
Databases@Ovid
Bases de dados premium das editoras

líderes no mundo–Procuras fáceis e rápidas
com a precisão e rapidez de Ovid®

O por que Databases@Ovid?

Databases@Ovid

O desdobramento de dicionários e TREE permite aos usuários concentrar ou
ampliar as suas procuras.

Procura múltipla de arquivos nas bases de dados, revistas e livros de
maneira simultânea.

Eliminação automática dos resultados duplicados.

Vínculos pessoalizáveis aos recursos todos de texto completo disponíveis
(Links@Ovid).

As procuras guardadas enviam-se a través de alimentação RSS ou de
correio eletrônico com AutoAlert.

Funcionalidade limitante avançada mostrando de maneira continua os 
resultados da procura.

Ovid Jumpstarts: “atalhos” enviados pelo correio eletrônico levam aos
usuários diretamente até um ponto específico numa base de dados.

Vinculação continua aos recursos gratuitos e relevantes de texto completo
e internet.

Veja a parte interna para saber mais detalhes

Oferece acesso rápido e fácil às 
principais bases de dados em 
medicina, enfermaria, ciências da 
saúde e muito mais.

Integre com facilidade os seus 
recursos de Databases@Ovid ao 
conteúdo bibliográfico e de texto 
completo, de Ovid ou não, da sua 
instituição.

Descubra a sólida e pessoalizada 
implementação das bases de 
dados de Ovid, que faz a procura 
fácil e precisa.

Aproveite as poderosas funções 
de procura de Ovid, suas 
ferramentas de fluxo de trabalho 
para você economizar tempo, e 
sua interface intuitiva.

Aprenda mais acerca dos 
arquivos de bases de dados, com 
acesso aos abstracts e dados 
bibliográficos de investigação 
científica pioneira no seu campo.

Em Ovid, nós oferecemos mais de 100 bases de dados principais e especializadas, 
desde registros agrícolas e zoológicos, incluindo Ovid MEDLINE®, PsycInfo®, 
BIOSIS, Embase®, AMED, HaPI, Derwent e cuidado maternal e infantil, para apoiar 
as suas necessidades de pesquisa num amplio de disciplinas, desde medicina 
clínica e farmacologia até engenharia e estudos religiosos.

A poderosa combinação da rica implementação das bases de dados de Ovid, com 
as suas características de procura avançada, processamento em linguagem natural, 
sofisticada tecnologia de vínculos e opções de desdobramento pessoalizáveis 
oferecem uma solução de bases de dados única e integrada, ótima para os usuários 
todos da sua instituição.

A tecnologia proprietária de mapeio de precisão “mapeia” com facilidade
um termo de procura com o vocabulário controlado de cada base de dados.



As bases de dados incluem: 

Os arquivos de bases de dados incluem:

Databases@Ovid

Contate ao seu Representante Ovid para obter mais 
informação ou a ventaslatam@wolterskluwer.com.Databases-0416

www.ovid.com
www.ovid.com

• BIOSIS Archive
• CAB Archive

• CAB Abstracts
• CAB Reviews
• Agricultural Economics
• Animal Production
• Animal Science
• Crop Science
• Global Health
• Horticulture Science

• Parasitology
• Plant Genetics and Breeding
• Plant Protection
• Soil Science
• Veterinary Science

• Embase Classic
• Global Health Archive
• Inspec Archive
• Zoological Record Archive

• 5 Minute Consult
• Acland’s Video Atlas of Human Anatomy
• AGRICOLA
• AGRIS
• AMED Allied and Complementary Medicine
• Amirsys Anatomy Reference Center*
• Amirsys Imaging Reference Center*
• Amirsys Pathology Reference Center*
• Analytical Abstracts
• Bate’s Visual Guide to Physical Examination

(Including OSCEs)
• Biological Abstracts/RRM®

• Biological Abstracts®

• BIOSIS Previews®

•  CAB Abstracts
•  CAB Abstracts Plus Collection
• CAB Abstracts Plus: Descriptions of Fungi

and Bacteria
•  CAB Abstracts Plus: Distribution Maps of

Plant Diseases
•  CAB Abstracts Plus: Distribution Maps of Plant Pests
•  CAB Reviews: Perspectives in Agriculture,  Veterinary 

Science, Nutrition and Natural  Resources
•  Current Contents® - Agriculture, Biology

and Environmental Science
•  Current Contents® - Arts and Humanities
•  Current Contents® - Biology and Life Sciences
•  Current Contents® - Clinical Medicine
•  Current Contents® - Engineering, Technology

and Applied Sciences
•  Current Contents® - Life Sciences
•  Current Contents® - Science Edition
•  Current Contents® - Physics, Chemistry

and Earth Sciences
•  Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
• Derwent Drug File
•  Drug Information Full Text
•  Drugline
•  EconLit
•  Ei Compendex®

•  Embase
•  ERIC

•  Evidence Based Medicine Reviews (EBMR)
•  FIAF
•  FSTA™ Food Science and Technology Abstracts™
• GEOBASE
• Geography
•  GeoRef
•  Global Health
•  Health and Psychosocial Instruments (HaPI)
•  HMIC Database
• ICONDA
•  Inspec
•  International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
• International Political Science Abstracts
•  Joanna Briggs Institute EBP Database
• LWW Health Library Collections
•  MANTIS
•  Maternity and Infant Care
•  Mental Measurements Yearbook
•  Natural Medicines*
• Northern Light
•  NTIS
•  Ovid MEDLINE®

•  Ovid Nursing Database
•  Petroleum Abstracts Tulsa® Database
•  Philosopher’s Index
•  PsycBOOKS®

•  PsycCRITIQUES®

•  PsycEXTRA®

•  PsycINFO®

•  PsycTESTS®

•  PSYNDEXplus with TestFinder
•  R&D Focus
•  Social Policy and Practice
•  Social Work Abstracts Plus
•  Transplant Library
•  Transport
•  Visible Body*
•  Zoological Record

* Database is a link out from Ovid

Mais de 100 bases de dados líderes on line

Estocolmo, Suécia 

Hong Kong

Ilsan, Korea do Sul 

Kuala Lumpur, Malásia 

Londres, UK

Madrid, Espanha 

Mumbai, Índia

Nova Délhi, Índia 

Norwood, MA, USA 

Paris, França

Riyadh, Arábia Saudita 

Sandy, UT, USA 

Sídney, Australia 

Tokio, Japão

Varsóvia, Polônia

Sede México
Email:
ventaslatam@wolterskluwer.com

Ovid
Transformando a investigação em resultados. 
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Outras sucursais de vendas  
estão localizadas nos seguintes  
cidades e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda 

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

CDMX, México

Dubai, UAE

A lista está atualizada até abril de 2016. Se assegure de visitar www.ovid.com
para você ver a lista completa das bases de dados disponíveis em Ovid.

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 
Ovid 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.


