
Ovid Midwifery EDGE fornece a seus usuários 
acesso a milhões de registros bibliográficos, alguns 
dos periódicos mais elogiados da área de 
obstetrícia, eBooks, bancos de dados e registros 
bibliográficos adicionais do Ovid MEDLINE®.

Completo Texto 
Completo e Pacote 
Bibliográfico Completo 
Disponível Somente em 
Ovid Discovery

 .Por que Ovid Midwifery EDGE?

• Combina conteúdo bibliográfico e texto 
completo de ponta, um léxico de pesquisa 
e uma solução de fluxo de trabalho, tudo 
em um!

• Pesquisa integrada de 5 revistas de 
obstetrícia, 6 eBooks de obstetrícia, 2 
bases de dados e milhões de registos 
bibliográficos do Ovid e índice Ovid 
Discovery.

•
• Organizar e gerir de forma eficiente todo o 

processo de revisão sistemática com o JBI 
SUMARI que suporta 10 tipos de revisão.

• Projetado para parteiras na prática, 
educação, pesquisa ou gestão.

• Capacidade de concentrar os esforços de 
treino em apenas uma plataforma de 
pesquisa e descoberta para suas 
necessidades de obstetrícia.

• Totalmente compatível com qualquer 
dispositivo móvel!

Principais benefícios:
• Aumenta consideravelmente a capacidade de descoberta 
e uso de recursos fornecendo um único ponto de busca 
para registros bibliográficos, texto completo e multimídia.

• Facilita o relacionamento com recursos indexados e não 
indexados, incluindo editores acadêmicos, gratuitos e 
comerciais e provedores de informação.

• Oferece uma interface simples que requer pouco 
treinamento e nenhuma catalogação.

• Minimiza os custos gastos com entrega de documentos e 
manutenção de portais de bibliotecas.

• Disponível em 12 idiomas - Árabe, Chinês Simplificado, 
Holandês, Inglês (EUA e Reino Unido), Francês, Alemão, 
Hebraico, Italiano, Japonês, Português e Espanhol

• Identifica conteúdo em falta ao oferecer análises de 
utilização sofisticadas que mostram eResources 
frequentemente solicitados.

• Permite que as parteiras se mantenham atualizadas nos 
seus diários favoritos com Alertas TOC.

Ovid® Midwifery EDGE
Um novo pacote de obstetrícia em Ovid® Discovery

Mas não é simplesmente um pacote de conteúdo, nosso léxico proprietário e vocabulário 
controlado permite a pesquisa de informações precisas e o Ovid Discovery®, nossa 
plataforma de descoberta e entrega, expande sua pesquisa além do Ovid e até mesmo seu 
próprio portal de biblioteca! Além disso, ajude seus usuários a otimizar o processo de 
desenvolvimento de revisão sistemática com o JBI SUMARI.



SOLICITE SEU TESTE GRÁTIS HOJE!
Contacte o seu Representante Ovid ou o seu emailsales@ovid.com. Para saber mais 

visite https://tools.ovid.com/ovidmidwiferyedge/ ou examine o código QR.

Serviços Consultivos e de 
Apoio Premiados

• As equipes de suporte premiadas 
do Ovid ajudam a implementar 
ferramentas em sua biblioteca 
para a implantação, promoção, 
treinamento, configuração e 
personalização mais otimizadas.

• O suporte 24/7 está disponível em 
mais de 20 idiomas diferentes.

A equipa global de Envolvimento do Cliente obteve o melhor 
reconhecimento através do Northface Scoreboard Awardtm 
do Omega Management Group para obter resultados 
superiores de satisfação do cliente nos últimos oito anos 
consecutivos.

Ovid® Midwifery EDGE

O que está incluído?
5 Periódicos de Renome:

• Obstetrics & Gynecology
• MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing
• The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing
• MIDIRS Midwifery Digest
• Journal of Midwifery and Women’s Health

6 eBooks de alta qualidade: 
• Varney’s Midwifery
• Professional Ethics in Midwifery Practice
• Health Promotion in Midwifery: Principles and Practice
• Oxford Handbook of Midwifery
• Professional Issues in Midwifery
• A History of Midwifery in the United States: The

Midwife Said Fear Not

2 Bases de dados e ferramentas indispensáveis:
• Maternity and Infant Care Database
• JBI Evidence-based Practice Database + JBI SUMARI

Quem usa Ovid Midwifery EDGE?
• Parteiras em situações clínicas-acesso instantâneo a 

informação clinicamente orientada quando se precisa dela.
• Literatura de investigadores de mergulho profundo em busca 

de projectos de investigação a curto ou longo prazo ou de 
cuidados a doentes.

• Membros do corpo docente e outros educadores envolvidos 
no desenvolvimento curricular e ensino básico, avançado ou 
continuado.

• Gerentes de parteira-melhora o acesso eficiente à informação, 
levando a melhores resultados clínicos e do paciente.




