
Sem importar o tamanho e intensidade do projeto, Ovid 
oferece a flexibilidade, velocidade e produtividade que 
todo investigador precisa.

Ovid oferece não somente acesso aos recursos 
fundamentais em biomedicina, biociências e ciências da 
vida, tais como Ovid MEDLINE®, Embase®, Global Health, 
Northern Light e Ovid® Emcare, mais também a função 
de procura e as ferramentas de pesquisa que aceleram e, 
em última instância, melhoram a investigação.

Procure à sua 
maneira os 
resultados que 
você precisa!

Por que utilizar Ovid para a sua investigação
• A procura em linguagem natural permite 

obter resultados rápidos e ordenados 
pela sua relevância, e a procura 
avançada permite uma maior precisão.

• As citas, abstracts, anotações, vínculos 
rápidos ao texto completo e outras 
ferramentas dentro do aplicativo fazem 
mais eficientes as atividades de procura.

• As alertas pelo correio eletrônico e de 
tabla de conteúdos eletrônica lhe-
mantêm conectado aos últimos 
desenvolvimentos.

• O pessoal de serviço ao cliente fornece 
conselhos de treinamento e cria páginas 
web dos recursos aos que se está 
subscrito para aprimorar o acesso para o 
usuário.

• As opções de pacotes para a subscrição 
aos múltiplos recursos lhe ajudam a 
economizar.

• O PayPerView e as Contas de Depósito 
permitem o acesso aos artigos 
individuais das revistas.

• Ovid® Discovery expande de maneira 
importante o espectro de pesquisa para 
incluir todas as existências na livraria, 
assim como o conteúdo externo; cobre 
100 milhões de recursos biomédicos! 

• As carpetas pessoales com grande 
capacidade de armazenamento ajudam a 
administrar o conteúdo todo, incluindo 
documentos externos, para os projetos 
de investigação. 

Procure 
múltiplos 

recursos de 
maneira 

simultânea 
para maximizar 

a eficiência e 
concentração 

no seu 
trabalho.

• A procura simultânea em todas as bases de 
dados, revistas e livros de Ovid produz 
resultados confiáveis e exaustivos, e 
elimina a possível confusão quando trata-
se de compilar resultados através de 
múltiplas plataformas: economize tempo e 
dinheiro!

• O deduplicado automático minimiza a 
superposição, acelera a recuperação e 
maximiza a exatidão dos resultados 
relevantes.

• Fácil vinculação aos textos completos; todas 
as revistas de Ovid são acadêmicas, 
revisadas pelos colegas e sem gravames. 
Acesse ao texto completo das revistas de 
Lippincott Williams & Wilkins (LWW), 
exclusivamente em Ovid!

• O acesso à literatura cinza descobre 
investigação não publicada, e encha 
brechas na investigação.

• As procuras podem se atualizar com rapidez 
ao insertar uma nova linha em qualquer 
lugar nas suas procuras; ademais, edite e 
anote facilmente qualquer linha do seu 
historial de procura.

• Os vocabulários controlados produzem os 
mesmos resultados, sem importar os 
términos que você tinha usado.

• Os arquivos de bases de dados são 
dirigidos às fontes principais de pesquisa, 
também em Ovid.

• As procuras usadas como frequência 
editam-se automaticamente sem 
necessidade de reiniciar, ou são guardadas 
em carpetas para seu uso posterior. 

Investigação exaustiva em OVID®
Procura pessoalizada, ferramentas de fluxo de trabalho e conteúdo de alta qualidade



Ovid MEDLINE® 
Uma das mais grandes bases de dados bibliográficas biomédicas, ajuda aos usuários a cobrir todos os recursos de dados necessários.

Ovid® Emcare
Uma base de dados premium sobre enfermaria e 
saúde auxiliar com mais de 5 milhões de registros 
de mais de 3,700 revistas especializadas.

