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Base de dados líder e 
extensa de investigação 
biomédica internacional 
e fármacos

Produzida por Elsevier, a Embase é ótima para qualquer pessoa no âmbito clínico, 
corporativo ou académico, desde os médicos e desenvolvedores de fármacos aos 
fabricantes de dispositivos médicos e estudantes de medicina procurando 
informações atuais, relevantes e práticas do seu campo.

Ovid, a solução agregadora líder no mundo do conteúdo bibliográfico e do texto 
completo em ciência e medicina, oferece aos usuários acesso fácil e integrado a 
dois produtos Embase diferentes: Embase, vigente e de atualização diária; o 
arquivo Embase Classic; Embase Daily Alerts e Embase Weekly Alerts. 
Combinada com o extenso dicionário Emtree, a sólida tecnologia de procura de 
Ovid e as ferramentas de fluxo de trabalho que economizam tempo, suporta as 
funções rápidas e precisas de recuperação de procura e administração.

Procure de maneira simultânea a Embase e outros recursos 
utilizando uma sofisticada função de procura em múltiplos 
arquivos, com deduplicação. 

Encontre rapidamente informações precisas com a 
implementação de Ovid para o dicionário Emtree.

Gere de maneira automática os termos de procura 
apropriados com o mapeio dos objetivos de Ovid.

Faça mais eficiente seu fluxo de trabalho com abstracts de 
citações on line, anotações dos resultados da procura, 
organização e outras ferramentas.

Estabeleça suas procuras guardadas e as receba via RSS ou 
correios eletrônicos de autoalerta.

Use os atalhos Ovid para começar automaticamente uma 
sessão de procura de Ovid na Embase..

Chegue aos textos completos relacionados desde qualquer 
registro bibliográfico na Embase com a tecnologia 
sofisticada dos vínculos de Ovid.

Acesso através da base de dados Embase a mais 
de 30 milhões de registros, incluindo as citações 
de MEDLINE®, que se remontam a 1947 e 
tenham sido extraídas de mais de 8,500 revistas 
especializadas em 90 países.

Obtenha uma perspectiva global sobre as novas 
descobertas em medicina e farmacologia; só 
34% das revistas fonte originam-se na Norte 
América e mais da metade publicam-se
na Europa.

Aproveite o indexado líder na indústria com
o dicionário Emtree.

Procure em mais de 2.1 milhões de abstracts de 
conferências de mais de 6,500 eventos, que 
se remontam a 2009. 

Minimize a sobre imposição do conteúdo com 
seus outros recursos eletrônicos; mais de 3,000 
revistas especializadas e 6 milhões de registros 
únicos da Embase.  

Se mantenha a par nos novos desenvolvimentos 
no seu campo com as Alertas Embase semanais, 
e inclusive diárias.
Descubra, através de Embase Classic, quase 2 
milhões de registros publicados originalmente 
em 1947-1973.
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Embase

O quem usa a Embase
na indústria farmacêutica?

  
 

O quem usa a Embase na indústria
dos dispositivos médicos?
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O como desenvolvam-se as consultas clínicas?  

•    Os contribuintes incluem ao pessoal de pesquisa de McMaster University, membros da NLM,
clínicos e bibliotecários médicos.

Os termos foram compilados de maneira manual, usando um processo revisado pelos
colegas, e os filtros foram desenvoltos e validados usando metodologias automatizadas 
e computorizadas.
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Consultas clínicas da McMaster University: uma exclusiva de Ovid!     
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Para mais informação, visite http://hiru.mcmaster.ca/hiru/hedges/All-Embase.htm.
   

A base de dados Embase é a fonte mais confiável de pesquisa biomédica e farmacológica global e baseada na 
evidência. Respaldada pelo dicionário Emtree, que fornece um indexado extenso e facilita a recuperação 
precisa de informações biomédicas e das ciências da vida, Embase apresenta:

As disciplinas e campos cobertos incluem: Farmacologia e Ciência Farmacêutica; Farmacoeconomía; 
Toxicologia; Medicina baseada na evidência; Biotecnologia e Bioengenharia; Dispositivos médicos; 
Desenvolvimento e investigação dos fármacos; Pesquisas clínicas; Investigação da saúde pública, 
ocupacional, ambiental e manejo de políticas; e muito mais.

Mais de 30 milhões de registros bibliográficos que se remontam a 1947.

Todas as citações MEDLINE®

Registros indexados de mais de 8,500 revistas especializadas; mais de 3,000 das quais são 
únicas da Embase.

Cobertura internacional; registros obtidos de fontes publicadas em mais de 90 países.

Citações totalmente indexadas, termos de indexação e códigos.

