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Arquivos de respaldo de 1913 a 1972,
em diversas disciplinas relacionadas
com a agricultura e a ciência animal
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Veja a página 2 para saber mais detalhes sobre estes arquivos CAB.

Arquivos de CABI – disponíveis em OvidSP
• CAB Abstracts

• CAB Resenhas
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CABI é uma das fontes líderes no mundo de literatura académica 
em ciências da agricultura, do desenvolvimento, dos alimentos 
e ambientais.

Para você construir de maneira 
rápida e fácil os recursos da 
sua instituição em agricultura, 
ciência veterinária, ciência 
vegetal, ciência dos alimentos 
e ciência ambiental.

Aproveite as poderosas 
ferramentas de procura e as 
características de fluxo de 
trabalho poupador de tempo 
de OvidSP.

Enche as lacunas da sua 
coleção e libere espaço de 
armazenamento com novos 
arquivos eletrônicos de 
respaldo.

Reduza os custos do seu 
armazenamento e dos 
empréstimos entre livrarias, e 
também o tempo do seu 
pessoal.

Faça uma única compra 
convenente e ofereça acesso 
ao sítio tudo.

Com mais de 30 anos de investigação de mais de 75 países, os 
expertos de CABI compilaram uma fonte ideal de recursos para 
os profissionais e estudantes requerendo uma perspectiva 
internacional.

Estas bases de dados contêm várias centenas de milhares de 
abstracts e referências relevantes; novos registros são 
adicionados cada ano, criando um conjunto de arquivos muito 
extenso em agricultura, ciência animal e áreas relacionadas.

Ciência animal

Ciência da horticultura

Ciência do chão

Ciência dos cultivos

Ciência veterinária

Economia da agricultura

Genética e cultivo vegetal

Parasitologia

Produção animal

Proteção das plantas 

Saúde global (Global Health)



Arquivos  

   www.ovid.com

Descubra a profundidade do conteúdo de arquivo disponível de CABI
Arquivo de abstracts CAB

 
Arquivo de resenhas CAB

Arquivo de economia da agricultura

 

Arquivo de ciência animal
Uma combinação rentável da Base de dados de produção animal e a Base de dados da ciência veterinária 
de CABI.

Arquivo da produção animal

Arquivo da ciência veterinária

Arquivo da ciência dos cultivos

Arquivo de Global Health 

Arquivo da ciência da horticultura

Arquivo de parasitologia

Arquivo de genética e cultivo vegetal

Arquivo de proteção vegetal

Arquivo da ciência do chão

Conte 24/7/365 com a equipe 
ganhadora de prêmios de suporte 
técnico de Ovid!
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Visite www.ovid.com ou pergunte
ao seu Representante de Conta 
Ovid para obter mais informações 
sobre os arquivos de CABI, ou 
escreva a: 
ventaslatam@wolterskluwer.com
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OvidSP
Transformando a investigação 
em resultados.

Ovid é a sua solução completa de 
procura on line, oferecendo um 
destino só on line onde você pode 
procurar, descobrir e administrar as 
informações críticas que precisa para 
aumentar a sua produtividade de 
procura e de trabalho.

Trabalhe como você deseja trabalhar 
com uma variedade de modos de 
procura e ferramentas pessoalizáveis de 
produtividade de trabalho e alerta de 
conteúdo.

Guarde e administre os achados da 
pesquisa e documentos críticos numa 
área de trabalho especial: My Projects.

Estenda a sua experiência de procura 
Ovid além OvidSP com a barra de 
ferramentas Ovid.

Procure de maneira simultânea em todos 
os recursos Ovid: livros, revistas 
especializadas e bases de dados, com 
uma procura só.

Cobre a literatura de 1910 a 1972; disponível eletronicamente, este arquivo contém cerca de dos 
milhões de registros sobre cada aspecto da ciência da agricultura, medicina veterinária, nutrição e 
recursos naturais.

Mais de 3 000 resenhas publicadas por CABI entre 1973 e 2003, disponíveis como uma compra única, 
completas com artigos de resenha de alta qualidade para complementar a informação nas suas bases 
de dados bibliográficas e de abstracts de revistas.

Fornece referências completas e abstracts de mais de 25 anos de literatura internacional, cobrindo 
todos os temas relevantes; inclui política agrícola e regional, economia ambiental, economia da pesca, 
indústria dos alimentos, comércio internacional e finanças. As informações aqui conteúdas são cruciais 
para os professionais e estudantes envoltos nos aspectos socioeconômicos da agricultura, a 
silvicultura e o desenvolvimento rural.

Contém mais de 30 anos de investigação de mais de 75 países; esta base de dados fornece uma fonte ideal de 
informações sobre criação animal, nutrição animal, ciência leiteira e tecnologia leiteira para cientistas da ciência 
animal, pesquisadores das ciências da vida agrícolas e especialistas em veterinária.

Cobre todos os aspectos da medicina veterinária e as doenças pelos artrópodes, helmintos, protozoários e 
cogumelos dos animais domésticos e selvagens; esta base de dados fornece um recurso completo de arquivos de 
respaldo, dando ênfase nos animais de granja, peixes selvagens de importância comercial, animais de zoológico, 
animais selvagens, bichinhos de estimação e mariscos.

Fornece acesso aos mais de 30 anos de informações científicas internacionais, relativas aos cultivos 
extensivos, cultivo de forragens e pastarias; cobrindo áreas tão diversas como agronomia, botânica, 
fisiologia, bioquímica, produção extensiva, sistemas de lavoura e mais.

Derivada de mais de 3 500 revistas especializadas, além de reportes, livros e conferências, Global Health 
(saúde global) é a única base de dados bibliográfica especializada, com abstracts e indexada dedicada à 
cobertura internacional da pesquisa e prática da saúde pública. Contém tudo, desde procedimentos, 
patentes, teses, publicações eletrônicas só e outras fontes difíceis de obter.

Como uma base de dados de abstracts de investigações publicadas sobre cultivos agrícolas, desde os 
recursos genéticos à expressão dos genes, da propagação ao armazenamento, esta base de dados 
oferece todos os resumos altamente dirigidos de artigos especializados principais, palestras e livros 
sobre a ciência da horticultura.

Com a sua ampla cobertura sobre parasitologia, esta base de dados abrange helmintologia, 
protozoología, entomologia e micologia médicas e veterinárias, e contém referências bibliográficas e 
abstracts da literatura científica sobre os aspectos todos da biologia e controle dos parasitos, e 
doenças através dum portador em humanos e animais selvagens e domésticos.

Esta base de dados oferece acesso e informações científicas internacionais relativas aos recursos 
genéticos, biotecnologia, taxonomia, cultivo vegetal, direitos de propriedade intelectual e citogenética 
para todos os cultivos, arvores do bosque, plantas ornamentais e cogumelos comestíveis.

Para informações extensivas com respeito à proteção das plantas, esta base de dados oferece arquivos 
de respaldo relativos ao capim, patógenos e pragas (insetos, ácaros, lesmas, caracoles e vertebrados) 
dos cultivos, as árvores do bosque e os produtos vegetais, e o seu controle. Também inclui todos os 
tipos de pesticidas usados neste contesto, suas sínteses, química, fórmula, seguridade e danos 
colaterais.

Esta base de dados representa a fonte mais orientada e profunda disponível das informações sobre 
chãos, água, fertilizantes e gestão da terra, cobrindo áreas tão diversas como ciências do chão, 
meteorologia agrícola, rega, gestão da água e do chão, fertilizantes e relacionamentos entre as plantas 
de cultivo e a água. 
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