Acesso aberto de Ovid®
Nesta era digital e centrada no conhecimento, o modelo de
publicação de Acesso Aberto (AA) permite o fluxo de
informação revisada pelos colegas para o consumo global.
O conteúdo de Acesso Aberto oferece muitos benefícios aos
investigadores e clínicos:

Faça mais eficiente
o conteúdo AA da
sua livraria.

• Acesso on line à informação de procura irrestrita produzida pelos professionais do
mundo todo.
• Permite aos autores publicar os seus achados de investigação académica e
compartilha-los num foro público.
• Acelera o ciclo da investigação, oferecendo acesso imediato aos achados adicionais e
relevantes.
• Elimina as restrições de difusão destes artigos para fins educativos.
Com o Acesso Aberto de Ovid®, usuários poderão obter milhares de recursos adicionais, sem custo
extra, das informações que lhes ajudarão para transformar a investigação, prática e educação.

• A procura integrada
do conteúdo de
Acesso Aberto com os
recursos aos quais os
usuários estão
subscritos numa
solução convenente
só, sem custo extra.
• Conteúdo de alta
qualidade, revisado
pelos colegas, de
Medknow
Publications e
PubMed Central®.
• Acesso ao conteúdo
local do mundo todo.
• Conteúdo afiliado a
mais de 300
sociedades e
associações médicas
internacionais.
• Expande a cobertura
em mais de 20
categorias.
• Acesso rápido ao
texto completo e
abstracts em ciências
biomédicas e da vida.

Os resultados de Acesso Aberto de Ovid®—procure o conteúdo ao qual
está subscrito e conteúdo de Acesso Aberto com uma procura só.

Acesso Aberto de Ovid®
Vista dos resultados de Acesso Aberto Ovid:

• Expanda o painel de resultados rápidos
para ter acesso aos resultados
relevantes todos da procura de Acesso
Aberto.
• Olhe abstracts e conteúdo completo
sem custo adicional.
• Aproveite as fabulosas ferramentas do
fluxo de trabalho Ovid como Exportar,
Imprimir e Meus Projetos.

Conteúdo disponível de Acesso Aberto:
Medknow Publications
• Uma das maiores editoras de Acesso Aberto, publicando em nome de mais de 350
sociedades e associações médicas.
• Mais de 80 journals Medknow incluídos no Diretório de Revistas de Acesso Aberto
(DRAA) e indexados em bases de dados tais como Embase®, MEDLINE®, BIOSIS®, CAB
Abstracts®, CAB Global Health®, etc.
• Mais de 350 revistas e 150,000 artigos de texto completo; conteúdo altamente citado,
em aumento.

Ovid: Transformando a
investigação em
resultados
Ovid é a sua solução
completa de pesquisa on
line, oferecendo um destino
on line só onde você pode
procurar, descobrir e
administrar as informações
críticas que você precisa para
fazer mais eficiente a sua
produtividade de
investigação e o seu trabalho.

PubMed Central®

• Trabalhe como você quer
trabalhar, com uma
variedade de maneiras de
procura e produtividade
laboral pessoalizável, e
ferramentas de alerta de
conteúdo.

NOVO! Se subscreva à Coleção AA de Ovid!

• Guarde e administre
achados críticos de
pesquisa e documentos
numa área destinada
para isso: Meus Projetos.

• O arquivo digital dos U.S. National Institutes of Health (NIH) da literatura
biomédica e ciências da vida.
• Mais de 1,500 revistas não gravadas disponíveis mediante PubMed Central em
Ovid.
• O material de algumas revistas data de finais de 1800 ou princípios de 1900.

A coleção AA é uma coleção de revistas especializadas de acesso aberto selecionada
para incluir os títulos principais de várias editoras líderes, incluindo Lippincott,
Williams & Wilkins. Atualmente consiste em mais de 20 revistas cobrindo uma grande
variedade de temas, desde Oncologia até Neurologia. Esta coleção aumenta
constantemente, e se você escolhe recebe-la, automaticamente receberá qualquer
nova revista adicionada.
Benefícios da Coleção AA de Ovid:
• Conteúdo selecionado por Ovid pela sua qualidade.
• Inclui muitas revistas primeiras na sua classe; 5 de elas têm Fatores de
Impacto.
• Inclui revistas de sociedades principais como: Canadian Medical Association,
American Orthopedic Association, American Academy of Orthopaedic
Surgeons, y la International Association for the Study of Pain.
• Atualiza-se continuamente para fazer mais eficiente seu acesso aos
melhores journals AA disponíveis.

• Estenda a sua experiência
de procura Ovid além de
Ovid com a Barra de
Ferramentas Ovid.
• Procure nos recursos
todos de Ovid: livros,
revistas e bases de
dados, de maneira
simultânea, com uma
procura só.

Se deseja saber mais acerca de Acesso Aberto Ovid, contate ao seu Representante Ovid ou envie um correio
eletrônico a ventaslatam@wolterskluwer.com
0517     7-V604

