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Benefícios de  Ovid Nursing Edge:

 

Por que Ovid Nursing 
Edge?

  
 

  
 

   
  

 

 
 

  

Extenso pacote 
bibliográfico de texto 
completo acerca de 
enfermaria, disponível 
apenas em Ovid Discovery.

Ovid Nursing Edge fornece aos seus usuários acesso, a 
través de Ovid Emcare, aos milhões de registros 
bibliográficos, alguns dos mais premiados journals e livros 
eletrônicos no campo da enfermaria, e registros 
bibliográficos adicionais do subgrupo de enfermaria de 
Ovid Medline®. Pórem, Ovid Nursing Edge não é apenas 
um pacote de conteúdo; nosso vocabulário léxico 
controlado permite detalhar a procura de informações, e 
Ovid Discovery®, nossa plataforma de descobrimento e 
entrega, expande a sua procura além Ovid e incluso no 
portal da sua própria livraria!

Combina a bibliografia de ponta e 
conteúdo de texto completo, um 
dicionário e vocabulário que “falam 
enfermaria” e uma solução de fluxo 
de trabalho, todo num lugar só!

Procura integral com apenas um 
clique de 27 revistas e 115 livros 
eletrônicos de enfermaria, e 
milhões de registros bibliográficos 
de Ovid Emcare, Ovid Nursing 
Database e o índice de Ovid 
Discovery.

Desenhado para os enfermeiros na 
prática, educação, pesquisa ou 
administração.

Capacidade para focar os esforços 
de treinamento numa plataforma 
de procura e descobrimento para as 
suas necessidades de informação 
sobre enfermaria.

Completamente compatível com 
qualquer dispositivo móvel!

•

•

•

•

•

Acrescenta de maneira significativa o descobrimento e uso 
dos recursos ao fornecer apenas um ponto de procura de 
registros bibliográficos, texto completo e multimídia.

Facilita o vínculo com os recursos indexados e não 
indexados, incluindo editoras acadêmicas, gratuitas e 
comerciais e fornecedores de informação.

Oferece uma interface simples, requerendo pouco 
treinamento e sem necessidade de catalogação.

Minimiza os custos de entrega de documentos e mantimento 
do portal da biblioteca.

Disponível em 12 línguas: árabe, chinês simplificado, 
holandês, inglês (EUA e RU), francês, alemão, hebreu, 
italiano, japonês, português e espanhol.

Identifica conteúdo faltante ao oferecer uma análise 
sofisticada de uso mostrando os recursos eletrônicos 
requeridos com mais frequência.

Inclui uma ferramenta avançada e fácil de usar, do A para Z, 
para ter acesso a e navegar por os recursos da livraria 
eletrônica.

Permite que os enfermeiros se mantenham atualizados nas 
suas revistas preferidas de enfermaria, com alertas eTOC. 
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Ovid® Nursing Edge

O que inclui? 

0418   8-V075

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.

  

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. 

Conteúdo acreditado do texto completo de Lippincott

 

    

Ovid Emcare
•

•

•

Subgrupo de enfermaria Ovid MEDLINE
•

  

O quem usar Ovid Nursing Edge?  
• Enfermeiros em situações clínicas ao pé do leito do doente – acesso ao instante

às informações clínicas quando você precisar.

 

• Enfermeiros e pesquisadores de prática avançada – procura em literatura 
profunda para projetos de investigação de curto ou longo prazo, ou cuidado 
do paciente.

 

• Membros do professorado e outros educadores – envolvidos no desenvolvimento 
dos planos de estudo da educação básica, avançada ou contínua, e ensino.

 

 

• Administradores de enfermaria – melhora o acesso eficiente à informação, 
levando a obter melhores resultados clínicos e para o paciente.

 

 

Acessível 
via Ovid 

Discovery!

Solicite hoje a sua prova gratuita de Ovid Nursing Edge!
Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informações, ou escriva a

ventaslatam@wolterskluwer.com

115 livros eletrônicos, incluindo o  Nursing Drug Handbook® e títulos del Nurse’s 5-Minute Clinical Consult, 
Lippincott Manual, Nursing Made Incredibly Easy! ®, Nurse’s Quick Check e as séries de Lippincott Review.

27 revistas especializadas abarcando numerosas subdisciplinas da enfermaria: os títulos incluem  
AJN: American Journal of Nursing, Journal of Nursing Care Quality, Critical Care Nursing Quality y Nursing 2018.

•

•

Mais de 5 milhões de registros bibliográficos derivados de mais de 3 700 revistas internacionais, livres 
de gravames.

Inclui o acesso ao redor de 1 800 revistas especializadas não indexadas em nenhuma outra base de dados
 de enfermaria.

A cobertura do conteúdo abrangia um amplo rango de subdisciplinas de enfermaria e serviços conexos de saúde.

Capacidade para se vincular ao instante com o registro bibliográfico de mais de 20 000 artigos de mais
de 300 revistas especializadas em enfermaria e serviços conexos de saúde.




