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Global Health (Saúde Global) de CABI é a única base 
de dados bibliográfica e de texto completo dedicada 
especificamente à pesquisa e prática da saúde 
pública.

A política de seriais apertos e a cobertura de 
literatura cinza e internacional significam que 60% 
das revistas especializadas conteúdas em Global 
Health são únicas para esta base de dados. Inclui 
tudo, desde procedimentos, reportes, teses, 
publicações eletrônicas só e outras fontes difíceis de 
obter.

As especialidades incluem: Saúde comunitária e 
prevenção das doenças, Epidemiologia, Doenças 
infecciosas e vetoriais, Nutrição e dieta, Parasitologia, 
Promoção da saúde e Sistemas de saúde.

A base de dados definitiva 
de saúde pública 
internacional.

Oferece aos usuários acesso continuo à 
base de dados definitiva em investigação e 
prática da saúde pública.

Integra-se facilmente com o resto do 
conteúdo bibliográfico e de texto completo, 
de Ovid ou não, da sua instituição.

Aproveite a poderosa função de procura, as 
ferramentas de fluxo de trabalho que 
economizam tempo e a interface intuitiva 
de Ovid.

Se mantenha atualizado na última 
investigação mediante a entrega 
automática das tábuas de conteúdo 
eletrônicas por correio eletrônico ou 
mensagens RSS. 

Procure na base de dados de maneira 
simultânea com os outros recursos de 
revistas, livros e bibliografia.

Contém mais de 2.8 milhões de registros científicos

Deriva-se de mais de 7 000 revistas, mais reportes, 
livros e palestras

Adicionam-se mais de 185 000 registros cada ano

Mais de 96% de estes registros vêm com um 
abstract em inglês

Inclui um número crescente de mais de 82 000 
registros de texto completo

Contém abstracts de publicações de mais de 100 
países em 50 línguas

Literatura especialmente escolhida pelos 
especialistas na matéria

Todos os artigos que não estão em inglês tenham 
sido traduzidos para dar acesso à investigação que 
não está disponível em nenhuma outra base de 
dados



Base de dados Global Health

Novo em Global Health

Solicite hoje sua prova gratuita!
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A base de dados Global Health compreende o trabalho de investigadores, médicos praticantes e treinadores 
nas principais escolas de saúde pública, incluindo a London School of Hygiene & Tropical Medicine, a 
McMaster University e a Duke University.

A inclusão de material de fontes veterinárias e ambientais junto com a saúde pública faz que a sua cobertura 
de doenças vetoriais, como Zika, não tenha igual.

A urbanização, o comercio e as alterações climáticas ajudam à dispersão dos vetores. A água encharcada 
nas calhas, tanques de armazenamento e vasos de plantas fornece um caldo de cultura.

As alterações climáticas e o seu efeito nos mosquitos urbanos na América do Sul. Climate Change 
Impacts on Urban Pests, 2017.

Primeira intercepção de Aedes (Stegomyia) albopictus nos carregamentos de bambu na Bélgica. 
Journal of the European Mosquito Control Association, 2014.

Surtos concorrentes de infecções virais por dengue, chikungunya e Zika: uma onda sem precedentes 
de vírus transmitidos pelos mosquitos no Pacífico 2012-2014. Eurosurveillance, 2014.

Surtos do vírus Zika: tendo o vírus e o vetor já nos seus territórios, existe preocupação nos Estados 
Unidos e na África.

Avaliação do surto do vírus Zika na Polinésia francesa entre outubro de 
2013 e março de 2014. Desde a descrição do surto ao conhecimento 
obtido de maneira subsequente. Bulletin Épidémiologique 
Hebdomadaire, 2016.

Potencial dos mosquitos senegaleses Aedes spp (Diptera: Culicidae) para 
transmitir o vírus Zika. BMC Infectious Diseases, 2015.

Aedes aegypti e Aedes albopictus habitat preferências no sul do Texas,
EUA. Environmental Health Insights, 2014.

Controle do vetor para prevenir a doença: com inseticidas, controle 
biológico, mosquitos GMO e educação pública. A vacuna não existe

Vorticella sp: um prospecto de mosquito como agente de biocontrole. 
Journal of Arthropod-Borne Diseases 2016.

Atividade larvicida dos extratos crus de endocárpios e sementes de 
Dracaena loureiri Gagnep contra o mosquito Aedes aegypti (L.). Asian 
Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2017.

Apoio disponível 24/7 em mais de 20 
línguas diferentes

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

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. 


