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Transformando a maneira na que você realiza a investigação e a prática.
A Divisão de Saúde de Wolters Kluwer é um fornecedor global líder em informações médicas e soluções 
no ponto de cuidado para a indústria do cuidado da saúde. Nossas soluções estão desenhadas para 
ajudar aos profissionais a adquirir experiência clínica e melhorar a prática, para que organizações do 
cuidado da saúde possam ser bem-sucedidas nos modelos de entrega de cuidados baseados no valor. 

Oferecemos conteúdo médico, de enfermaria e de saúde auxiliar de primeira classe; ferramentas de 
apoio às decisões clínicas; informações de fármacos e vigilância do paciente; documentação 
estruturada e codificação; terminologia do cuidado da saúde, manejo de dados e soluções de 
interoperabilidade dos sistemas; ferramentas de procura médica de precisão; e soluções continuas de 
educação médica.

Recursos médicos confiáveis numa 
solução de procura completa.
A inovação tem definido o passado e o futuro de 
Ovid há mais de 20 anos. Nossa inspiração provém 
das constantes mudanças no mercado e a tecnologia 
que criam novas oportunidades e melhoram o fluxo 
de trabalho do investigador.

A plataforma emblemática de procura de Ovid é a 
escolha principal global entre clínicos, 
investigadores, educadores e estudantes nos campos 
médico, científico e académico. Ovid oferece um 
repositório de milhares de recursos de texto 
completo e bases de dados numa solução integrada 
só.

Ovid lhe fornece soluções pessoalizáveis de 
conteúdo de alta qualidade, integradas por inteiro 
com as melhores ferramentas tecnológicas da sua 
classe, que melhoram a precisão da procura e 
aumentam o fluxo de trabalho, maximizando a 
produtividade da investigação. Inclui serviços de 
suporte e treinamento ganhadores de prémios que 
ajudam a administrar custos e recursos, tudo num 
lugar só.

Confie em Ovid:

• Conteúdo de primeira classe 
revisado pelos colegas de 
produtores de conteúdos 
internacionais, médicos, científicos 
e académicos.

• Conteúdo atual e sem gravames.
• Acesso estendido à mais recente 

investigação médica mundial com 
conteúdo de acesso aberto. 

Os campos principais incluem:
• Agricultura e ciências dos 

alimentos
• Bioengenharia e biotecnologia
• Ciências sociais e humanidades
• Ciências técnicas
• Ciências veterinárias e animais
• Cirurgia 

• Odontologia
• Oncologia
• Ortopedia e medicina 

esportiva
• Transplantes 

Tecnologia 

Ferramentas de procura inovadoras de Ovid®

• Enfermaria e saúde auxiliar
• Farmácia e farmacologia
• Ginecologia e obstetrícia
• Manejo da dor e anestesia
• Medicina clínica
• Neurologia e neurociências 



Procure da maneira que desejar
Usuários podem escolher com rapidez a sua maneira de procura perfeita, incluindo: Procura Básica, 
Encontrar citas, Ferramentas de procura, Procurar campos, Procura em múltiplos campos e Procura 
avançada.
Adicione valor à procura de textos completos
Navegue e procure milhares de recursos multimedia incluindo vídeos, podcasts de áudio e imagens.
O Acesso Aberto de Ovid lhe permite olhar, procurar e acessar ao conteúdo de alta qualidade, revisado 
pelos colegas, de Medknow Publications e PubMed, editoras internacionais líderes de conteúdo de 
acesso aberto.
Ferramentas de produtividade no trabalho
Identifique com rapidez como você conduziu a sua procura com o Historial de procura, use Limites de 
procura para focalizar mais as suas procuras e adicione facilmente Notas às citas o aos resultados 
duma procura.
Economize tempo e assegure resultados precisos com a capacidade de editar “on-line”, anotar e 
adicionar linhas às procuras já existentes.
Resultados podem se ver ao instante e ser organizados de acordo com múltiplos critérios com 
ferramentas de resultado de procura e função. Opções do administrador de citas lhe permitem escolher 
um estilo preferido quando olha, imprime ou exporta ao seu administrador de citas.
Alerta de conteúdo
Receba de maneira automática informações de procuras guardadas pelo correio eletrônico ou RSS com 
as autoalertas cada vez que novos artigos aparecer, que se ajustem aos seus critérios de procura. Os 
eTocs de Ovid rastrejam e alertam aos usuários sobre edições de revistas recém descarregadas.
Faça mais do seu trabalho de pesquisa dentro de Ovid
Meu Espaço de Trabalho combina procura, descobrimento e manejo dos documentos e pesquisa num 
destino on-line só; isto vai aumentar de maneira importante a produtividade do seu trabalho on-line. 

OvidMD®

A primeira ferramenta clínica de Ovid, que fornece 
respostas rápidas às perguntas dos médicos, baseadas em 
conteúdo relevante, atual e de texto completo de Ovid. 
Desenhada desde uma perspectiva clínica e baseada na 
evidência, OvidMD assegura que os resultados sejam 
significativos para o médico praticante.
• Faça simplesmente uma pergunta clínica. • OvidMD 

procura em Ovid MEDLINE®, nas guias baseadas na 
evidência, e nas revistas, livros e bases de dados 
clínicos de texto completo chave da sua instituição; 
tudo numa procura só.

• Digite e auto complete. Sugere possíveis termos de 
procura logo que você começar a digitar; isto faz que 
explorar temas relacionados e alternativos seja algo 
fácil e rápido.

• Resultados de procura optimizados clinicamente. 
Desenvolta para e provada por médicos, a procura 
intuitiva de OvidMD devolve resultados relevantes de 
imediato.

• Navegadores de foco clínico. • Ajudam a limitar o 
conteúdo segundo as necessidades clínicas (Artigos de 
revisão, Ensaios clínicos, Diagnóstico, Tratamento, 
Vigilância e prevenção, e Prognóstico), e também pelo 
tipo e pela data. 

Com OvidMD você pode ter 
acesso a:

• UpToDate® - conteúdo sinóptico para 
o ponto de cuidado, junto com o 
conteúdo bibliográfico e de texto 
completo de Ovid na mesma interface 
fácil de usar (requer subscrições para 
os dois produtos).

• Créditos curriculares - Los médicos 
en EUA tienen la posibilidad de 
obtener créditos de educación 
médica continua (AMA PRA Category 1 
CreditTM) para mejorar el resultado 
del cuidado del paciente mediante la 
investigación de un tema clínico en 
OvidMD.

• As ferramentas que os médicos 
querem. Folhetos descarregáveis de 
informações ao paciente de 
UpToDate® e RelayHealth (uma 
divisão de McKesson Technologies, 
Inc.), uma livraria de imagens 
exportável, dúzias de calculadoras 
médicas e muito mais.

• ¡Melhores resultados na procura de 
UpToDte®! - • A procura de resultados 
de UpToDate® desdobrados em 
OvidMD está em tempo real e no 
mesmo ordem exato de UpToDate®. 

Tecnologia 



OvidMD® Advantage
Obtenha a vantagem com OvidMD Advantage
Ancorado nas referências do padrão de ouro, OvidMD Advantage oferece mais de 65 
textos imprescindíveis para qualquer instituição com enfoque no Cuidado Primário, 
Medicina Interna ou Medicina Familiar. Estes títulos são de natureza diversa para 
satisfazer as necessidades dos residentes que estão aprendendo os fundamentos do 
cuidado do paciente e servem como guias necessárias para residentes avançados e 
praticantes. A cobertura de temas abranja:

• Medicina familiar e Medicina interna
• Cardiologia
• Cuidados críticos e Medicina 

pulmonar
• Dermatologia
• Hematologia e Nefrologia 

• Oncologia
• Ortopedia, Medicina esportiva, 

Reabilitação e Medicina física
• Pediatria
• Radiologia
• E muito mais 

Títulos de padrão de ouro de Lippincott 

• Devita, Hellman & Rosenberg’s Cancer: Principles and Practice of Oncology
• The Essential Guide to Primary Care Procedures
• Washington Manual of Medical Therapeutics

Os títulos adicionais incluem:

• Danforth’s Obstetrics and Gynecology
• Lippincott’s Primary Care Orthopaedics
• Marino’s: The ICU Book 
• The Only EKG Book You’ll Ever Need

OvidMD® Advantage Extended  
Vai além com OvidMD Advantage Extended
OvidMD Advantage Extended oferece textos adicionais para agregá-los a sua coleção de Medicina 
General. Exclusivamente em OvidMD Advantage Extended: as series de consulta de subespecialidade de 
Washington Manual. Os textos de The Washington Manual Subespecialty Consult Series funcionam juntos 
através de todas as especialidades para fornecer aos médicos exatidão e eficiência diagnóstica e 
terapêutica. Incluem-se as seguintes subespecialidade médicas:

• Alergias, Asma e Imunologia
• Cardiologia
• Endocrinologia
• Gastrenterologia
• Medicina interna geral 

• Hematologia e Oncologia
• Doenças infecciosas
• Nefrologia
• Reumatologia 

OvidMD® Advantage Premium 
Adicione Journals premium com OvidMD Advantage Premium
Adicione mais de 30 revistas especializadas essenciais para a medicina geral com OvidMD 
Advantage Premium.