Abstracts escritos pelos autores para quase 80% de todas as citações.

Indexação de fármacos e dispositivos pelo seu nome comercial, nome do fabricante, ensaios 
clínicos e mais.

Consultas clínicas da McMaster University, pessoalizadas para Ovid!

Desdobradas como limites de procura na interface de Ovid.

Qualquer pessoa pesquisando o historial dos 
competidores; Emtree vincula os nomes 
comerciais com o nome do fabricante.

Oficiais de cumprimento monitorando os 
requisitos regulatórios e dados de seguridade.

Grupos de controle de qualidade 
implementando e monitorando as provas e 
outros processos de qualidade.

Cientistas básicos trabalhando no laboratório: 
Embasse indexa mais de 3,000 termos generais 
e dos dispositivos médicos.

Comercializadores dos dispositivos procurando 
inteligência competitiva.

Os filtros podem se usar com 8 categorias:

Causa (etiologia) Economia Revisões
TerapiaPrognóstico

Qualitativo
Guia de predição clínica
Diagnóstico

Dão aos usuários a flexibilidade de aplicar filtros que conseguem 1 de 3 tipos
de resultados de procura:

Máxima sensibilidade: recupera o maior número de resultados relevantes.
Máxima especificidade: recupera um pouco menos artigos relevantes, mais minimiza o 
número de artigos não relevantes o de qualidade menor.
Equilíbrio entre sensibilidade e especificidade.

Desenvoltas pela McMaster University de Ontário como parte do projeto Hedges, fundado pela U.S. 
National Library of Medicine (NLM), as consultas clínicas (Clinical Queries) são filtros 
cientificamente validados gerando resultados precisos de procura nas principais áreas de 
investigação.

Cientistas investigadores involucrados na descoberta
 dos fármacos ou ensaios clínicos.

Especialistas reguladores de fármacos vigilando as
 novas regras e as modificações nas mudanças de
 regulações da FDA ou a EMA.

Comercializadores e professionais da pesquisa de
 mercados precisando monitorar o ambiente 
competitivo e fazer predições precisas.   

Gerentes de informação rastrejando literatura
farmacológica atual e internacional para os 
seus colegas.
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Emtree: O dicionário das ciências da vida
Com mais do duplo de tamanho do dicionário MeSH® de MEDLINE, Emtree é o único vocabulário controlado e reconhecido no mundo utilizado para
a indexação da Embase. Desenhado especificamente para permitir aos usuários recuperar os resultados biomédicos e farmacológicos mais completos
e precisos, Emtree inclui:

Mais de 70,000 termos preferidos (dos quais, mais de 31,000 são fármacos e químicos).

Mais de 300,000 sinónimos (dos quais, mais de 190,000 são fármacos e químicos).

7,500 termos de explosão definindo a estrutura hierárquica.

Mais de 3,000 termos para dispositivos gerais e médicos (como endoscópios, cateteres e próteses)
 mais várias centenas de termos para procedimentos médicos relacionados
(como endoscopia e cateterização).

78 sub encabeçados: 64 sub encabeçados de fármacos, incluindo 47 vias de 
administração de fármacos e 14 sub encabeçados de doenças.

28 etiquetas para tipos de estúdios, incluindo Ensaio controlado aleatorizado,
Revisão sistemática e Estudo de precisão da prova de diagnóstico.

10 etiquetas para tipos de estudos como tópicos, incluindo Ensaio controlado aleatorizado
(tópico) e Revisão sistemática (tópico).

Vínculos aos mais de 23,000 números de registro CAS.

Todos os termos de MeSH, mapeados aos termos Emtree para uma procura continua em toda a base de dados Embase.

Cobre todos os nomes não proprietários internacionais (INN pelas suas iniciais em inglês), assim
como todos os Nomes Adotados em EUA e NDA (iniciais em inglês de “novas aprovações de fármacos”)
listados pela FDA e a Agência Europeia de Medicinas (EMA, pelas suas iniciais em inglês).
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O quem usa a Embase na indústria do cuidado da saúde?    
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Médicos, enfermeiros e estudantes procurando conteúdo clínico e baseado na 
evidência. Emtree inclui mais de 68,000 termos preferidos para recuperação clínica.

Qualquer pessoa involucrada em ou sujeita ao cuidado clínico. Os filtros de 
Consulta Médica afinam de maneira automática as procuras clínicas.

Bibliotecários médicos fazendo revisões sistemáticas da literatura baseada 
na evidência.

Clínicos praticantes desejando fornecer o tratamento mais informado ao paciente. Mais 
de 2,500 revistas especializadas e 6 milhões de registros que NÃO estão disponíveis em 
MEDLINE.

