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A evidência global que você precisa 
para fazer escolhas clínicas informadas

   
   

Recursos EBP* do Joanna Briggs Institute  
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Acesso à melhor evidência disponível em 
revistas de texto completo, livros e bases de 
dados em Ovid

Apoio para construir evidência clínica

Evidência duma comunidade internacional

Ferramentas para involucrar ao paciente

Recurso de melhoria de qualidade

O major repositório 
de recursos EBP no mundo
para os profissionais 
do cuidado da saúde

Evidência global, exaustiva, atual e 
relevante em diversas especialidades

Ferramentas para apoiar a avaliação 
clínica e as revisões sistemáticas

Implemente a aplicação da evidência e 
avalie os resultados da prática e dos 
pacientes

 

* SIniciais em inglês de “prática baseada na evidência”.



Ponha a evidência na prática com Ovid®

Outras bases de dados EBP chave em Ovid

Você tem interesse nestes recursos líderes de EBP?
Contate hoje ao seu Representante Ovid ou escriva a ventaslatam@wolterskluwer.com!

0817
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Revistas e livros líderes de EBP

Embase®   
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Resenhas de medicina baseada na evidência
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Medicinas naturais   
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Vídeos, webcasts e podcasts EBP de Ovid
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Visite www.ovid.com/webcasts e o canal de YouTube OvidWoltersKluwer.
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Visite www.ovid.com 
para ver todo o conteúdo
da prática baseada na 
evidência em Ovid.

Mais de 31 milhões de registros que se 
remontam a 1974, incluindo conteúdo clínico 
e baseado na evidência

Fornece o conteúdo mais extenso para o 
tratamento informado do paciente; obtido 
de mais de 8 300 revistas especializadas, 
publicadas em 90 países

Inclui mais de 68 000 termos de uso 
frequente e filtros de perguntas clínicas para 
a recuperação clínica

Combina vários dos recursos mais confiáveis 
de evidência numa sola base de dados, 
oferecendo uma fácil procura

Conteúdo dos produtores líderes de 
evidência, incluindo a Cochrane 
Collaboration publicada por Wiley, assim 
como o American College of Physicians 
Journal Club

Acesso ao artigo, metodologia, revisões 
sistemáticas e tecnológicas

Informações de medicina alternativa 
baseada na evidência, cobrindo ervas, 
complementos, modalidades terapêuticas e 
dietas especiais

Apoia às instituições do cuidado da saúde, 
oferecendo um cuidado integral para a 
saúde plena e bem-estar

Inclui os potenciais efeitos secundários e 
interações com os medicamentos de 
prescrição

Appraising Economic Evidence: From
Effectiveness to Efficiency in Evidence-Based
Care

Beyond the Search: Maximize the Quality of
Systematic Reviews

Demystifying Research: Simplifying Critical
Appraisal

Fazer TUDO com a evidência: cumprimento dos 
padrões e maximização dos resultados dos 
pacientes.

Prática baseada na evidência: melhorar a prática, 
melhorar os resultados.

Qualidade vs. Evidência vs. Investigação vs. 
Inovação: aceitar todos os tipos de investigação.

E mais.
MLA Sunrise Seminar 
apresentado pela Dra. 
Daphne, da Purdue University, 
Calumet Stannard, Diretora do 
JBI Collaborating Centre no 
UCSF Medical Center.

Gravação em vídeo de 
“Beyond de Search: 
Maximizing the Quality of 
Systematic Reviews”, 
apresentando ao Dr. Ed 
Aromataris do Joanna Briggs 
Institute.

* É parte também duma série de livros: novos 
livros estão se-adicionando!

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. 

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


