologia catalanes,
com:
- catàleg de la Biblioteca del COEC, al qual es pot accedir des de la pàgina web del
Col·legi: http://www.coec.net. Biblioteca en línia,
- catàleg de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona:
http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm ,
- catàleg de la Facultat de Odontologia de la Universitat Internacional de
Catalunya http://www.unica.edu/web/biblio/bib_cataleg
En segon lloc cercarem als catàlegs d’altres biblioteques i centres de documentació
especialitzades en odontologia, com:
- catàleg de la Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad
Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/BUCM/odo/index.htm
- catàleg de la Biblioteca de la Facultad de Odontología de Granada:
http:\\adrastea.ugr.es

- catàleg de la Biblioteca de la Facultad de Odontología de Santiago de Compostela:
http://busc.usc.es/index.asp
Encara que no estan especialitzades en odontologia, tenim una sèrie de biblioteques i
centres de documentació de l’àrea de medicina i ciències de la salut, on també podem
trobar fonts i recursos d’odontologia:
Biblioteques universitàries:
- Universitat Autònoma de Barcelona http://www.bib.uab.es/medic/medic.htm
- Universidad Autónoma de Madrid
http://biblioteca.uam.es/paginas/Medicina/medicina.html
- Universidad de Alcalá http://www.uah.es/servi/biblioteca/
- Universitat de Barcelona http://www.bib.ub.es/www4/4intmed.htm
- Universidad de Cantabria http://pc41.buc.unican.es/LaBuc/centros/MED.htm
- Universidad de Castilla La Mancha
http://www.med-ab.uclm.es/publico/biblio/bibliomn.htm
- Universidad de Córdoba http://pvirtual.uco.es:8082/mapa_sitio2.asp
- Universidad de Extremadura http://med.unex.es/servicios/biblioteca.php
- Universidad de La Laguna
http://papyrus.bbtk.ull.es/LaBiblioteca/Bibliotecas/CCSalud.asp
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
http://biblioteca.ulpgc.es/bibliotecas/bibliotecas.shtml?med
- Universidad de Málaga http://www.uma.es/serviciosuniversitarios/
- Universidad de Murcia http://www.um.es/biblioteca/
- Universidad de Navarra http://www.unav.es/biblioteca/
- Universidad de Oviedo http://buo.uniovi.es/web/

- Universidad de Salamanca http://sabus.usal.es/bibliotecas.htm
- Universidad de Sevilla http://www.aloj.us.es/baccs/
- Universidad de Valencia http://www.uv.es/bibsalud/
- Universidad de Valladolid http://www.uva.es/index.php
- Universidad de Zaragoza
http://wzar.unizar.es/doc/buz/bibliotecas/med/biblioteca.html
- Universidad del País Vasco http://www.biblioteca.ehu.es/
- Universidad Miguel Hernández (Alicante) http://medicina.umh.es/Bib/index.htm
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
http://www.urv.es/cas/biblioteca/marcos.htm
Biblioteques d’hospitals:
- Hospital del Mar (Barcelona) http://www.bib.uab.es/medic/mar.htm
- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
http://www.bib.uab.es/medic/hugtip.htm
- Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona)
http://www.vhebron.es/hg/epublis.htm
- Fundació Parc Taulí www.cspt.es/webcspt/flash/
- Hospital Mútua de Terrassa www.mutuaterrassa.es/
- Hospital Universitari "La Fe" (Valencia)
http://www2.san.gva.es/hlafe/docencia/entradaBiblioteca.htm
-Hospital de Cruces (Bilbao) http://www.osakidetzasvs.org/osakidetza/cas/biblioteca.htm
-Hospital de Basurto (Bilbao)
http://www.osakidetza-svs.org/osakidetza/cas/biblioteca.htm
- Hospital Universitario Virgen del Rocio (Sevilla) biblioteca@hvr.sas.cica.es
- Hospital Clínica Puerta de Hierro http://www.cph.es
- Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
http://www.hospitalninojesus.com/biblioteca.htm
- Hospital La Paz http://ww1.msc.es/insalud/hospitales/hulp/2/bibliom.htm
- Hospital "12 de octubre" http://cendoc.h12o.es/
Altres Biblioteques i centres de documentació:
- Fundació Biblioteca Josep Laporte www.fbjoseplaporte.org/
- Bireme. Centro Latino-americano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud
http://www.bireme.br/
- National Library of Medicine of Washington http:// www.nlm.nih.gov.