• The Practical Guide book series

• Principles of Addiction Medicine

• Rockwood and Wilkins Fractures in
Children

Tecnologia 



OvidDiscovery fornece uma solução 
completa do descobrimento à 
entrega, incluindo:

• Volte a introduzir sua livraria aos 
seus usuários; impulsione o 
descobrimento e o uso de todos 
os recursos e serviços 
disponíveis.

• Implementação completa, 
pessoalizacão e apoio de 
mantimento continuo fornecido 
pela Equipe de Suporte de Ovid.

• Uma melhor percepção da 
procura do usuário e do 
comportamento de uso do 
conteúdo.

• Integração com UpToDate®, 
Lippincott Procedures, Lippincott 
Advisor, Ovid® Emcare e JBI*.

• Mais de 1,100,000 itens únicos 
com base de conhecimento.

• Acesso ao conteúdo de 53,000 
editoras e coleções de 
agregadores.

• Mais de 45,000 títulos únicos de 
Acesso Aberto em mais de 7 
milhões de registros!

• Disponível em 4 idiomas: inglese, 
francês, alemão e espanhol. 

OvidToday™
SEM CUSTO EXTRA!
Incluído com a sua subscrição aos journals de 
Ovid, disponíveis gratuitamente para os usuários 
TODOS! 

NÃO PRECISA TRABALHO EXTRA!
Somente faça que os seus usuários conheçam acerca 
do aplicativo e ponto. O usuário descarrega o 
aplicativo, introduz sua conta própria, e terá acesso 
por inteiro as suas existências de revistas 
especializadas Ovid!

• Agora seus usuários podem aceder às 
existências das revistas especializadas Ovid 
da sua instituição direito nos seus 
dispositivos.

• Os usuários podem procurar, encontrar e 
rastrejar as revistas com facilidade, criar uma 
lista pessoal de leitura, ou ler o PDF de 
qualquer artigo.

• Os materiais pessoalizáveis de marketing 
estão disponíveis para lhe ajudar a promover 
OvidTodayTM entre os seus usuários.

• Obtenha mais da sua subscrição às revistas 
Ovid sem custo extra, e ajude a melhorar o 
uso das revistas. 

Aplicativo de Ovid’s Journal 
Promova e alente o uso das suas 
revistas Ovid!
OvidTodayTM é um aplicativo gratuito e muito 
fácil de se usar para que os seus usuários da 
livraria possam aceder às revistas especializadas 
Ovid por subscrição e lê-las, descarrega-las e 
guarda-las desde qualquer lugar. Este aplicativo 
gratuito fornece aos profissionais ocupados do 
cuidado da saúde apoiados por você acesso 
simples e imediato ao conteúdo mais recente e 
relevante que eles precisam.
Disponível para os dispositivos iPad® e 
AndroidTM*, OvidToday fornece acesso 
instantâneo para navegar pelas revistas 
especializadas Ovid da sua instituição, incluindo 
6 meses de conteúdo circulante e publicado 
antes da impressão. Além disso, os usuários 
podem ler ou guardar artigos em PDF e ter acesso 
a eles desde fora de linha e desde qualquer 
lugar. Descarregue-lo hoje em Apple Store o em 
Google Play, ou em Amazon Appstore.

OvidDiscovery
Uma plataforma de descobrimento e 
entrega enfocada e especializada em 
conteúdo biomédico∕
Disponível em 9 idiomas diferentes: inglese, alemão, 
espanhol, francês, hebraico, italiano, holandês e 
português.
Ovid Discovery é a plataforma de descobrimento 
mais avançada do mundo, desenvolta 
especificamente para livrarias eletrônicas de saúde, 
biomédicas e farmacêuticas; ajuda a resolver os 
crescentes desafios da livraria digital. Fornece aos 
usuários uma solução de procura única e loja única 
para todas as suas necessidades de pesquisa.
Aumenta a consciência e o uso de recursos 
eletrônicos através da sua livraria e outro 
conteúdo externo; cobre mais de 100 
milhões de recursos biomédicos. 

• Uma página de início central consolida todos 
os recursos e serviços de livraria num lugar só.

• A procura familiar à escala web permite aos 
usuários de todos os níveis de experiência ter 
um ponto único de procura para encontrar 
facilmente o conteúdo relevante do que 
precisam.

• Aumenta a capacidade de descobrimento.
• Economiza tempo aos usuários e ao staff da 

livraria.
• Reduz custos.
• Melhor percepção no uso do conteúdo e o 

engajamento do usuário. 

Tecnologia



Reuniões médicas on-demand
Assista de maneira virtual às apresentações das reuniões anuais chave desde 
qualquer lugar. Fornece aos usuários conteúdo multimídia EXCLUSIVO que não está 
disponível em nenhum outro sitio.

Todas as reuniões anuais on-demand lhe fornecem:
• Tecnologia ganhadora de prémios - Procure 

cada palavra em cada slide e salte de 
imediato para essa parte da apresentação 
com seu termo de procura.

• Interface intuitiva - Permite navegar e 
procurar em horas de conteúdo e encontrar 
o conteúdo preciso que você deseja e 
necessita.

• A transmissão fluida - Elimina o 
armazenamento e entrega o conteúdo na 
mais alta qualidade para todo canto do 
mundo.

• Acesso on-line baseado na nuvem - fornece 
a flexibilidade de assistir as sessões desde 
qualquer computador ou dispositivo móvel. 

NOVO! Reunião anual da American Academy of Neurology (AAN) – A reunião mais grande do mundo 
dos profissionais da neurologia discutindo investigações inovadoras, e apresentando programas 
educacionais de primeira classe sobre uma ampla variedade de temas.

Digestive Disease Week® (DDW) – O foro educativo líder do mundo para gastrenterologia, hepatologia, 
endoscopia GI, cirurgia gastrointestinal e campos relacionados.

Reunião anual 2016 da American Psychiatric Association (APA) – O foro educacional principal para a 
psiquiatria e campos relacionados.

PAINWEEK® On Demand – A conferencia mais grande sobre a dor nos Estados Unidos para clínicos de 
atenção primária, com um interesse no manejo da dor.

A reunião anual de ANESTHESIOLOGY®, Organizada pela American Society of Anesthesiologists (ASA), é 
a reunião educacional mais grande do mundo da especialidade.

Sessões científicas, organizadas pela American Heart Association (AHA), Apresentam o melhor em 
programas de ciência cardiovascular e prática clínica, cobrindo todos os aspetos do conteúdo básico, 
clínico, populacional e de tradução. 

Audio-Digest Platinum
A plataforma curricular mais avançada do mundo

• Créditos ilimitados para todos os seus usuários!
• Mais de 6,000 cursos acreditados, incluindo mais de 750 conferências de revisão de 

conselho.
• Conteúdo de 16 especialidades médicas.
• O conteúdo todo é acreditado, com créditos independentes, revisado pelos editores 

médicos experimentados.
• Acesso on-line e móvel instantâneo com o aplicativo Audio Digest Mobile, para 

aprender de maneira continua!
• Ponha à prova seu conhecimento com os tests de nossa base de dados de mais de 

13,000 perguntas.
• Integração completa com Ovid® Discovery! 

Audio Digest tenha sido a plataforma móvel de aprendizagem para médicos líder nos 
Estados Unidos há mais de 60 anos.

• Rápido tempo de entrega - As 
apresentações e sessões publicam se 
on-line às 24 horas.

• Mais sistemas operativos - Buscadores 
e dispositivos do que qualquer outro 
fornecedor do mercado.

• Acesso perpétuo - a centos de horas 
da educação e investigação mais 
recentes que já se apresentam nas 
reuniões anuais

• Arquivos PDF descarregáveis - das 
apresentações e/ou arquivos de áudio 
MP3. 

