
Os profissionais da saúde e as instituições esforçam-se para fornecer o cuidado 
de mais alta qualidade para seus pacientes, baseados na última evidência da 
pesquisa, pericia profissional e preferências do paciente.  

Ajude-los a conseguir essa meta com os recursos do Joanna Briggs Institute 
(JBI), uma das organizações líderes no mundo em prática baseada na evidência 
(PBE). Agora em Ovid! 

O modelo de prática baseada na evidência do JBI está considerado um ponto 
de referência no cuidado da saúde, e encoraja aos profissionais do cuidado da 
saúde a implementar um efetivo programa de prática baseada na evidência 
para fornecer o melhor cuidado possível aos pacientes.              

Recursos PBE do Joanna Briggs 
Institute em  Ovid®

JBI EBP Resources on Ovid

Conteúdo e ferramentas que 
ajudarão a sua instituição a 
implementar a prática baseada 
na evidência.

Revisões sistemáticas, práticas 
recomendadas, resumos de 
evidência e muito mais. 

Evidência para informar a 
prática clínica, derivada dos 
centros globais de colaboração 
de JBI.

Pesquisa resumida num 
formato fácil de localizar, 
entender e distribuir.

Recursos desenhados para 
ajudar avaliar a qualidade da 
pesquisa.

  JBI Database of Systematic Reviews and Implementation  
Reports, Wolters Kluwer

A revista especializada JBI Database of Systematic Reviews and 
Implementation Reports, do Joanna Briggs Institute (JBI) e seus   
centros internacionais de colaboração, líderes mundiais na prática baseada na 
evidência, publica protocolos sistemáticos de revisão da pesquisa no cuidado da 
saúde que seguem a metodologia da evidência do Joanna Briggs Institute, 
aceitada no mundo todo. 
O jornal publica também relatórios de implementação de JBI, que apresentam 
as descobertas dos projetos de melhoria de qualidade procurando implementar 
na prática a melhor evidência disponível. Totalmente indexado em Embase®, 
Scopus®, Mosby’s Index® e CINAHL®.

Aprenda mais sobre os Recursos JBI PBE  na página 2

Por que os Recursos JBI PBE em Ovid?
Conteúdo rico em evidência e ferramentas de uma 
organização líder na prática baseada na evidência, disponíveis 
em Ovid só.
Pesquisa resumida num formato fácil de localizar, entender e 
distribuir.
Recursos de alta qualidade desenhados para profissionais 
ocupados precisando avaliar com rapidez a evidência 
disponível.
Melhores resultados para os pacientes, ao ampliar a pesquisa 
de diretrizes de prática clínica feitas à medida da sua 
instituição ou comunidade.      
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• Controle das infeções 
• Cuidado cardiovascular
• Cuidado e avaliação da saúde
• Cuidado do câncer
• Cuidado dos idosos
• Cuidado dos queimados
• Cuidado renal

•  Reabilitação
•  Saúde mental
•  Serviços cirúrgicos
•  E muito mais

Recursos específicos da especialidade

Ovid oferece também módulos JBI temáticos por área realizados com informações 
baseadas na evidência para as seguintes especialidades:

Informação para a prática:

A base de dados do conteúdo de JBI contém um pacote único das informações que ajudarão 
aos profissionais do cuidado da saúde com sua prática baseada na evidência.

The International Journal of Evidence-Based Healthcare  

Resumos de evidência. Revisões da literatura resumindo a literatura internacional existente sobre 
atividades e intervenções comuns do cuidado de saúde.
Práticas baseadas na evidência recomendadas. Uma base de dados que contém procedimentos, 
baseados na melhor prática disponível, descrevendo e/ou recomendando práticas em vários temas 
clínicos.
Folhas de referência da informação sobre melhores práticas. Uma série de folhas de referência com 
diretrizes especialmente desenhadas para os profissionais do cuidado da saúde. 
Revisões sistemáticas. Uma coleção de revisões sistemáticas exaustivas sobre a literatura da pesquisa 
internacional realizada pelos revisores trenados do JBI.
E muito mais.

• The Lippincott/JBI Synthesis Science in Healthcare Online Book Series

Disponíveis também:

Recursos JBI PBE em Ovid

JBI_Content-0816

Outras sucursais de vendas estão 
localizadas nos seguintes cidades 
e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

Cidade do México, México

Dubai, UAE

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 Mundial de Ovid
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Email: ventaslatam@wolterskluwer.com

www.ovid.com Para saber mais sobre Recursos JBI PBE, contate a seu 
representante Ovid ou a ventaslatam@wolterskluwer.com
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Wolters Kluwer está orgulhosa de ter uma parceria com o Joanna Briggs Institute.
JBI é uma organização científica, não lucrativa, internacional e independente.
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•  Curaçao e manejo das feridas
•  Doença crónica
•  Doença tropical e infecciosa
•  Emergência e trauma
•  Medicina geral
•  Obstetrícia
•  Pediatria




