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A plataforma 5 Minute Consult foi desenvolvida para oferecer 
suporte aos médicos que precisam de recurso rápido e 
baseado em evidências, para encontrar respostas para 
perguntas clínicas na atenção primária. Uma das principais 
vantagens da plataforma é a sua abordagem sinótica de mais 
de 2000 doenças e condições encontradas na atenção 
primária.

Minute Consult fornece apenas as informações essenciais de 
que um médico precisa no ponto de atendimento, auxiliando 
na tomada de decisão.Aprimoramento das ações  em saúde 
baseadas em evidências para os profissionais médicos se 
mostra fundamental para alcançar a eficácia, a confiabilidade 
e a segurança nas práticas na atenção primária. 

Ferramenta de suporte à 
atenção primária, baseada 
em evidências para todos 
os profissionais da saúde.

Informações de mais de 2000 tópicos 
sobre patologias e condições voltados 
aos cuidados primários.

A plataforma conta com mais de 200 
vídeos de procedimentos médicos e 
algoritmos de diagnóstico e 
tratamento. 

A plataforma oferece guias essenciais 
e práticos voltado aos cuidados 
primários

Acesso a informações atualizadas 
sobre medicamentos e terapêuticas.

Aplicativos disponíveis para IOS e 
Android via Apple Store e  Google Play 

Fornece aos clínicos e estudantes 
informações rápidas sobre doenças, 
transtornos, fármacos e muito mais no ponto 
da atenção primária.

Melhora a eficiência, atingindo objetivos da 
qualidade do atendimento e eficácia no 
diagnóstico.

Auxilia o profissional a se manter atualizado, 
antecipando questões médicas sobre 
tratamentos.

Oferece uma procura semântica amigável 
para obter os resultados mais exatos para o 
cuidado do seu paciente.

O conteúdo integra-se facilmente com o seu 
prontuário eletrônico.
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erramentas e multimídia para o d
d nico diferencial fornecendo resultados rápidos e 

confiáveis diretamente para os pacientes.
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Conteúdo de alta qualidade baseado em títulos renomados
de Medicina de Família
O conteúdo principal foi expandido desde os mais importantes títulos

• 5-Minute Clinical Consult
• 5-Minute Consult Clinical Companion

to Women’s Health
• 5-Minute Emergency Medicine Consult
• 5-Minute Pediatric Consult

• Essential Guide to Primary Care Procedures
• A Practical Guide to Joint & Soft Tissue

Injection
• Wallach’s Interpretation of

Diagnostic Tests

Auxilia nas diretrizes curriculares  - Obtenção de créditos.
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ferramentas na sua livraria para 

•

Ser  e apoio e lta 
ga p

Conheça mais a ferramenta!
Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informações, ou encaminhe um email a

ventaslatam@wolterskluwer.com

Doenças e condições: mais de 2,000 temas e mais de 100 novos temas exclusivos on line.

Procura semântica: para obter resultados específicos de fontes confiáveis, incluindo a 
renomada coleção de livros  5Minute Consult.

Créditos curriculares no ponto de atendimento: você pode obter .5 créditos por cada 
doença e transtorno consultado, para um total de até 20 créditos, enquanto navega pelo 
site para encontrar o melhor tratamento para os seus pacientes.

Fármacos da A à Z: monografias de fármacos de Facts & Comparisons; inclui materiais 
adicionais de educação para o paciente e interações medicamentosas. 

Exames laboratoriais: informações para ajudar com a preparação, interpretação e 
seguimento dos exames laboratoriais; inclui conteúdo confiável de Wallach’s Interpretation 
of Diagnostic Tests. 

Mais de 3,250 folhetos de educação para o paciente de Lexicomp®, disponíveis em Inglês e 
Espanhol.

Vídeos de procedimentos: mais de 200 vídeos de procedimentos e terapia.

Algoritmos: mais de 200 algoritmos de  diagnósticos e tratamentos, incluindo algoritmos 
exclusivos.

Milhares de imagens coloridas com links de referência muitos deles ao texto completo.

Utiliza classificação internacional de doenças e problemas relacionados a saúde.  •

Auxilia na aquisição de créditos, conhecimentos e habilidades para o exercício profissional da 
medicina adequada aos princípios e necessidades clínicas.