Tecnologia



TechnologyJournals

Coleção de Alto Impacto LWW
Acesso exclusivo e rentável a mais de 60 journals de alto impacto em medicina 
e cuidado da saúde.
A Coleção de Alto Impacto de LWW lhe oferece uma maneira simples e rentável de expandir suas 
existências de revistas eletrônicas. Esta coleção dos melhores journals publicados por Lippincott 
brinda uma base essencial de informações altamente citadas, à medida das suas necessidades de 
pesquisa mais específicas, e dá acesso rápido e fácil ao pacote diverso de recursos de alto impacto e 
texto completo, e aos principais títulos clínicos que toda instituição deve ter.
Muitas das revistas são títulos oficiais de prestigiosas sociedades e associações, e nenhuma tem 
gravames ou embargos. Os conselhos editoriais expertos e um enfoque na atualidade do conteúdo são 
os selos distintivos da coleção.

Inovando a participação do leitor e o acesso 
ao conteúdo premium
Lippincott Williams & Wilkins é uma editora internacional líder e 
associada com profissionais e associações médicas, de enfermaria 
e saúde de primeira linha, que publica a investigação mais atual e 
influente em mais de 20 áreas de especialidade incluindo:

• Anestesiologia
• Cardiologia
• Ortopedia
• Neurologia
• Enfermaria 

• Ginecologia e obstetrícia
• Radiologia
• Medicina interna
• Patologia
• Doenças infecciosas 

Lippincott publica os títulos número um nas seguintes categorias:

Educação, Disciplinas científicas; Ortopedia; Doença vascular 
periférica; Reabilitação; e Cirurgia*.

Lippincott tenha estado na vanguarda da inovação da publicação 
desde os canais impressos aos canais on-line e digitais para 
transformar a maneira na que o conteúdo é distribuído, acedido e 
consumido.

Lippincott é a evolução digital líder das revistas médicas para as 
sociedades, autores e publicitários, lhes ajudando a criar atrativas 
oportunidades para os leitores e a audiência com conteúdo 
multimídia e vinculado.

Journals premium 
de Lippincott

Confie em Lippincott
• Associações com mais de 

60 sociedades médicas 
líderes e 20 profissões, 
sociedades e associações 
de enfermaria e saúde.

• Quase 300 revistas 
médicas, de enfermaria e 
saúde auxiliar em 
especialidades chave.

• Líder reconhecido do 
mercado em estratégias 
de conteúdo digital com 
aplicativos de revistas 
para iPad®.

• Experiência na estratégia 
de publicação, manejo 
editorial, marketing 
digital e soluções de 
publicidade.

• Conteúdo acessível 
exclusivamente através 
da plataforma de procura 
de Ovid.

• Todas as revistas são 
académicas, revisadas 
pelos colegas e sim 
gravames em Ovid.

• Mais do 65% de todas as 
revistas tem um fator de 
impacto. 



Journals

Na Coleção LWW 2017 de Alto Impacto:
Anesthesiology A revista oficial da American Society of 
Anesthesiologists tem o compromisso de publicar e 
difundir o trabalho de mais alta qualidade para 
informar à prática clínica diária e transformar a prática 
da medicina na nossa especialidade.

Annals of Surgery Esta é a revista cirúrgica de mais alta 
referência no mundo; fornece à comunidade médica 
internacional informações sobre as contribuições 
significativas para o avanço da ciência e as práticas 
cirúrgicas.

Circulation Esta revista oficial da American Heart 
Association publica os artigos mais autorizados e 
detalha as implicações da sua aplicação na sua prática 
diária para melhorar os resultados para o paciente.

Neurology® A publicação oficial da American Academy 
of Neurology apresenta as melhores práticas, 
investigação baseada na evidência, e artigos acerca de 
temas que afetam aos neurologistas de maneira  
direita.

Obstetrics & Gynecology Conhecida popularmente 
como “A revista verde”, Obstetrics & Gynecology tenha 
sido publicada desde 1953; a meta da publicação é 
promover a excelência na prática clínica da obstetrícia 
e a ginecologia, e dos campos estreitamente 
relacionados com elas.

Plastic & Reconstructive Surgery . Como a revista 
oficial da American Society of Plastic Surgeons®, 
Plastic and Reconstructive Surgery® tenha sido, por 
mais de 60 anos, a referência consistente e por 
excelência para cada especialista usando as 
técnicas da cirurgia plástica ou trabalhando com 
um cirurgião plástico.
The Journal of Bone & Joint Surgery Há 126 anos que 
esta revista tenha sido o padrão de ouro na 
investigação científica revisada por colegas no 
campo mundial da ortopedia. É uma leitura 
essencial para cirurgiões gerais e especializados no 
mundo todo; a revista publica investigação baseada 
na evidência para melhorar a qualidade do cuidado 
dos pacientes ortopédicos.
PAIN® Revista oficial da International Association 
for the Study of Pain; inclui pesquisa original acerca 
da natureza, mecanismos e tratamento da dor. 
Fornece um foro para a difusão da investigação 
sobre ciências básicas e clínicas de interesse 
multidisciplinar. 

Coleção de Acesso Total LWW
Acesso exclusivo e rentável a mais de 300 journals em medicina, enfermaria e cuidado da saúde.

Esta prestigiosa coleção, desenhada para as instituições com 
necessidades de informações médicas mais intensas, inclui 
quase todos os respeitados títulos de Lippincott Williams & 
Wilkins, desde as revistas essenciais principais aos recursos 
especializados em áreas como enfermaria e biociência, para 
ajudar a redondear a sua base de conhecimentos. Com a 
Coleção de Acesso Total LWW você obtém virtualmente todo 
o conteúdo eletrônico das revistas de LWW, com um preço 
acessível.  Muitas das revistas são títulos oficiais de 
prestigiosas sociedades e associações, e nenhuma tem 
gravames ou embargos.A Coleção 2017 inclui:

• mais de 5.8 milhões de páginas
• mais de 1.1 milhão de artigos
• mais de 44,000 publicações 

Anualmente somam-se:

• mais de 190,000 páginas
• mais de 37,000 artigos
• quase 1,800 publicações
• mais de 65% das revistas tem um fator de 

impacto 

• LWW publica os títulos #1 das 
seguintes categorias:

− Educação, Disciplinas científicas
− Ortopedia
− Doença vascular periférica
− Reabilitação
− Cirurgia 



Journals

Coleção de revistas clínicas LWW
Acesso às 14 revistas líderes de LWW
Nosso pacote de revistas clínicas inclui algumas das fontes líderes no mundo em informações sobre 
investigação médica e prática clínica. Desenhado levando em conta as necessidades de hospitais gerais 
pequenos e medianos, este pacote fornecerá aos seus usuários as informações que precisam de maneira 
instantânea.

Na Coleção de Revistas Clínicas LWW:
• Anesthesia & Analgesia
• Annals of Surgery
• Circulation
• Contemporary Diagnostic Radiology
• Critical Care Medicine
• Current Opinion in Allergy and Clinical

Immunology
• Current Orthopaedic Practice

• Diseases of the Colon & Rectum
• Hypertension
• Infectious Diseases in Clinical Practice
• Journal of Clinical Gastroenterology
• Medical Care
• Regional Anesthesia and Pain Medicine
• The Journal of Trauma and Acute Care Surgery

Tenha acesso às 11 revistas chave de Lippincott com o Pacote Premium da Coleção de 
Revistas Clínicas LWW em OvidMD.

Na Coleção de Acesso Total LWW:
Annals of Surgery
Afiliada com a American Surgical Association e a 
European Surgical Association.
Esta é a revista cirúrgica de mais alta referência 
no mundo; fornece à comunidade médica 
internacional informações sobre as contribuições 
significativas para o avanço da ciência e as 
práticas cirúrgicas.
IF = 8.569, #1 em Cirugía*
Circulation
A revista da American Heart Association
Com uma combinação de investigação básica, de 
tradução, clínica e populacional, a revista publica 
os artigos mais autorizados e detalha as 
implicações da sua aplicação na sua prática diária 
para melhorar os resultados para o paciente.

IF = 17.202, #1 em Doença vascular periférica*
The Journal of Bone & Joint Surgery

THá 126 anos que esta revista tenha sido o 
padrão de ouro na investigação científica 
revisada pelos colegas no campo mundial da 
ortopedia.
IF = 5.163, #1 em Ortopedia*

Academic Medicine

Revista oficial da  Association of American Medical 
Colleges

A publicação atua como um foro internacional 
para a troca de ideias e informações acerca de 
políticas, problemas e investigação sobre a 
medicina académica, incluindo o fortalecimento 
da qualidade da educação e treinamento médico.
IF = 4.194, #1 em Educação e Disciplinas científicas*

Journal of Head Trauma Rehabilitation
A revista oficial da Brain Injury Association of 
America.
É uma publicação revisada pelos colegas 
fornecendo informações sobre manejo clínico e 
reabilitação de pessoas com feridas na cabeça 
para o profissional praticante.