Si el que volem és localitzar monografies editades recentment, haurem d’acudir als
catàlegs comercials de les llibreries i editorials, que poden ser tradicionals o virtuals.
Aquests catàlegs ens proporcionen les darreres novetats i, en molts casos, ens permeten
comprar per Internet.
A continuació incloem les adreces d’algunes de les llibreries i editorials més importants
en el camp de l’odontoestomatologia:
- Llibreria Díaz de Santos. http://www.diazdesantos.es
- Llibreria Herrero. c/ Provença, 140 Tl. 93.451.43.93 E-mail : herrero@libreriaherrero.es
- Llibreria digital Amazon. http:// www.amazon.com
- Llibreria digital Chapitre. http:// www.chapitre.com
- Llibreria digital Libroweb. http:// www.libroweb.com
- Llibreria digital Libronet. http:// www.libronet.es.

I entre les editorials, destacarem:
- Editorial Masson. www.masson.es/
- Ediciones Doyma www.doyma.es/

- Quintessence www.quintessence.es/
- Blackwell Science www.blackwellpublishing.com/
- Harcourt health Science- Mosby www.harcourthealth.com/Mosby/
Si volem trobar monografies que constitueixen un determinat fons bibliogràfic haurem
d’acudir a les bibliografies, que poden ser generals, nacionals o comercials.
Bibliografies nacionals:
- Bibliografia nacional espanyola. http://www.bne.es/esp/
- Patrimoni bibliogràfic de Catalunya http://www.gencat.es/bc/fgat-ind.htm
- Bibliografia nacional britànica http://portico.bl.uk/information
Bibliografies nacionals comercials i repertoris de llibres en venda:
- llibres espanyols (ISBN): http://www.mcu.es
- llibres d’EUA (Books in print): http://www.bowker.com
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Las publicacions periòdiques es caracteritzen per la seva aparició amb alguna
determinada periodicitat (periodicitat menor a un any, publicació periòdica; periodicitat
igual o superior a un any, publicació seriada; periodicitat igual o superior a una setmana,
revista; seqüència diària, periòdic o diari).
Per a la seva localització anirem a bibliografies comercials, catàlegs de biblioteques,
catàlegs comercials i editorials i distribuïdores.
Bibliografies comercials:
- UIrich’s. És el directori internacional més exhaustiu que existeix de publicacions
periòdiques. http://www.ulrichsweb.com
Catàlegs:
- Catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de la Biblioteca Nacional:
http://www.bne.es/esp/ccpp.htm
- British Library. Current Serials Received. Catàleg de les publicacions que es reben a la
British Library. http://www.bl.uk/serials/welcome.htm
- ASABIME. Catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de ciències de la salut.
www.cica.es/asabime/catalogo.html

- C17. Catàleg col·lectiu de publicacions periòdiques de les Biblioteques de Ciències de
la Salut www.c17.net/
- CDB97. Catàleg de la Coordinadora de Documentació Biomèdica www.doc6.es/cdb/
BASES DE DADES DE REVISTES
Són grans magatzems d’informació que es poden localitzar en format electrònic que
contenen les referències de milers de publicacions periòdiques, i que permeten la seva
recuperació, mitjançant sistemes o llenguatges d’interrogació. La seva forma d’accés
pot ser en CD-ROM o bé en línia.

Segons els continguts que proporcionen les bases de dades de revistes poden ser de
referències bibliogràfiques, de sumaris, de resums, i de text complet (revistes
electròniques).
Fins a l’actualitat no es coneix cap base de dades de reculli informació exclusiva
d’odontologia, per la qual cosa ens hem d’adreçar a les bases de dades de biomedicina
o ciències de la salut en general, com MEDLINE, Excerpta Médica, Embase, Biosis,
BioMedNet, HealthGate, Indice Médico Español o Cochrane.
PubMed ((National Library of Medicine dels Estats Units)
Aquesta és la font principal d’informació quant a articles de revistes publicats arreu del
món. Conté totes les referències que apareixen a l’Index Medicus, l’Index to Dental
Literature i l’International Nursing Index, amb referències completes de més de 3.800
revistes mèdiques des de 1996.
Cada registre Medline conté la referència precisa d’un article i informació que ajuda a la
recuperació, com el camp de paraules clau, o que serveix per a conèixer el tema i tipus
d’article, com la ressenyada en el camp resum o en el camp tipus de publicació.
Una de les característiques més útils d’aquesta base de dades és la utilització de
descriptors específics i ben desenvolupats (MeDH- Medical Subject Headings), que
conformen el Tesaure MeSH, tesaurus que s’organitza en jerarquies que van classificant
en categories el terme.
El productor de la base de dades, la National Library, ven el seu contingut a diferents
distribuïdors, els quals creen programes de recerca i recuperació propis, divideixen la
base en seccions per anys o per especialitats, i l’ofereixen al públic en diferents formats
i a diferents preus. Les dades són sempre les mateixes, l’única cosa que varia és la
forma de recuperar-les, la presentació i la forma d’accés.
Índice Médico Español
L’IME és un repertori bibliogràfic que recull els articles de les revistes de medicina que
es publiquen a Espanya, nascut l’any 1965 a la càtedra d’Història de la Medicina de la
Universitat de València. El seu responsable des de 1975 és el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), i es va començar a editar en suport CD-ROM l’any
1990. Actualment també és consultable en línia (http://bddoc.csic.es:8080/IME/BASIS/ime/)
Hem d’advertir, però, que un gran nombre de revistes no estan incloses a l’IME, amb
les greus conseqüències que això suposa per a la recuperació de la informació.
Aquestes són les publicacions periòdiques d’odontostomatologia que s’inclouen a
l’Índice Médico Español:
- Acta Estomatológica Valenciana
- Anales Españoles de Odontoestomatología
- Medicina Oral
- Ortodoncia Clínica
- Ortodoncia Española. Revista de Clinica e Investigación en Ortodoncia
- RCOE. Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontológos y
Estomatólogos de España
- Revista de Actualidad Estomatológica Española
- Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
- Revista Española de Endodoncia
- Revista Española de Estomatología
- Revista Española de Ortodoncia