As alertas da Embase: Obtenha citações em processo cada dia
ou inclusive cada semana!

Com a Embase, aparecem citações e abstracts totalmente indexados em 
promédio duas semanas depois de receber a revista. Busca algo mais rápido? Se 
mantenha mais a par na sua pesquisa com as Alertas diárias ou semanais da 
Embase de Ovid.
As citações em processo previamente não indexadas serão enviadas para você 
antes da sua aparição na Embase

Receba artigos Embase em prensa, permitindo para você descobrir informação 
importante antes da sua publicação impressa.

Os registros de artigos em prensa adicionam um enorme valor a um dos recursos 
biomédicos e farmacológicos líderes disponíveis na atualidade, e lhe assegura que os 
dados Embase mais extensos e atuais disponíveis estão acessíveis através de Ovid.

As citações são compiladas dentro dos cinco dias úteis seguintes à recepção da 
revista.

Os registros podem se antecipar a MEDLINE tanto como três meses.

A cobertura se estende a dois meses para os registros em processo (mais tempo 
do que para os artigos em prensa), com mais de 800,000 registros adicionados 
cada ano.
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Embase Classic: 43 revistas Excerpta Medica publicadas en 1947-1973

  SOLICITE HOJE A SUA PROVA GRATUITA!  
   Para saber mais, contate ao seu Representante Ovid ou envie um correio eletrônico

0417 7-V667

Serviços de apoio e 
consulta ganhadores 
de prémios
•

®

  
 

 

•      

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. 

   
 

Extraídos de revistas publicadas em forma impressa antes da criação da base de dados só on line
Embase em 1974, Embase Classic cobre mais de 3,000 journals e indexa mais de 1.8 milhões de registro.

Procure Embase e Embase Classic de maneira simultânea; procure com bases de dados relacionadas e 
disfrute da deduplicação automática.

Aproveite a tecnologia proprietária de mapeio de Ovid e o dicionário Emtree e obtenha
resultados de procura precisos.

Faça uma só, simples e convenente compra, e obtenha acesso ilimitado a Ovid.

Vínculos instantâneos aos artigos relevantes de texto completo (em PDF, si está disponível).
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O por que os pesquisadores de hoje precisam literatura histórica através de Embase Classic?

Descubra novos usos para velhos fármacos que já não aparecem na literatura atual. 

•    
•

•

• 

Abstracts de Excerpta Medica indexados:

• Abstracts de desenvolvimento humano

• Abstracts de epilepsia

• Anatomia, antropologia, embriologia, histologia

• Anestesiología

• Artrites e reumatismo

• Biologia, biologia do desenvolvimento e teratologia

• Bioquímica, bioquímica clínica

• Câncer

• Cirurgia
• Cirurgia plástica
•  Dependência às drogas

  Dermatología, venereología•
• Economia da saúde

• Endocrinologia 
•  Doenças cardiovasculares e
cirurgia cardiovascular
• Farmacologia e toxicologia

• Fisiologia, bioquímica, farmacologiaa

• Gastrenterologia

•  Genética humana

•  Gerontologia e geriatria

• Ginecologia e obstetrícia

• Hematologia

• Imunologia, serologia e transplantes

• Instrumentação médica, biofísica, bioengenharia
e instrumentação médica

• Medicina interna

• Medicina nuclear

 

• Neurologia, neurocirurgia

• Neurologia, psiquiatria

• Oftalmologia

• Ortopedia e traumatologia

• Otorrinolaringologia

• Patologia geral, anatomia patológica

• Pediatria, cirurgia pediátrica 
• Psiquiatria

• Radiologia

• Reabilitação e medicina física

• Saúde ambiental e controle da contaminação
•  Saúde ocupacional e medicina industriall

• Saúde pública, medicina social e higiene 
• Títulos de reações adversas

• Tuberculoses, doenças pulmonares, doenças
 do peito, cirurgia torácica e tuberculoses

   

• Urologia, urologia e nefrologia

• Virologia

Pesquise dados históricos críticos para farmacovigilancia.

Siga os protocolos de investigação dos ensaios clínicos pelos efeitos adversos identificados
de este período de tempo.
Identifique os usos apropriados para fármacos antigos, assim como usos não oficiais e reclamos
de eficácia do passado.

Se mantenha informado sobre substâncias tóxicas previamente identificadas que já não aparecem
na literatura atual, pero que seguem sendo perigosas.

•

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.

• Microbiologia médica, higiene, imunologia, 
serologia, bacteriologia, virologia, micologia, 
parasitologia

ventaslatam@wolterskluwer.com