IF = 3.323, #1 em Reabilitação*



Journals

Nursing2017

Um dos principais journals para os enfermeiros profissionais, Nursing está feito à medida de quem 
cuida aos pacientes em diversos cenários: hospitais, lares dos pacientes, instalações de cuidado ao 
longo prazo e clínicas ambulatórias, por mencionar somente alguns. Cada mês oferece uma ampla 
variedade de interessantes artigos clínicos e não clínicos apresentados num estilo direito y fácil de 
ler.

Nursing Research 

A revista mais prestigiosa e procurada no seu campo, publica artigos sobre técnicas de investigação, 
estudos quantitativos e qualitativos, e metodologia de última geração, incluindo informações que 
ainda não se encontram nos livros de texto.

AJN: American Journal of Nursing  

Revisada pelos colegas e baseada na evidência, a revista mais antiga e homenageada de amplo 
conteúdo sobre enfermaria no mundo está considerada a publicação principal da profissão. Oferece 
uma guia exaustiva e profunda para ajudar aos enfermeiros a se manter atualizados sobre os 
avanços clínicos e os desenvolvimentos profissionais. Suas edições apresentam artigos clínicos 
práticos acerca de temas essenciais, informações vitais sobre fármacos, mais artigos de auto estudo 
das atividades curriculares aprovadas pela ANCC.

JONA, Journal of Nursing Administration

JONATM é a fonte autorizada de informações sobre desenvolvimentos e avanços na liderança do 
cuidado do paciente. Dirigida aos executivos, diretores e gerentes da enfermaria nos entornos 
hospitalários, de saúde comunitária e cuidado ambulatório. Seus artigos práticos, inovadores e 
orientados à solução fornecem as ferramentas e os dados necessários para conseguir a 
excelência na prática executiva nos mutáveis sistemas do cuidado da saúde.

Mais de 90 revistas cobrindo uma ampla variedade de especialidades de enfermaria.
Dado que a informação para os enfermeiros precisa desenvolver-se pelo seu crescente papel no moderno 
cuidado da saúde, o acesso ao material correto de texto completo é ainda mais importante para seu trabalho e 
o desenvolvimento da sua carreira. Ovid assegura-se que sua equipe se mantenha atualizada nos recursos de 
educação continua, materiais de educação clínica e para o paciente, e as últimas abordagens ao cuidado 
baseado na evidência.

As Revistas de Enfermaria LWW incluem:

Serie de revistas de opinião atual LWW
24 títulos específicos de disciplina que apresentam revisões dos 
últimos desenvolvimentos da investigação clínica.

Na Coleção Current Opinion:

• Current Opinion in Infectious
Diseases

• Current Opinion in Gastroenterology
• Current Opinion in Lipidology
• Current Opinion in Cardiology
• Current Opinion in Oncology

As revistas de Opinião Atual (Current Opinion) de 
Lippincott Williams & Wilkins estão consideradas a 
maneira mais eficiente e autorizada de se manter 
informado em todos os principais desenvolvimentos na 
medicina clínica. Os conselhos editoriais internacionais 
procuram em milhões de artigos médicos publicados 
cada ano no mundo, para apresentar um analises 
conciso e confiável dos avanços da investigação mais 
significativos e artigos de interesse que impactam à 
prática geral.

Why Book Collections on Ovid?

• Natural language searching makes it easy to find what you are looking for without complex search 
terminology

• Relevancy ranking in search saves time by delivering the best possible results

• Seamless linking to full-text journals and databases and even more resources outside of the Ovid
environment

• Flexible search and browse options.

• Books are available in the Books@Ovid eReader using the ePub format 

• Download and save chapters as PDFs

Revistas de enfermaria de LWW



Books@Ovid oferece uma lista crescente de mais de 4,000 edições atuais de livros on-line, das 
editoras académicas mais prestigiosas do mundo, incluindo uma das mais grandes seleções de 
livros clínicos eletrônicos essenciais.

Coleções de livros de Lippincott
Coleções rentáveis de livros de alta qualidade duma das editoras médicas 
líderes no mundo.
Escolher o conjunto correto de livros para sua instituição pode ser difícil; escolher um título e não outro 
leva tempo e provoca problemas de orçamento. Por isso as coleções são um método rápido e rentável de 
expandir as suas existências de livros. Ovid tem uma grande variedade de coleções que apresentam os 
títulos premier publicados por Lippincott. Seja que você esteja interessado num pequeno grupo de livros 
baseados numa especialidade específica, uma especialidade mediana o inclusive coleções mais extensas, 
pode escolher aquelas que se ajustem às suas necessidades e ao seu orçamento.

• Coleção de consulta
• Coleções de área
• Coleções extensas adicionais
• LWW Doody’s Core Title Collection
• LWW Doody’s Essential Collection 

Fenoglio-Preiser’s 
Gastrointestinal 

Pathology, 4e

Operative Techniques 
in Gynecologic Surgery: 

Gynecology

Principles and 
Practice of 

Gynecologic Oncology, 
7e

Recursos eruditos de alta qualidade 
num amplio rango de disciplinas

Por que as coleções de livros de Ovid?

• A procura em linguajem natural facilita encontrar o que você está procurando sem 
necessidade de uma terminologia complexa de procura.

• O ordenamento pela relevância na procura economiza tempo ao entregar os melhores 
resultados possíveis.

• Vínculos contínuos aos textos às revistas e bases de dados de conteúdo completo, e até a 
mais recursos fora do ambiente de Ovid.

• Opções flexíveis de procura e navegação.
• Os livros estão disponíveis no leitor Books@Ovid eReader usando o formato ePub.
• Faça download dos capítulos e guarde-los como PDF. 

Coleções extensas adicionais de LWW
Estas três coleções são nossa mais ampla seleção de livros e nossa oferta mais extensa. Incluindo 
quase todos os livros de LWW sobre medicina e enfermaria disponíveis em Ovid, a Coleção Completa 
de Livros inclui mais de 1,200 títulos e a Coleção de Livros Médicos consiste em ao redor de 450 dos 
textos e manuais médicos mais atuais.

• LWW Total Access Book Collection • LWW JBI Book Collection • LWW Medical Book Collection

Livros



Coleções de consulta de LWW
Escolha entre 9 coleções focalizadas e rentáveis oferecendo para você um conjunto manejável e a 
preço razoável de livros eletrônicos premium de Lippincott. O conteúdo pode se constituir de maneira 
rápida e fácil dentro do portfólio de livros eletrônicos da sua instituição. As coleções incluem:

• LWW 5-Minute Clinical Consult Collection (13 livros)
• LWW Anesthesiology & Pain Medicine Consult Collection (10 livros)
• LWW  Cardiology Consult Book Collection (11 livros)
• LWW Hematology and Oncology Consult Collection (10 livros)
• LWW Neurology Consult Collection (10 livros)
• LWW Obstetrics & Gynecology Consult Collection (10 livros)
• LWW Pediatric Consult Collection (11 livros)
• LWW Radiology Consult Collection (11 livros)

• LWW Surgery Consult Collection (10 livros)  
 
LWW Doody’s Collections
Cada título das seguintes coleções tenha sido selecionado pelos profissionais do cuidado da saúde 
academicamente afiliados e pelos bibliotecários médicos como título essencial ou principal e 
qualificado com uma pontuação de 0-3.
• LWW Doody’s Core Title Collection
Mais de 200 livros premium publicados por LWW sobre medicina, enfermaria e ciências da saúde tenham 
sido designados como Doody’s Core TitlesTM e selecionados pelos profissionais do cuidado da saúde 
academicamente afiliados e pelos bibliotecários médicos como recursos imprescindíveis para 
praticantes, investigadores e estudantes para uma compra só de acesso perpétuo em Books@Ovid.
• LWW Doody’s Essential Collection
Mais de 600 livros premium de LWW são Doody’s Core Titles que tenham sido recomendados como 
compras ESSENCIAIS para as instituições, especialmente para aquelas que têm orçamentos limitados, 
procurando expandir seu portfólio de recursos médicos. Disponíveis como uma compra só de acesso 
perpétuo em Books@Ovid.