-

Revista Española Odontoestomatológica de Implantes
Revista Europea de Odonto-Estomatología
Revista Iberoamericana de Cirugía Oral y Maxilofacial
Revista Iberoamericana de Ortodoncia
Soproden

Cochrane Library
La biblioteca Cochrane és una font d’informació electrònica creada per la col·laboració
de Cochrane, l’objectiu de la qual és proporcionar de forma ràpida i simple les millors
evidències necessàries per la presa de decisions a la pràctica clínica i sobre els efectes
beneficiosos o perjudicials de l’atenció sanitària.
Es va iniciar el 1996 com a successora de la Cochrane Database of Systematic Reviews.
Es publica únicament en versió electrònica en format CD-ROM o disquet, i també és
accessible via Internet. S’actualitza de forma acumulativa cada tres mesos. Està
composta actualment per quatre bases de dades, juntament amb d’altres tipus
d’informacions addicionals:
- Base de dades Cochrane de revisions sistemàtiques (The Cochrane Database of
Systematic Reviews), que conté el text complet de revisions sistemàtiques d’assaigs
clínics controlats, o d’altres estudis, elaborats pels diferents grups internacionals de
la col·laboració Cochrane.
- Registre Cochrane d’assaigs clínics controlats (The Cochrane Controlled trials
Register), que conté assaigs clínics, estiguin o no recollits a les principals bases de
dades, o fins i tot sense publicar. Per a fer-ho, col·laboradors voluntaris busquen els
assaigs clínics de forma manual a revistes, actes de congressos i altres fonts, i posen
a l’abast dels revisors interessats en forma de base de dades bibliogràfica. En
l’actualitat, aquesta és la base de la biblioteca Cochrane, consta de més de 200.000
registres o referències bibliogràfiques d’assaigs clínics controlats.
- Base de dades de metodologia sobre les revisions sistemàtiques (The Cochrane
Review Methodology Database), que recull referències bibliogràfiques d’articles,
revisions, llibres, etc., sobre els aspectes metodològics de les revisions
sistemàtiques.
- Base de dades Cochrane Library plus en espanyol, que és la primera edició de la
Cochrane Library en espanyol realitzada per Update Software en una llengua
diferent a l’anglès. Aquesta edició conté la traducció a l’espanyol de revisions
completes i d’altres documents rellevants. També inclou altres bases de dades de la
versió en anglès de la Cochrane Library per assegurar que la informació més recent
està disponible per als usuaris. L’accés universal gratuït a la Cochrane Library Plus,
en tot el territori espanyol, és possible gràcies a la subscripció realitzada pel
Ministeri de Sanitat i Consum. La traducció correspon al Centre Cochrane
Iberoamericà ubicat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (consultable des de
www.update-software.com/clibplus/clibplus.htm )
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES ELECTRÒNIQUES
Publicacions espanyoles:
- Acta Dental Internacional
- Gaceta Dental
- Medicina oral
- Odontología pediátrica

-

Ortodoncia Española
Periodoncia
Profesión Dental
Revista COEC
Revista REOI (Sociedad Española de Implantes)

Publicacions internacionals:
-

AAP Journal of Periodontology
- Acta Odontologica Scandinavica
- Advances in Dental Research
- American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
- Angle Orthodontist
- Archives of Oral Biology
- Arkansas Dentistry
- Atlas of the Oral and Maxillofacial Surgery Clinics
- Australian Dental Journal
- Australian Orthodontic Journal
- BMC Oral Health
- Brazilian Dental Journal
- British Association of Dental and Maxillofacial Surgeons
- British Dental Journal
- British Dental Nurses’ Journal
- British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
- Caries Research
- Cleft Palate-Craniofacial Journal
- Clinical Oral Implants Research
- Clinical Oral Investigations
- Community Dental Health
- Community Dentistry and Oral Epidemiology
- Contemporary Esthetics and Restorative Practice
- CRANIO: Journal of Craniomandibular Practice
- Critical Reviews in Oral Biology & Medicine
- Dental Abstracts
- Dental Advisor
- Dental Angle Online Magazine
- Dental Anthropology Journal
- Dental Assistant Journal
- Dental Bytes
- Dental Cadmos
- Dental Clinics of North America
- Dental Fax
- Dental Hygienist News
- Dental Implant Summaries
- Dental Implantology Update
- Dental Marketing Center
- Dental Materials
- Dental Traumatology