• Mais revistas académicas, revisadas pelos
colegas e indexadas do que em qualquer 
outra base de dados de enfermaria, incluindo 
mais de 1,800 revistas que não estão 
disponíveis em outras bases de dados líderes 
sobre enfermaria.

• Ótimo para revisões sistemáticas e meta-
análises precisos.

• Os registros remontam-se a 1995 e quase
250,000 citas adicionam-se cada ano.

• Acesso sem gravames ao trabalho acadêmico
mais recente sobre Enfermaria,
Administração e manejo de enfermaria,
Terapia física e ocupacional e outros campos.

• Abranja mais conteúdo global do que
qualquer outra base de dados de enfermaria
e de saúde auxiliar.

• O dicionário Emtree fornece uma procura
precisa e atualizações semanais de novo
conteúdo.

• Mais de 23 milhões de citas de artigos que
datam desde 1946; mais de 5,600 journals
indexados, acadêmicos e revisados pelos
colegas.

• Abstracts de artigos para mais de 50% das
revistas indexadas para uma revisão rápida
de possível material de investigação.

• O vocabulário controlado de MeSH® permite
realizar procuras sistemáticas precisas.

• Procura simultânea de múltiplos arquivos
em livros, revistas e em até 150 segmentos
de bases de dados.

Embase®

Evidência biomédica e farmacêutica internacional para 
investigadores numa ampla variedade de campos.

• Mais de 30 milhões de abstracts e índices de mais de
8,500 revistas publicadas e revisadas pelos colegas, 
publicações em prensa e conferências.

• Contém mais de 6 milhões de registros e indexa 2,900
revistas NÃO cobertas em MEDLINE.

• Indexação de textos completos de dados sobre
fármacos, doenças e dispositivos médicos sustentada
pelo preciso dicionário Emtree.

• Perfeito para a farmacovigilancia e estudos de
eficácia no setor de fármacos e dispositivos.

• Ajuda a gerar revisões sistemáticas de alta qualidade
em apoio à medicina baseada na evidência e
investigação sobre ciências da vida.

• Disciplinas e campos que incluem a Ciência da
Farmacologia e Farmacêutica, Farmacoeconomía,
Toxicologia; Medicina baseada na evidência;
Biotecnologia e bioengenharia, Dispositivos Médicos,
Investigação e desenvolvimento de fármacos e muito
mais.

Investigação exaustiva em OVID®
Procura pessoalizada, ferramentas de fluxo de trabalho e conteúdo de alta qualidade

• Atualizações diárias e procuras limitadas e
campos únicos para depurar as procuras.

• Acesso às revistas em mais de 40
linguagens e 80% das citas em Inglese.

• Acesso a citas em processo e outras citas
não indexadas.

• Informações cruciais sobre doenças,
transtornos ou fármacos, históricas ou
atuais, afetando os ensaios clínicos ou a
toma de decisões clínicas.



Abstracts de conferências de 
ciências da vida de Northern Light
Base de dados de literatura “cinza”, 
cobrindo milhares de conferências 
internacionais sobre ciências da vida.

• Mais de 2.5 milhões de abstracts de 
conferências e pósters de mais de 3,100 
conferências globais.

• Os dados aparecem três semanas depois 
ou antes do que a informação tinha sido 
publicada nos sítios da conferência e anos 
antes da publicação.

• Atualizados semanalmente para que você 
se mantenha informado!

• As conferências abrangem desde 2010 ao 
presente. Novas conferências são 
adicionadas em quanto os abstracts são 
publicados.

• Acesso rápido para procurar em mais de 
120,000 pósters de conferência com 
tablas, gráficas e imagens.

• Os resumos de abstracts e a informação 
do autor podem se buscar inclusive depois 
da expiração dos vínculos da conferência.

• Procura de nomes da conferência, termos 
MeSH, autores, fármacos, dispositivos, 
ensaios clínicos, diagnósticos e mais.

• A única fonte de bases de dados para os 
abstracts das conferências não publicados 
nos suplementos das revistas! 