Coleções por área de LWW
Será que procura um grupo de títulos mais extenso que cubra uma especialidade específica? 
Ordenadas pelo tamanho desde alguns livros a mais de 100, mencionamos a continuação as coleções:

• LWW Anesthesiology Book Collection
• LWW Cardiology Book Collection
• LWW Cardiovascular Book Collection
• LWW Critical Care Medicine Book Collection
• LWW Emergency Medicine Book Collection
• LWW Hematology Book Collection
• LWW Microbiology Book Collection
• LWW Neurology Book Collection
• LWW Neuropsychiatry Book Collection
• LWW Nursing Book Collection

• LWW Obstetrics & Gynecology Book Collection

• LWW Anesthesiology Book Collection
• LWW Cardiology Book Collection
• LWW Cardiovascular Book Collection
• LWW Critical Care Medicine Book Collection
• LWW Emergency Medicine Book Collection
• LWW Hematology Book Collection
• LWW Microbiology Book Collection
• LWW Neurology Book Collection
• LWW Neuropsychiatry Book Collection
• LWW Nursing Book Collection
• LWW Obstetrics & Gynecology Book Collection

Livros



Acland’s Video Atlas 
of Human Anatomy

A guia visual de Bates para a exploração física
Vídeos de valorização física dos pés à cabeça e baseada nos sistemas, e de habilidades 
de razoamento clínico.
A guia visual de Bates para a exploração física fornece novos vídeos de habilidades clínicas, 
apresentando técnicas de exploração dos pés à cabeça e baseadas nos sistemas, assim como módulos 
OSCE (siglas em Inglese de Objective Structured Clinical Examinations, Exames clínicos estruturados 
por objetivos) de razoamento clínico. Esta guia on-line mantém a origem baseado na evidência do 
texto e dá uma atenção cuidadosa à exatidão clínica e aos tipos de pacientes perfilados na série.

Bates’ Visual Guide 
to Physical Examination

• Apoie o ensino e a aprendizagem da anatomia com mais de 300 
vídeos narrados; a cobertura inclui extremidade superior, 
extremidade inferior, tronco, cabeça e pescoço e órgãos internos; 
ademais, conteúdo inovador sobre o ouvido interno.

• Permite aos estudantes uma observação independente e frequente 
para repasso, auto avaliação e preparação prática para os exames, 
assim como rastrejar o seu desempenho usando perguntas e 
respostas interativas e tests de revisão o por tempo. 

• Demonstrar a função muscular em 3D aos colegas, staff e pacientes.
• Observe os vídeo clips, compartilhe-los com os seus colegas e 

adicione-los a uma área de “favoritos” para uma referência rápida. 

• Apoia os objetivos de ensino e aprendizagem com horas de 
vídeos narrados e rotulados.

• Prepara aos estudantes para o encontro com o paciente e 
os exames de conselho.

• Permite que estudantes tenham uma visão independente e 
frequente, e ponham à prova suas habilidades de 
razoamento clínico.

• Fornece um recurso para os médicos revisar e refrescar sua 
compreensão das técnicas de exploração.

• Cria rotas direitas aos vídeos do catálogo da livraria ou o 
programa de estudos; permite baixar as transcrições em 
PDF para usá-las nas guias de aprendizagem. 

APLICATIVO 
MÓVEL

OTIMIZADO

Recursos de aprendizagem LWW

Recursos de aprendizagem LWW 
Recursos imprescindíveis e confiáveis de ciência da educação para 
aprendizagem, ensino e prática. Disponíveis on-line e nos 
dispositivos móveis.
Estes recursos líderes de aprendizagem eletrônica de Lippincot Williams & Wilkins (LWW) fornecem à 
sua instituição os recursos essenciais na ciência da educação na saúde e cobrem anatomia básica, 
técnicas de exploração física, informações fundamentais médicas e farmacêuticas e mais.

Vídeo atlas Acland de anatomia humana
Vídeos giratórios em 3D de espécimes cadavéricos reais
O vídeo atlas Acland de anatomia humana é a solução anatómica ótima de aprendizagem. Olhe e 
aprenda do anatomista de renome internacional Dr. Robert Acland, Professor Emérito de Cirurgia, 
University of Louisville School of Medicine, enquanto mostra e explica o movimento anatómico dentro 
de cada região do corpo, cobrindo ossos, músculos, tendões, órgãos e mais.

APLICATIVO 
MÓVEL

OTIMIZADO



• Oncologia
• Terapia física: fala, 

linguagem e audição
• Terapia ocupacional
• Anestesiologia

 

• Educação médica
• Medicina ortopédica
• Cirurgia
• Medicina de emergência
• Farmacêutica 

Recursos de aprendizagem LWW 

LWW Health Library

 Stedman’s Online

Stedman’s Online
O recurso definitivo para a terminologia médica

Por mais de 100 anos, Stedman’s tenha definido à medicina para os 
profissionais da saúde. Stedman’s Online oferece aos usuários acesso on-
line ao recurso mais completo de términos médicos, definições, 
abreviaturas e símbolos.
Ao oferecer este recurso ao seu staff do cuidado da saúde, você poderá 
estandardizar o processamento de registros e cumprir com as regulações 
do cuidado da saúde, ajudando a incrementar a exatidão da 
documentação, limitar erros, melhorar a seguridade do paciente e 
assegurar a qualidade do cuidado. Ademais de ser ideal para cenários 
académicos e clínicos do cuidado da saúde, Stedman’s será uma valiosa 
referência para as companhias de seguros e firmas legais pesquisando os 
reclamos de seguros e demandas pela mala práxis.

Livraria de saúde de LWW
Um portal on-line ao conteúdo clássico e educacional, mais vídeos, imagens, estudos de 
casos e bancos de tests para o ensino, a aprendizagem e a prática.
A Livraria de Saúde de LWW fornece educação confiável de educação em ciências da saúde e conteúdo 
clínico diretamente aos estudantes, professores, residentes e staff através de um portal só; completo com 
interatividade e auxiliares multimídia. Ademais de escolas médicas e hospitais, estes recursos são 
imprescindíveis para programas educacionais e de residência relacionados, incluindo serviços cirúrgicos, 
terapia física, medicina osteopática e ciência farmacêutica.

Ao fornecer acesso on-line aos textos essenciais, vídeos de 
procedimentos, estudos de casos reais e bancos de tests, você sentirá 
se seguro de ter os recursos que precisa para apoiar efetivamente a 
aprendizagem fundamental e a prática clínica dos seus estudantes e 
residentes.
Coleções disponíveis da Livraria de Saúde de LWW:

5-Minute Consult

5-Minute Consult
Ferramenta de apoio nas decisões clínicas no ponto de cuidado para médicos e profissionais 
do cuidado da saúde.

5-Minute Consult, uma solução líder no ponto de cuidado, oferece 
acesso on-line ao conteúdo e ferramentas clínicos sintetizados, 
permitindo aos fornecedores de saúde tomar decisões rápidas e 
informadas ao pé da cama do paciente.
Baseado no conteúdo clínico sobre cuidados primários líder de vendas 
por mais de 20 anos, este portal é a maneira mais rápida de obter o 
diagnóstico, o tratamento e o manejo mais prováveis de milhares de 
doenças. Agora esta guia confiável para médicos, assistentes médicos, 
enfermeiros e residentes é acessível on-line para apoiar as decisões.

APLICATIVO 
MÓVEL

OTIMIZADO

APLICATIVO 
MÓVEL

OTIMIZADO

APLICATIVO
MÓVEL

OTIMIZADO



Bases de dados premium das 
editoras líderes no mundo
Em Ovid oferecemos mais de 100 bases de dados essenciais e de nicho, desde Ovid MEDLINE a 
PsycINFO e Embase a AMED, HaPI e Maternity e Infant Care, para apoiar o leque de necessidades de 
aprendizagem, investigação e prática numa ampla variedade de disciplinas, desde a medicina clínica 
e a farmacologia à engenharia e estudos religiosos.
A poderosa combinação da implementação da abundante base de dados de Ovid com as funções 
avançadas de procura, linguagem natural e processamento, tecnologia sofisticada de vínculos e 
opções pessoalizáveis de desdobramento de Ovid oferece uma solução única e integrada de base de 
dados, ideal para todos os usuários numa instituição.

 Por que Databases@Ovid?
• A tecnologia proprietária de mapeamento de precisão “mapea” com facilidade um término 

de procura ao vocabulário controlado de cada base de dados.
• Procura de múltiplos arquivos através das bases de dados, revistas e livros de maneira 

simultânea.
• Eliminação automática dos resultados duplicados.
• Vínculos pessoalizáveis à todas as existências de texto completo disponíveis.
• Vinculação continua aos recursos gratuitos relevantes de texto completo e internet. 

