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Plataforma

Acland´s. Video Atlas of Human Anatomy
O melhor laboratório de dissecção de anatomia virtual!
É um atlas exaustivo com mais de 300 vídeos em 3D da anatomia macroscópica, narrado pelo 
anatomista mundialmente reconhecido, Dr. Robert Acland, que mostra e explica os 
movimentos anatómicos correspondentes para cada região corporal, com espécimenes 
cadavéricos reais na sua aparência e aspecto natural.

Visible Body
Compreenda a anatomia humana em 3D!
Visible Body® é uma série de programas cobrindo temas de anatomia, fisiologia, patologias, 
músculos, e também o esqueleto e o sistema circulatório através de modelos 3D, animações, 
secções de avaliação e mais; é um apoio tanto para os alunos, quanto para os professores, 
médicos e grupos de investigação.

Bates’. Visual Guide to Physical Examination®
Vídeos de valoração física, dos pés à cabeça!
Fornece vídeos das novas habilidades clínicas, presentando técnicas de exploração dos pés à 
cabeça, baseadas em sistemas, como módulos ECOE (OSCE, pelas iniciais em inglês de 
Objective Structured Clinical Examinations) de raciocínio clínico.

Baseada na Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, esta guia on line mantém 
as origens dos seus textos baseados na evidência e cuida a precisão clínica e o rango de tipos de 
pacientes que se presentam.

Ovid Discovery
Um portal de procura única com mais de 100 milhões de recursos para a saúde!

É a plataforma de descobrimento mais avançada do mundo; foi desenvolvida especialmente 
para todas as livrarias. Ajuda a resolver os crescentes desafios da livraria digital e fornece aos 
seus usuários uma solução de procura única para todas as suas necessidades de pesquisa.

5-Minute Clinical Consult 
O melhor recurso de diagnóstico e tratamento on line!
É uma ferramenta de apoio nas decisões clínicas no ponto de cuidado para os médicos e 
profissionais da saúde.

Baseado no conteúdo clínico mais vendido na medicina familiar por mais de 20 anos, este portal 
oferece acesso digital aos milhares de doenças e transtornos; inclui algoritmos de fluxo de 
trabalho, procedimentos e vídeos de terapia física, assim como milhares de imagens.

Base de dados

médicos e grupos de investigação.

Bates’. Visual Guide to Physical Examination
Vídeos de valoração física, dos pés à cabeça!
Fornece vídeos das novas habilidades clínicas, presentan
cabeça, baseadas em sistemas, como módulos ECOE (OSCE, pelas iniciais em inglês de 
Objective Structured Clinical Examinations) de raciocínio clínico.

Baseada na Bates’ Guide to Physical Examination and History Ta
as origens dos seus textos baseados na evidência e cuida a precisão clínica e o rango de tipos de 
pacientes que se presentam.

5-Minute Clinical Consult 
O melhor recurso de diagnóstico e tratamento on line!
É uma ferramenta de apoio nas decisões clínicas no ponto de 
profissionais da saúde.

Baseado no conteúdo clíni
oferece acesso digital aos milhares de doenças e transtornos; inclui algoritmos de fluxo de 
trabalho, procedimentos e vídeos de terapia física, assim como milhares de imagens.

as origens dos seus textos baseados na evidência e cuida a precisão clínica e o rango de tipos de 
pacientes que se presentam.

5MinuteConsult

Visual DX. 
Líder na precisão diagnóstica! 

VisualDx® fornece uma procura rápida entre mais de 40,000 imagens de doenças e guias 
clínicas sobre terapia, manejo, obstáculos e muito mais, ajudando para seus usuários integrar 
um diagnóstico diferencial específico para os seus pacientes em apenas uns segundos. Os 
usuários podem ingressar dados específicos de cada paciente, em tempo real, e conhecer o 
efeito que os medicamentos podem provocar em cada paciente.
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Journals

LWW Proprietary Collection 
¡Revistas de gran impacto exclusivos de Lippincott en medicina, enfermeria y 
ciencias de la salud!
Coleção de revistas com mais de 150 títulos da maior relevância. Dirigida para todos os 
hospitais, livrarias, faculdades e instituições desejando encontrar informações relevantes de 
diferentes especialidades, sem ter necessidade de fazer uma grande inversão.

Total Access 
Acesso exclusivo as revistas especializadas de Lippincott, Williams & Wilkins!
Fornece acesso rápido e fácil a um pacote de recursos diversos de alta qualidade e textos 
completos. Inclui mais de 280 títulos clínicos essenciais, dos quais muitas revistas são 
publicações “oficiais” de sociedades e associações prestigiosas.

Esta coleção compreende publicações líderes classificadas pelo seu fator de impacto; ademais 
tem títulos considerados #1 nas categorias seguintes: Educação, Disciplinas científicas; 
Ortopedia; Doença Vascular Periférica; Reabilitação; e Cirurgia.

LWW Health Library 
Recursos indispensáveis para os programas educativos, de residência e 
investigação!
Fornece acesso único ao conteúdo clínico e educacional; está disponível em diferentes coleções 
para satisfazer as necessidades das instituições. Oferece complementos multimídia para a 
aprendizagem, o ensino e a prática.

As capacidades de procura permitiram-lhe encontrar textos essenciais, ademais de um conteúdo 
multimídia complementário constando de milhares de vídeos de procedimentos, imagens, 
estudos de casos reais e questionários específicos da especialidade. 

Ebooks
OvidEspañol
O conteúdo de alta qualidade em ciências da saúde!
É uma coleção que abranja mais de 170 títulos da editora LWW, com os melhores e mais 
prestigiosos livros de texto e clínicos mais utilizados pelos estudantes, residentes, enfermeiras e 
especialistas ao nível mundial, a maioria dos quais conta com estrelas Doody. Inclui o melhor 
conteúdo para o estudo das ciências morfológicas ao nível mundial e cobre uma amplia gama de 
especialidades.

Oferece ferramentas exclusivas de produtividade para a investigação, numa maneira de procura 
fácil de se usar e uma interface intuitiva para você poder procurar segundo as suas preferências.

Disponível “á la carte” ou em coleção

www.ovid.com

Evidence Based Medicine Reviews (Cochrane)
Uma fonte única e fácil de se usar!
EBMR ajuda aos médicos na sua prática através de uma combinação de recursos: revisões 
sistemáticas dos temas, artigos, revistas e acesso aos ensaios controlados. Promove o cuidado 
baseado na experiência e tenha sido clinicamente provado mediante a integração da experiência 
clínica do médico com a melhor evidência clínica externa disponível.

Fornece acesso rápido e fácil a um pacote de recursos diversos de alta qualidade e textos 
completos. Inclui mais de 280 títulos clínicos essenciais, dos quais muitas revistas são 
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Contate ao seu representante de Ovid para obter mais informação, ou envie um correio eletrônico:
ventaslatam@wolterskluwer.com
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