
Lippincott Advisor® para uma educação superior

Lippincott Advisor é o recurso 
on-line líder, baseado na 
evidência para o apoio das 
decisões, que as principais 
instituições usam no ponto de 
cuidado e na aula para melhorar 
as habilidades de pensamento 
crítico dos estudantes de 
enfermaria e saúde auxiliar.

Lippincott Advisor foi 
desenhado especificamente 
para fornecer acesso 
instantâneo à informação 
procurada pelos enfermeiros e 
os médicos; ajuda aos 
estudantes de enfermaria a 
obter confiança e competência, 
e conseguir a excelência 
académica.

A única fonte para a educação e o apoio 
de decisões clínicas de enfermaria 
imediatas e baseadas na evidência.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO E 
TRATAMENTO

• Doenças e transtornos
• Signos e sintomas
• Provas diagnósticas
• Tratamentos
• Fármacos
• Padecimentos 

adquiridos no hospital
• Procedimentos 

(quando estão 
licenciados com 
Lippincott Procedures)

• Eventos sentinela
• Perspectivas culturais 

PLANEJAMENTO DO CUIDADO
• Planos de cuidado de enfermaria 

para os diagnósticos médicos
• Planos de cuidado de 

diagnóstico para enfermaria 

ENSINO DO PACIENTE
• Folhetos para o paciente de 

Lexicomp e UpToDate
• Folhetos para o paciente de 

MedFacts 

INICIATIVAS DE QUALIDADE E 
SEGURIDADE

• Medidas principais
• Regulações nacionais
• Eventos sentinela 

Lippincott Advisor cobre de maneira experta as seguintes áreas:
• Ferramenta clínica on-line de 

referência clínica.
• Atualizado regularmente!
• Suporta os programas 

institucionais e melhora as 
habilidades de pensamento 
crítico.

• Poderosa procura sinóptica 
pela palavra-chave o pela 
categoria.

• Livraria virtual para o ponto de 
cuidado.

• Ferramentas que economizam 
tempo.

• Mais de 17,000 monografias 
sintetizadas.

• Resumos de procura e guias de 
práticas.

• Folhetos para o ensino do 
paciente. 



Lippincott Advisor®

Permita aos seus estudantes começar hoje, com 
acesso instantâneo on-line a:

• Ensinar o conteúdo mais recente, 
refletindo a evidência mais atual e os 
estándares de prática encontrados 
nos hospitais de hoje.

• Fornecer vínculos inteligentes de 
conteúdo resumido aos materiais de 
investigação profunda disponíveis na 
livraria da sua organização, para 
leitura e pesquisa.

• Incluir funções de test e assinaturas, 
para os usuários e os instrutores 
poder aceder, rastrejar e validar com 
facilidade a competência clínica no 
ponto de cuidado. 

• Oferecer acesso fácil às 
informações confiáveis e baseadas 
na evidência, que não podem ser 
facilmente obtidas de outras 
fontes.

• Economizar tempo aos seus 
enfermeiros e estudantes ao 
localizar a informação que eles 
precisam; as entradas atualizadas 
e interconectadas com as 
referências baseadas na evidência 
de Lippincott Advisor põem as 
respostas em frente de 
enfermeiros e estudantes que 
estão se preparando para as 
guardas, as rondas clínicas, as 
simulações e os exames. 

• Informações de prática processável e baseada na evidência, sintetizada para 
uso imediato e simples.

• Mais de 17,000 monografias sintetizadas e baseadas na evidência e folhetos 
para o ensino do paciente, continuamente atualizados para refletir os 
estándares de prática e evidência mais atuais.

• Tecnologia líder na indústria que conduz aos estudantes através do processo de 
pensamento crítico.

• Vínculos às fontes como PubMed Central®, Ovid® e à livraria da sua 
organização, para leitura e pesquisa. 

Solicite hoje sua prova gratuita!
Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informação ou envie 

um correio eletrônico a ventaslatam@wolterskluwer.com

0417   7-V657

Serviços de apoio e consulta 
ganhadores de prémios

•

•

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.

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. 

Lippincott Advisor	e a sua instituição
Quando Lippincott Advisor é usado com o plano de estudos, ele ajuda aos 
professores a construir a competência e confiança dos seus estudantes ao:

“Lippincott 
Advisor é 

nosso 
padrão de 

ouro.”
Gerente de educação 
clínica, Tenet Health 

System

Lippincott Advisor pode acelerar seu plano de estudos de enfermaria com:

• Navegador para o ensino do 
paciente

• Perspectivas culturais
• Planos de descarga 

• Medidas de qualidade e 
seguridade

• Medidas principais: “o que o 
enfermeiro tem que fazer” 