Amirsys Reference Centers™
Procure milhares de imagens de alta qualidade, diagnósticos 
clássicos e informações clínicas, tudo num lugar só.
Sem importar a sua especialidade, os médicos, enfermeiros, residentes, investigadores, 
estudantes e educadores têm que ser versados na compreensão e revisão de imagens. OvidSP 
oferece acesso continuo num clique só às três bases de dados de abundantes imagens.

• Amirsys Anatomy Reference Center
15,000 estruturas anatómicas, localizações e características de mais de 10,000 
imagens altamente detalhadas, incluindo gráficas cheias de cor, fotos cadavéricas, 
imagens radiológicas e histológicas.

Mais de 72,000 imagens de alta qualidade, incluindo raios X, TC, RM, ultra-som e 
gráficas cheias de cor.

• Amirsys Pathology Reference Center
Mais de 36,000 imagens, incluindo patologia básica, tinção HE, tinção IHC, imagens correlacionadas e gráficas cheias de cor.

Cada uma de estas bases de dados apresenta uma combinação de milhares de imagens, diagnósticos clínicos 
comuns e temas importantes de radiologia, anatomia ou patologia fornecidos pelos expertos. São perfeitas não só 
para clínicos praticantes ou especialistas em radiologia, patologia ou anatomia, senão também para os médicos 
referentes, enfermeiros, residentes, educadores e qualquer estudante em qualquer campo médico e em qualquer 
etapa do seu treinamento.
Descubra informações continuamente atualizadas e imagens criadas e selecionadas por renomados expertos em 
anatomia, patologia e radiologia. Procure ou navegue os temas pelo seu diagnóstico, órgão, sistema de órgãos, 
especialidade médica ou palavra chave.
Os temas são breves e organizados com marcadores, e seguem um formato consistente para facilitar a sua revisão e 
interpretação. Descarregue, imprima e compartilhe imagens e temas compatíveis com PowerPoint para usos clínicos 
ou educacionais.

Bases de datos

• Amirsys Anatomy Reference Center



Visible Body® 
A solução completa de educação em anatomia em 3D, on-line e por dispositivo móvel

Visible Body é um pacote de programas on-line cobrindo anatomia, 
fisiologia, patologias, músculos e os sistemas esquelético e circulatório 
através de modelos interativos 3D, animações, testes e mais.
Se você apoia professores, estudantes, clínicos ou P&D de dispositivos 
médicos, Ovid oferece uma subscrição flexível e opções de compra 
que lhe-permitem pessoalizar e satisfazer as suas necessidades 
específicas. Ademais, cada programa oferece se também para  iPad® 
e/ou Android®* para apoiar aos usuários que precisam de acesso fora 
de linha e fora do site para ajustar-se a seus ocupados horários, 
hábitos de estudo e preferências com respeito aos dispositivos. 
*aplicativos seletos somente

Bases de datos

• Descubra as capas e estruturas 
dos pés à cabeça, faça girar os 
modelos anatómicos e 
mergulha-se na anatomia 
sistémica e regional.

• Complementa o livro de texto e 
o ensino na aula com recursos 
interativos apoiando os 
objetivos de aprendizagem e 
medindo a competência do 
aprendiz.

• A cobertura é desde a anatomia 
sistémica e regional completas 
aos módulos de especialidade, 
perfeitos para qualquer plano 
de estudos.

• Acesso a uma variedade de 
tipos de conteúdo incluindo 
animações, ilustrações, 
definições, pronunciações em 
áudio, tests e mais.

• Produzido por uma equipe 
ganhadora de prémios de 
ilustradores médicos e expertos 
em visualização biomédica, 
pertencendo à Association of 
Medical Illustrators.

• Acesso estendido às valiosas 
ferramentas de trabalho e 
funções pessoalizadas, fora do 
campus e sem necessidade de 
conexão à internet. 

Módulos disponíveis:
Recursos essenciais de anatomia e fisiologia
Atlas de anatomia humana
Uma referência geral da anatomia humana, ganhadora de prémios, que é 
uma visualização em 3D e uma ferramenta de aprendizagem utilizada 
para interatuar e explorar os sistemas do corpo humano.

Animações fisiológicas
Esta livraria de animações é uma extensa coleção de quase 70 
surpreendentes vídeos de alta qualidade, ilustrando e mostrando em 
animação os principais processos fisiológicos do corpo humano.

Anatomia para a aula
Anatomia e fisiologia
Este programa de ensino interativo, ganhador de prémios, fornece 
todo o material complementário on-line necessário para apoiar aos 
professores e estudantes num curso de 2 semestres de anatomia e 
fisiologia numa universidade, escola de ciências da saúde ou colégio 
comunitário. 

Anatomia no trabalho
Anatomia e função
Desenvolto pensando no médico ocupado, este programa fornece aos 
médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde acesso à animações, 
ilustrações e modelos em 3D do corpo humano e as suas funções comuns, 
que podem ser usados como referência visual e para a educação ao 
paciente no sitio de trabalho.

Módulos premium de especialidade
Realize um extenso percurso através de vários sistemas complicados do 
corpo com estes módulos de especialidade. Os programas usam modelos 
em 3D e apresentações interativas, vídeos curtos e imagens visualmente 
surpreendentes para dar aos usuários uma olhada mais profunda para 
aprendizagem e referência.

• Heart & Circultory Premium
• Muscle Premium
• Skeleton Premium



Bases de datos

Recursos de prática baseada na evidência
A prática baseada na evidência (EBP pelas suas iniciais em Inglese) está dirigida ao cuidado do 
paciente utilizando os lineamentos das melhores práticas, assim como assegurar que os recursos do 
cuidado da saúde utilizem-se de maneira eficiente e efetiva quando isto seja possível. Em Ovid, você 
pode aceder à melhor informação de evidência disponível da comunidade internacional e às 
ferramentas para a atenção ao paciente em um lugar só, provenientes de recursos líderes como 
Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR), Joanna Briggs Institute (JBI), Natural Medicines e mais.

Natural Medicines
Revisões baseadas na evidência da medicina alternativa e complementária
Esta base de dados de medicinas naturais é ideal para hospitais, universidades, 
corporações, fabricantes, farmácias varejistas, organizações e práticas profissionais 
privadas.

• As seções incluem seguridade, eficácia, efeitos adversos, precauções, contraindicações, dados de 
embaraço e lactância, overdose, mega dose e interações potenciais com alimentos, ervas, complementos 
alimentícios, fármacos e provas diagnósticas e/ou de laboratório.

• Informações de medicina complementária baseada na evidência, cobrindo ervas, complementos 
alimentícios, modalidades terapêuticas e regimes alimentícios especiais.

• Apoia às instituições de saúde ao oferecer o cuidado integral em direção à saúde e bem-estar totais.
• Oferece informações sobre potenciais efeitos adversos e interações com os medicamentos de prescrição. 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 
Um recurso definitivo para o conteúdo essencial de medicina baseada na evidência
Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) apoia ao movimento internacional em direção à integração da 
Medicina Baseada na Evidência (EBM pelas suas iniciais em Inglese) à prática clínica, aportando a “melhor 
evidência” da investigação médica ao pé da cama do doente, à clínica e à comunidade. Os profissionais da 
saúde no mundo todo procuram a EBM como o novo padrão do cuidado clínico.

• Combina 7 dos recursos de evidência mais confiáveis numa base de dados de procura total só.
• Oferece conteúdo dos produtores de evidência líderes, incluindo a Cochrane Collaboration publicada por 

Wiley, assim como o American College of Physicians Journal Club.
• Acesso às revisões de artigos, metodológicas, sistemáticas e tecnológicas. 

Joanna Briggs Institute (JBI)
Um site extenso de informações ricas em evidência e 
ferramentas para ajudar a implementar a evidência na 
prática.
Exclusivo de Ovid
O modelo de prática baseado na evidência de JBI considera-se um ponto de referência na indústria da saúde, 
alentando aos profissionais a implementar um programa efetivo de prática baseada na evidência para fornecer o 
melhor cuidado possível ao paciente.

• Publicações de alta qualidade para melhorar a capacidade do seu staff para localizar evidência atual 
para uma prática informada.