Global	Health
Dedicado à prática e investigação da saúde pública; mais 
de 2.6 milhões de registros de mais de 7,000 publicações.  

• A única base de dados bibliográfica e de texto 
completo dedicada especificamente a publicar a 
prática e a investigação em saúde pública.

• 60% das revistas indexadas, únicas para esta base de 
dados, e mais de 185,000 registros são adicionados 
cada ano.

• Cobertura em Saúde Comunitária e Prevenção de 
Doenças, Epidemiologia, Nutrição, Promoção da Saúde 
e Sistemas de Saúde, e mais.

• Inclui um número crescente de mais de 68,000 
recursos de texto completo.

• Abstracts de publicações de mais de 100 países em 50 
linguagens, e 96% dos registros com um abstract em 
Inglese.

• Todos os artigos relevantes que não estão em Inglese 
são traduzidos para dar acesso às procuras não 
disponíveis em outras bases de dados.

• Inclusão de material de fontes veterinárias e 
ambientais, junto com saúde pública, fornecendo um 
trabalho acadêmico complementário. 

Investigação exaustiva em OVID®
Procura pessoalizada, ferramentas de fluxo de trabalho e conteúdo de alta qualidade



CONTATE A OVID HOJE!
Para provas gratuitas e detalhes sobre como fazer mais eficiente a 

procura de literatura usando Ovid, contate ao seu Representante Ovid 
ou envie um correio eletrônico a ventaslatam@wolterskluwer.com 

0417			7-V043

Ovid®	Discovery
Uma plataforma de descobrimento e entrega enfocada 
e especializada em conteúdo biomédico

• Aumente a consciência e o uso de recursos eletrônicos através da 
sua livraria e outro conteúdo externo; cobre mais de 100 milhões 
de recursos biomédicos. 

• Permite aos usuários de todos os níveis de experiência usar um 
portal de procura única para encontrar conteúdo relevante nas 
suas coleções de livraria e fontes externas.

• Página de início pessoalizada e uma procura familiar a escala web 
facilitam uma procura e recuperação rápidas e fáceis. 

• Integração com UpToDate®, Lippincott Procedures, Lippincott 
Advisor, Joanna Briggs Institute (JBI) EBP Database e Ovid® Emcare.

• Acesso ao conteúdo de 53,000 editoras e coleções de agregadores.

• Procure bases de dados de abstracts e indexação, coleções de 
texto completo, catálogos de livraria, sítios web, buscadores e 
repositórios Procure numerosos tipos de conteúdo, incluindo 
artigos de revistas, livros, vídeos, imagens, reportes, 
procedimentos, blogs, arquivos de áudio e revisões sistemáticas.

• Consolide todos os seus recursos e serviços de livraria num lugar 
só.

• Crie diferentes índices de procura baseados na especialidade, no 
conteúdo, na linguagem e mais.

• Não precisa catalogação; os itens para procurar manejam-se 
facilmente utilizando uma base de conhecimento global.

• O uso de análises indica quais títulos requerem-se com mais 
frequência mais não estão na sua coleção. 

 Serviços de apoio e consulta 
ganhadores de prémios

• As equipes de suporte de 
Ovid®, ganhadoras de 
prémios, lhe ajudam a 
implementar as ferramentas 
na sua livraria para otimizar o 
desdobramento, promoção, 
treinamento, configuração e 
pessoalizacão. 

• Apoio disponível 24/7 em 
mais de 20 línguas diferentes. 

A equipe global de Engajamento como o Cliente 
tenha obtido reconhecimento como o melhor 
da sua classe da Omega Management Group’s 
NorthFace ScoreBoard AwardTM ao obter 
pontuações superiores na satisfação ao cliente 
durante os últimos cinco anos seguidos. 

Investigação exaustiva em OVID®
Procura pessoalizada, ferramentas de fluxo de trabalho e conteúdo de alta qualidade




