
GIDEON:  
A rede global on line das doenças infeciosas e epidemiologia 

Porquê GIDEON?
  

   
  

  
 

   
  

 
 
 

 

 

 

Benefícios 
de GIDEON:

• 

 

 

 

 

  

  

Porquê GIDEON?

A referência fácil e 
rápida de diagnóstico 
das doenças e 
epidemiologia

GIDEON (iniciais em inglês de Rede Global On Line das 
Doenças Infeciosas e Epidemiologia), um recurso único 
dedicado à detecção, prevenção e educação para as 
doenças infecciosas, é ótimo para toda pessoa que 
trabalhar em este campo crítico de rápido avanço, 
incluindo: clínicos, educadores, legisladores, 
farmacêuticos e investigadores. Agora disponível em 
Ovid, este recurso multimídia oferece informações 
atualizadas e ferramentas visuais para o diagnóstico 
das doenças e para fazer seguimento das últimas 
tendências em epidemiologia e tratamento.

Faça o diagnóstico da doença 
de maneira rápida e precisa

Descubra novas doenças 
infecciosas e patógenos em 
quase todos os países do 
mundo

Se mantenha atualizado nos 
últimos surtos globais 
enquanto evolucionam e se 
disseminam

Profundisse na epidemiologia 
e os organismos subjacentes 
de cada doença

Treine aos estudantes e a 
outro pessoal da saúde 
utilizando os tutoriais 
interativos.
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• 

• Mais de 430 000 
referências, 30 000 
gráficos e 4 000 imagens, 
oferecendo um contexto 
visual às informações

Descreve mais de 370 
fármacos e vacunas, 
incluindo substâncias que não estão aprovadas pela FDA, 
mais que são usadas em outros países, assim como nomes 
comerciais de fármacos do mundo todo

Utiliza conteúdo revisado pelos colegas e baseado na 
evidência, com links à fonte nas notas bibliográficas

Cobre mais de 400 doenças documentadas em mais de 200 
países

Atualizada quase cada dia com notícias dos últimos surtos

Inclui, sem custo extra, vídeos tutoriais sobre como usar 
cada seção de cada módulo

Mais de 350 mapas globais para ajudar a ilustrar a 
ubiquação e escopo dos surtos
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GIDEON: A rede global on line das doenças infeciosas e epidemiologia

Organizada em dois módulos on line:     

Solicite hoje sua prova gratuita de GIDEON!
  

0418   8-V076
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Doenças infecciosas 
 Fármacos –

Diagnóstico –   

Viagens –  

Doença –
 

Farmacologia e uso de vários fármacos

Vacunas – 

Microbiologia 
 Um listado de provas de laboratório comuns e

características fenotípicas dum amplo rango de:
 

 

   Bactérias

   Micobactérias

   Cogumelos

O quem usa GIDEON?  
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Recursos:

  

•
•  
•
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Farmacologia e uso das vacunas

Perfiles epidemiológicos de doenças seletas

Informações para antes da viagem sobre 

Diagnósticos específicos para cada 
país, baseados nos sintomas, signos e outros dados

doenças para viajantes e profissionais do cuidado 
da saúde

Enfermeiros, médicos e residentes em situações clínicas e de hospital — 
Diagnosticam doenças e revisam as últimas opções de terapia para o 
tratamento; economizam tempo com as notas globais.

Professores, instrutores, estudantes de saúde pública, medicina e biologia — 
Fornece uma ferramenta de ensino interativo à que os estudantes podem 
responder; os tutoriais ajudam também!

Investigadores e farmacêuticos  — Procuram informação numa escala global 
e reúnem com eficiência grandes quantidades de dados

Legisladores e oficiais  — Obtêm atualizações ao instante dos últimos 
surtos, para os monitorar e os localizar no mapa

•

GIDEON se atualiza continuamente, usando todas as citações relevantes 
que aparecer nas procuras de PubMed, publicações periódicas de 
Organização Mundial da Saúde, abstracts dos principais congressos 
internacionais, realimentação do usuário e últimas adições aos 
seguintes recursos:

Reportes do Ministério Nacional de Saúde (EUA)
Reportes técnicos da OMS
Textos e monografias
Journals e publicações periódicas

Se deseja mais informação, contate ao seu Representante Ovid ou escriva a  
ventaslatam@wolterskluwer.com.

Apoio disponível 24/7 em mais de 20 
línguas diferentes

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 
Award™ ao obter pontuações superiores na satisfação 
ao cliente durante os últimos cinco anos seguidos. 

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. 