• Acesso à investigação resumida num formato fácil de localizar, entender e distribuir.
• Contém um conjunto único de informações como Resumos de evidência, Práticas recomendadas 

baseadas na evidência, Revisões sistemáticas e mais. 
• Ferramentas para apoiar à avaliação crítica e às revisões sistemáticas.
• Os nodos por área de JBI estão disponíveis nos seguintes campos: Cuidado da terceira idade, 

Enfermaria crónica, Trauma e emergência, Medicina geral, Assistência no parto, Pediatria, Reabilitação, 
Serviços cirúrgicos e mais.

• Outras ofertas de JBI incluem as Lippincott/JBI Synthesis Science in Healthcare Online Book Series, 
uma extensa coleção de livros permitindo aos profissionais da saúde entender o modelo JBI do 
cuidado da saúde baseado na evidência, e o International Journal of Evidence-Based Healthcare, que 
publica trabalhos académicos originais, incluindo reportes de evidência no cuidado da saúde, revisões 
sistemáticas e artigos académicos. 
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VisualDX
Líder na exatidão diagnóstica
VisualDx® oferece uma procura rápida em mais de 40,000 imagens 
de doenças ou guia clínica na terapia, manejo, complicações e mais; 
ajuda aos usuários a chegar em segundos a um diferencial 
pessoalizado, específico para o paciente.

VisualDx é a única ferramenta desenhada para lhe ajudar a 
responder às suas perguntas diagnósticas enquanto trabalha, 
redefinindo o “apoio diagnóstico” para uma tomada de decisões 
mais precisa e informada no ponto de cuidado. Seus usuários podem 
ingressar os achados específicos do paciente e construir um 
diferencial pessoalizado em tempo real com o paciente.

• Conteúdo conciso, revisado pelos colegas, para o ponto de cuidado.
• Construa em segundos diagnósticos diferenciais pessoalizados, específicos para o paciente.
• Perguntas guiadas de provas diagnósticas escritas pelos especialistas, baseadas na queixa principal.
• Procure pela queixa principal para ver todos os padecimentos que se correspondam.
• Identifique os efeitos adversos das medicações.
• Se integra com o registro eletrônico de saúde que ajuda aos médicos a realizar diagnósticos confiáveis e 

exatos.
• O conteúdo de VisualDx tenha sido criado por uma equipe de médicos com mais de 100 editoras médicas 

contribuindo ao conteúdo revisado pelos colegas e baseado na evidência. 
• Bibliotecários médicos e editores médicos revisam o conteúdo para assegurar sua exatidão e atualidade.
• Rápido acesso à guia de terapias, informações de manejo, tratamento e mais.
• Se comunique com os pacientes através de folhetos e imagens para mais de 200 diagnósticos principais.
• Médicos e enfermeiras do mundo todo confiam em VisualDx. 

Restrição regional: VisualDx não está disponível em Ovid nos Estados Unidos ou Canadá.

Ovid Emcare
Uma base de dados premium sobre enfermaria e saúde auxiliar com mais de 5 milhões de 
registros de mais de 3,700 revistas especializadas.
Ovid Emcare, em associação com Elsevier, estabelece um novo padrão na investigação de enfermaria e saúde 
auxiliar, fornecendo mais registros e conteúdo confiável do que em qualquer outra base de dados líder em 
enfermaria. Unindo conteúdo premium com a plataforma de procura médica mais confiável do mundo, Ovid 
Emcare dá aos seus usuários o poder de fornecer cuidado de alta qualidade e melhorar os processos de 
investigação.
O conteúdo de Ovid Emcare inclui:

Uma base de dados premium sobre enfermaria e saúde auxiliar com mais de 5 milhões de registros de mais 
de 3,700 journals.

• Conteúdo conciso, revisado pelos colegas, para o ponto de cuidado.
• Mais de 3,700 revistas internacionais indexadas; mais do que em qualquer outra base de dados de 

enfermaria.
• Mais revistas académicas, revisadas pelos pares e indexadas do que em qualquer outra base de dados 

de enfermaria.
• Mais de 1,800 títulos que não estão disponíveis em outras bases de dados líderes de enfermaria.
• Quase 5 milhões de registros que datam desde 1995.
• Até 250,000 registros/citas adicionados cada ano.
• O mais amplo espectro de conteúdo internacional; mais do que em qualquer outra base de dados de 

enfermaria: 50% das revistas de Norte América, 40% de Europa, 10% de outras regiões. 9% dos registros 
para artigos que não estão em inglese, ainda que a maioria tem abstracts nesse idioma.

• 70% de registros com abstracts on-line. Mais de 70,000 termos preferidos em EMTREE, expandidos com 
temos de enfermaria e saúde auxiliar, todos com mapeamento a MeSH de MEDLINE. 

Databases
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Abstracts de conferências de ciências da 
vida de Northern Ligth
Esta base de dados de literatura cinza oferece mais de 2.5 milhões de abstracts de conferências e 
pósters de conferências médicas e de ciências da vida no globo todo. Ideal para instituições 
académicas, hospitais de investigação e companhias farmacêuticas e de dispositivos médicos, 
Northern Light oferece aos usuários acesso às informações, frequentemente vários anos antes de ser 
publicadas em revistas industriais ou académicas, e produze um grupo completo de resultados 
relevantes para apoiar sua investigação, ensaios clínicos ou revisões sistemáticas.

Os abstracts das conferências cobrem:
• Um recurso imprescindível para revisões sistemáticas.
• Mais de 25,000 abstracts adicionados cada mês.
• Acesso fácil e rápido a mais de 100,000 pósters de conferência com tablas, gráficas e imagens.
• Acesso em tempo real aos abstracts da conferência; pode se buscar dentro das 3 semanas 

seguintes ou menos a partir de ter sido publicado no site da conferência.
• A cobertura inclui doenças, tratamentos, fármacos, fases de ensaios clínicos, dispositivos médicos 

e mais.
• Cumpre ao 100% com o copyright; procure com confiança em todo o conteúdo. 

Embase®

Embase é ideal para qualquer pessoa do mundo clínico, corporativo ou académico, desde médicos e 
desenvolvedores de fármacos aos fabricantes de dispositivos médicos e estudantes de medicina 
procurando informações atuais, relevantes e práticas no seu campo.

Ovid, a solução agregada líder no mundo de conteúdo bibliográfico e de texto completo em medicina e 
ciência, oferece aos usuários acesso fácil e completamente integrado a quatro produtos distintos de 
Embase: Embase atual, atualizado diariamente; o arquivo clássico de Embase; as alertas diárias e as 
alertas semanais de Embase. Combinado com um extenso dicionário Emtree, a poderosa tecnologia de 
procura de Ovid, e ferramentas que economizam tempo no fluxo de trabalho, suporta uma recuperação 
e um manejo de procura rápidos e exatos.

A base de dados Embase é a fonte mais confiável de investigação farmacológica e biomédica global e 
baseada na evidência. Respaldada pelo dicionário Emtree, que fornece uma extensa indexação e 
permite uma recuperação precisa das informações biomédicas e das ciências da vida.

Características de Embase:
• As disciplinas e campos incluem: Farmacologia e Ciência farmacêutica; Farmacoeconomía; 

Toxicologia; Medicina baseada na evidência; Biotecnologia e Bioengenharia; Dispositivos médicos; 
Investigação e desenvolvimento de fármacos; Investigações clínicas; Investigação da saúde pública, 
ocupacional e ambiental e Manejo de políticas; e mais.

• Mais de 30 milhões de registros bibliográficos datando desde 1974.
• Todas as citas de MEDLINE®.
• Registros indexados de mais de 8,500 revistas, mais de 3,000 das quais são únicas de Embase.
• Cobertura internacional: os registros obtêm-se de fontes publicadas em mais de 90 países.
• Atualizações constantes: mais de 1.5 milhões de citas e abstracts adicionam-se cada ano. 
• Citas totalmente indexadas, termos de indexação e códigos.
• Abstracts escritos pelos autores em quase 80% das citas.
• Indexação de fármacos pelo seu nome comercial, nome do fabricante, ensaios clínicos e mais.
• Procuras clínicas da McMaster University, pessoalizadas para Ovid! 
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BIOSIS®

Considerado uma das fontes de conteúdo de ciências da vida líderes no mundo, o 
conjunto BIOSIS® não tem igual na informação exaustiva. O conjunto de produtos 
BIOSIS® inclui:
BIOSIS Previews®

• Conteúdo de revistas especializadas de Biological Abstracts® junto com conteúdo não 
de revistas de Biological Abstracts/RRM®.

• Cobertura exaustiva de virtualmente todas as disciplinas das ciências da vida.
• A cobertura remonta-se desde 1926 ao presente.
• Investigação crítica em tendências e desenvolvimentos atuais. 