- Dental Update (UK)
- Dental World
- Dentevents
- Dentistry
- Dentistry Online
- Dentomaxillofacial Radiology
- Dis Hekimligi Bilimleri
- Dynamics of Orthodontics
- Egyptian Orthodontic Journal
- European Journal of Dental Education
- European Journal of Oral Sciences
- European Journal of Orthodontics
- European Journal of Paediatric Dentistry
- Evidence-Based Dentistry
- Gerodontology
- Global Dental NewsJournal
- Implant Dentistry
- Implant News and Views
- International Endodontic Journal
- International Journal of Adult Orthodontics & Orthognathic Surgery
- International Journal of Dental Hygiene
- International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
- International Journal of Orofacial Myology
- International Journal of Paediatric Dentistry
- International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine
- Journal of Adhesive Dentistry
- Journal of Cario-Maxioolfacial Surgery
- Journal of Clinical Orthodontics
- Journal of Clinical Pediatric Dentistry
- Journal of Clinical Periodontology
- Journal of Contemporary Dental Practice, The
- Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
- Journal of Cranio-Maxillofacial Trauma
- Journal of Dental Research
- Journal of Dentistry
- Journal of Endodontics
- Journal of Evidence-Based Dental Practice
- Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
- Journal of Oral Pathology & Medicine
- Journal of Oral Rehabilitation
- Journal of Orthodontics
- Journal of Orthodontics
- Journal of Periodontal Research
- Journal of Periodontology
- Journal of Prosthetic Dentistry
- Journal of Prosthodontics
- Journal of the American Dental Association

- Journal of the Canadian Dental Association
- Mondo Ortodontico
- Mouth
- Operative Dentistry
- Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America
- Oral Diseases
- Oral Microbiology and Immunology
- Oral Oncology
- Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and
Endodontics
- Orthdontic CYBERjournal
- Pediatric Dentistry Journal
- Periodontology 2000
- Pinnacle
- Prevenzione & Assistenza Dentale
- Progress in Orthodontics
- Prosthetic Dentistry
- Seminars in Orthodontics
- Virtual Journal of Orthodontics
- Year Book of Dentistry
Per a localitzar publicacions periòdiques electròniques podem adreçar-nos a directoris
nacionals i estrangers com:
- Revistes Científiques a Internet (Publicacions electròniques sobre medicina,
infermeria i odontologia proporcionada per la Universitat de Granada. Actualment té
més de 2.400 revistes) http://histolii.ugr.es/journals.html
- Electronic Journals, Newspapers and Magazines, de la Universitat de Michigan,
manté aquest lloc web amb informació, estructurada per subtemes, sobre mitjans de
comunicació i publicacions electròniques. http://www.umd.umich.edu/lib/je/index.html
- Medbioword, àmplia col·lecció de revistes de ciències de la salut agrupades per
especialitats. http://www.medbioworld.com/med/journals/med-bio.html
LA LITERATURA GRIS
La literatura gris és aquella que no es publica ni es distribueix pels canals habituals de
comercialització, com són les tesis doctorals, les comunicacions, actes i ponències de
congressos no disponibles en el mercat tradicional, els informes d’investigació i tècnics,
les marques i patents, les traduccions inèdites i els documents oficials d’àmbit restringit
o molt limitat.
Per a localitzar aquest tipus de literatura disposem de diferents recursos accessibles via
Internet, alguns dels quals destaquem a continuació:
- Greynet. S’encarrega de recollir, promoure i donar recolzament a la literatura gris en
general http://www.konbib.nl/sigle
- TESEO. Base de dades de les tesis llegides a les universitats espanyoles des de 1968,
elaborada pel Ministeri d’Educació i Ciència. http://www.mec.es/teseo
- Tesis doctorals de la Universitat de Barcelona, en la qual es pot consultar el catàleg de
tesis doctorals disponibles en microfitxa i el de les tesis dipositades recentment en les
corresponents divisions http://www.ub.es/tesis/tesis.htm

- Llista de Distribució de Congressos. És una llista de distribució pública i gratuïta
gestionada pel Centre d’Informació de RedIris, informa sobre actes científics i
acadèmics celebrats a Espanya i l’estranger.
http://www.rediris.es/list/diseven/uso.es.htm
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