
Ovid MEDLINE®

A fonte líder no mundo 
para literatura biomédica
erudita e pesquisa

Ovid MEDLINE é um recurso indispensável para todos 
os pesquisadores e profissionais da saúde, com 
o conteúdo e ferramentas para:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

23+ Milhões
de referências

 5,600+ Journals
internacionais 

Journals em
40+ linguagens

 Conteúdo 1946 
ao presente 

(com algum material antigo)

Ferramentas 
exclusivas 

Procura múltipla Campos únicos Atualização diária
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Aprocura e descobrimento confiáveis e precisos de Ovid, 
por mais de 23 milhões de citações de mais de 5,600 
revistas especializadas eruditas, indexadas e revisadas 
pelos colegas.

Ovid MEDLINE fornece a ampla cobertura e o conteúdo confiável que 
você necessita, com as ferramentas poderosas e precisas de Ovid para 
ajudar a você encontra-lo, incluindo procuras em múltiplos arquivos 
por suas outras bases de dados, journals e livros, tudo ao mesmo 
tempo!
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A diferença Ovid MEDLINE®: as 
ferramentas de procura e 
economia de fluxo de trabalho 
mais poderosas da indústria, e 
fácil vinculação a
sua livraria de textos completos 
dos journals!

Acesso a ePub antes da 
publicação: mais de 4,500 novos 
registros por semana.

Acesso a In-Process e outras 
citações não indexadas.

Procura mais precisa com o 
mapeamento proprietário Medical 
Subject Headings (MeSH), mais 
opções de procura pessoalizada.

Inclui todas as citações 
encontradas em PubMed.

Como valor agregado, Ovid 
MEDLINE® oferece acesso ao texto 
completo de mais de 1,000 
journals de Aceso Aberto das 
editoras médicas e de ciências da 
saúde mais
prestigiosas.
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Realizar revisões sistemáticas

Ensinar estratégias de busca

Acompanhar o desenvolvimento de 
fármacos e testes clínicos

Encontrar evidência para mudar a 
prática

Encontrar dados sobre prognósticos e 
casos

Encontrar estudos qualitativos para 
ajudar ao diagnóstico

Ajudar à tomada de decisões sobre 
terapias, examinando os benefícios, 
contraindicações e riscos

Identificar as mais recentes diretrizes, 
revisões sistemáticas e meta-analises 
para ajudar reduzir o eliminar erros 
médicos

Realizar pesquisas exaustivas 
sobre um tema médico para 
preparar apresentações, 
desenvolver e escrever pedidos de 
financiamento, o escrever artigos 
para publicação

Encontrar pesquisas sobre serviços 
de saúde para aprimorar a atenção à 
saúde

Identificar expertos num tema 
médico para uma possível consulta

Encontrar ideias inovadoras para 
melhorar muitos problemas de 
saúde

Rastrear temas e autores na sua 
disciplina para se manter atualizado

EVITE se perder informação crítica sobre 
uma doença, condição ou fármaco 
–antigo o atual- que poderia impactar 
testes médicos ou tomada de decisões 
médicas
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Ovid MEDLINE®

Ovid MEDLINE tem um escopo extremadamente amplo, produzido pela National
Library of Medicine, com conteúdo da todas as áreas de biomedicina e saúde,
incluindo:

 

Saiba mais sobre la diferença Ovid MEDLINE!
      

Para mais informação, contate ao seu Representante de Vendas Ovid em 
ventaslatam@wolterskluwer.com

0417   7-V646
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ACTUALIZADO TODOS OS DIAS, Ovid MEDLINE oferece 
a melhor solução de procura para usuários avançados 
e básicos.  
A Diferença Ovid MEDLINE®

   

 

 

 

  

 

 

Ferramentas Ovid de Procura precisa e Economia avançada de tempo:

•   AIDS
•   Bioengenharia
•   Biofísica
•   Biologia
•   Biologia marina
•   Biologia molecular
•   Ciência ambiental
•   Ciência animal
•   Ciência da plantas e animais

•   Ciências do comportamento
•   Ciências químicas
•   Cuidados clínicos
•   Educação
•   Enfermaria
•   História da medicina
•   Medicina auxiliar
•   Medicina complementária
•   Pesquisa básica

•   Pesquisa de serviços de
 
•   Políticas de saúde
•   Química
•   Saúde ambiental
•   Saúde pública
•   Toxicologia
•   E muito mais!

saúde

A procura precisa es mais fácil com Ovid pelo nosso mapeamento proprietário Medical Subject Headings (MeSH®), desenvolvido e mantido pela NLM. 
Ovide permite aos Clientes pessoalizar seu modo de procura preferido com uma grande variedade de opções de pessoalizacão. 

Fácil vista e navegação pela árvore MeSH, com uns poucos cliques nos termos desejados

Procura de verdadeiro processamento de linguagem natural (Modo de procura básica) fornece com facilidade resultados relevantes para os usuários 
novos, executando o léxicon proprietário de Ovid, que inclui os UMLS dos que MeSH é parte. 

Aprimoramento dos fluxos de trabalho, usando o “formato de citação” para usuários poder pessoalizar os campos de MEDLINE que desejam olhar exibidos 
quando os resultados aparecer

Procura em múltiplos arquivos em livros, journals, e até 150 segmentos de bases de dados de uma vez, como EMBASE®, BIOSIS®, EBMR, PsyicINFO®, 
Conteúdo Atual e muito mais  

NOVO! Edite e anote sua história de procura!

Consultas clínicas da McMaster University, pessoalizadas para Ovid!

A história de procura é bem organizada; Ovid voltará a numerar os grupos e reterá a ordem da sua navegação.

A história de procura é na mesma página do que os resultados; a exibição pode ser aperta ou fechada, e os termos de procura podem ser exibidos em 
ordem ascendente ou descendente.

Rápida procura limitada por matéria/autor/revista.

Ovid mostra os termos de procura usados na busca.

As citações na Exibição de Resultados podem ser anotadas

Único de Ovid: “Campo de propósitos múltiplos” usando “.MP.” = título, abstract, título original, palavra do nome da sustância, palavra do encabeçado, 
palavra chave do encabeçado, protocolo, palavra do concepto suplementário do protocolo, palavra do concepto suplementário de doença  rara, 
identificador único

Pessoalizacão dos “Limites” mais usados disponível nos modos de Procura Básica e Avançada. 
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Serviços de apoio e consulta
ganhadores de prémios

Os serviços de suporte ganhadores de 
prémios de Ovid® ajudam à implementação 
das ferramentas da sua livraria para 
otimizar a exibição, promoção, treinamento, 
configuração e pessoalizacão.

O suporte 24/7 está disponível em mais de 
20 línguas distintas.

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. 