Biological Abstracts®
• Aproveite os altos estándares do processo de avaliação de revistas; somente 

indexam-se revistas de investigação original, revisadas pelos colegas e de ciências 
da vida.

• Indexação especializada (termos de doenças de MeSH, CAS Registry, etc.).
• Disponível com mais de 11.3 milhões de registros datando desde 1926. 

Biological Abstracts/RRM®
• Descubra novos aplicativos, técnicas e métodos de laboratório discutidos nas reuniões, 

meses antes de ser publicados nas revistas.
• Rastreje à concorrência.
• Referências de mais de 1,500 reuniões, 29,000 pacientes, 9,000 resenhas de livros e mais 

de 24,000 referências aos artigos de revisão. 

Récord zoológico
• Determine a primeira aparição dum animal na literatura publicada.
• Aceda à investigação em campos significativos como biodiversidade, ecologia e 

conservação da vida selvagem da fonte de literatura zoológica líder no mundo.
• Procure descrições de novas espécies.
• Obtenha os resultados mais precisos mediante uma indexação especializada do registro 

não oficial de nomes de animais do mundo. 

Archivo de fármacos Derwent
O arquivo de fármacos Derwent é a fonte definitiva de informações de todos os aspectos do 
desenvolvimento, sínteses, avaliação, manufatura e uso de fármacos. Fornece referências da 
literatura farmacêutica mundial que se remontam a 1964.
Esta cobertura altamente enfocada do arquivo de fármacos Derwent assegura um sólido foco 
farmacêutico, permitindo a procura precisa dos novos desenvolvimentos na indústria 
farmacêutica. Aproximadamente 20% dos dados no Arquivo de Fármacos não está disponível em 
nenhuma outra base de dados de fármacos.

• O arquivo on-line contém mais de 1.5 milhões de registros, desde 1964 ao presente.
• A indexação única permite aos usuários encontrar informações relevantes com rapidez.
• A literatura mundial compilada de 1,200 revistas especializadas e conferências para 

uma cobertura que não tem rival. 



Databases

Conteúdo de acesso 
aberto de Medknow

Confie em Medknow
• Fornecedor de serviços de publicação 

de acesso aberto global.
• Editora de mais de 380 revistas STM 

numa plataforma de acesso aberto.
• Associações com 340 sociedades 

médicas.
• Fortaleza de desempenho, com quase 4 

milhões de downloads de artigos 
mensais.

• Suporta sociedades e associações 
médicas na Ásia, o Meio Oriente, a 
Europa e a África, entre outras regiões. 

Áreas principales:

• Ciência
• Conservação
• Enfermaria
• Engenharia
• Ética
• Ética dos negócios 

• Farmácia
• Farmacologia
• Física
• Medicina alternativa
• Medicina geral
• Meio  ambiente 

• Microbiologia
• Odontologia
• Psicologia
• Psiquiatria
• Radiologia
• Saúde 

Por que Medknow?
• Conteúdo desenvolto localmente, 

acessível para o consumo global.
• Descubra investigações numa 

variedade de temas, desde medicina 
alternativa, a engenharia, a radiologia.

• Procure nas subscrições Ovid e 
conteúdo de acesso aberto numa 
interface só.

• Aceda a centos de revistas sem 
gravames.

• Utilize as ferramentas de produtividade 
de procura únicas de Ovid, como 
adicionar a Mis Projetos, exportar, 
imprimir e muito mais. 

Acceso aberto

Disponível através de OvidOpenAccess em Ovid, Medknow 
fornece acesso internacional imediato e irrestrito às 
revistas especializadas revisadas pelos pares.
Associado com mais de 335 notáveis sociedades e 
associações médicas, Medknow põe à sua disposição mais 
de 375 journals científicos, técnicos e médicos para o 
consumo global.
Podem-se procurar as revistas seletas de Medknow junto 
com o conteúdo ao qual está-se subscrito, o que oferece 
aos usuários a capacidade de procurar em todo o conteúdo 
com uma procura só.



Serviços Ovid de valor adicionado
Nosso suporte técnico e serviço, ganhador de prémios, disponível em 
20 idiomas diferentes.

Ovid dedica-se ao Serviço e Bom-sucesso do Cliente. A 
equipe global de Serviço ao Cliente tenha obtido o 
reconhecimento ao melhor da sua classe através do 
Omega Management Group’s NorthFace ScoreBoard 
AwardTM por uma satisfação ao cliente superior durante 
os últimos cinco anos seguidos.

Nosso suporte global está lá para você 24/7

Treinamento complementário Ovid e on-demand

Ovid fornece treinamento complementário pessoalizado on-line ou no sítio à medida dos 
requerimentos únicos da sua organização. Trabalhando com um dos nossos expertos treinadores, 
você poderá moldar o programa de treinamento à sua situação.
Você pode também assistir nossas sessões pré-gravadas ou se registrar para uma sessão on-line 
no nosso Centro de Treinamento on-line.

Serviços de pessoalizacão Ovid
Ovid oferece muitas características: utilize nosso Serviço de Pessoalizacão Ovid para indicar as suas 
preferências, para que seus usuários podam se beneficiar totalmente da abundante gama de 
características que oferecemos.
Isto ajuda aos usuários a se manter atualizados nos temas de investigação, reduz os passos no seu 
processo de pesquisa, estabelece o sistema baseado nas preferências do usuário e se vincula às 
existências locais de texto completo e aos recursos de internet mediante Links@Ovid.

Páginas de início pessoalizadas para a sua instituição
O Suporte Técnico de Ovid pode fornecer uma página de início pessoalizada para a sua instituição.
Inclui imagens de portada de fácil reconhecimento, quadro de procura de texto completo e 
materiais de treinamento; a página de início pode ajudar a facilitar o acesso ao conteúdo Ovid.
Ademais, adicione sua imagem com seu nome institucional e logotipo.

Ferramentas e widgets
As ferramentas e widgets de Ovid podem ajudar a fazer mais eficiente a procura dos seus usuários, 
fazendo que suas subscrições a Ovid estejam disponíveis no ponto de uso para seu staff e 
estudantes. Isto lhe-ajudará a melhorar a visibilidade do seu conteúdo subscrito, facilitar o acesso 
e aumentar o uso.

Procuras expertas
As procuras expertas de Ovid correrão uma procura e levarão aos usuários diretamente aos 
resultados, com um clique só! Inclua a procura experta no seu site web como vínculo ou widget de 
procura.

Serviços Ovid de valor adicionado



Implemente seu uso interno
Impulsores de início

Botões para o portal 
da sua livraria

Pósters

Alertas eTOC

Centro de recursos

Utilize esta função para criar uma JumpStart URL para usá-la na sua página de 
início; levará ao usuário à Tabla de Conteúdos da sua revista ou livro 
particular.

Fornece aos usuários vínculos rápidos para aceder ao seu conteúdo subscrito.

Promova Ovid e seus recursos com pósters que pode imprimir on-demand no 
seu site.

As Alertas Ovid permitem aos usuários se manter informados com 
pontualidade e atualizados nas notícias, revisões e informações de produto, 
mediante um correio eletrônico.

O Centro de Recursos Ovid é sua primeira parada para respostas rápidas a 
uma ampla variedade de perguntas de marketing, treinamento e suporte ao 
cliente, incluindo materiais já feitos e pessoalizáveis para lhe ajudar a 
promover os recursos de Ovid entre os seus usuários, perguntas frequentes, 
guias de referência rápida, logos, imagens, e muito mais!

• Livre acesso desde qualquer escrivaninha ou dispositivo móvel, sem necessidade de fazer 
downloads.

• As recomendações expertas de artigos e a incorporação das revisões clínicas de McMaster 
PLUS e os dados de tendência Altmetric, orientam sobre os artigos mais relevantes para os 
seus médicos.

• O filtro clínico avançado por tema organiza a última e melhor procura em mais de 300 temas 
específicos, em 15 áreas de especialidade.

• Crie procuras pessoalizadas de mais de 5,000 revistas em MEDLINE.

• Vínculos aos textos completos através da sua subscrição de acesso a Ovid, sítios de revistas 
LWW ou outras plataformas de editoras.

• Conteúdo agregado de todas as editoras líderes no mundo, não somente aos recursos de 
LWW ou de Ovid. 

OvidInsights.com
Um serviço gratuito de recomendação de 
artigos para o médico ocupado.
Se assegure de que seus médicos estejam 
atualizados nos temas mais importantes e relevantes 
no seu campo, e ajude a impulsionar o uso das suas 
revistas Ovid!

Serviços Ovid de valor adicionado
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