
Revisões baseadas na evidência (EBMR)

As revisões baseadas na evidência (EBMR pelas suas iniciais em 
inglese) de Ovid® apoiam o movimento internacional para a 
integração da EBM (medicina baseada na evidência) à prática 
clínica, trazendo essa “melhor evidência” da investigação médica 
ao pé do leito do paciente, à clínica e à comunidade.

Uma fonte única e fácil 
de se usar para conteúdo
 essencial EBM

 

    

REVISÕES PELO TEMA
• Base de dados Cochrane de revisões sistemáticas 
 The Cochrane Collaboration 
 Respostas rápidas e concludentes às perguntas clínicas 

apresentadas  com mais frequência, baseadas em análises expertas 
e exaustivas da literatura médica. Inclui o texto completo das 
revisões sistemáticas atualizadas com regularidade dos efeitos 
do cuidado da saúde, preparadas pela Cochrane Collaboration. 
As revisões se apresentam em duas formas:

 
  
  
  
  
 

 
1.

 
As revisões de metodologia Cochrane são revisões 
sistemáticas em texto completo de estudos metodológicos. 
As revisões são tanto sistemáticas quanto altamente
estruturadas.

 
   
  

 2. Os protocolos fornecem um marca-páginas para as revisões 
que estão sendo escritas na atualidade. Eles resumem os 
antecedentes e o razoamento da revisão

 
   
  

 
• Respostas clínicas Cochrane – Muito breve!  
 The Cochrane Collaboration 
  
 
 
 
 

•     
 

  
 

Obtenha acesso fácil e rápido aos 
recursos da medicina baseada na 
evidência mais amplamente usados, 
juntos em um pacote conveniente 

Os profissionais da saúde no mundo todo consideram a medicina baseada na evidência (EBM pelas suas 
iniciais em inglese) como o novo padrão do cuidado clínico. EBM promove um tipo de cuidado baseado na 
experiência e que tenha sido provado cientificamente ao integrar a experiência clínica do profissional com a 
melhor evidência externa disponível.

EBM tem o apoio das instituições de saúde ao redor de mundo, incluindo o  American College of Physicians 
(ACP), la Cochrane Collaboration y el NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD).  

•   
 

  
 

Encontre revisões de resumes
 de texto completo, permitindo 
que as informações chave estejam 
visíveis com uma olhada só

•   
 

  
 

Se mantenha informado com 
atualizações mensais

•   
 

 
  

Aproveite a poderosa função de 
procura de Ovid e as ferramentas 
de fluxo de trabalho que 
economizam tempo, incluindo 
abstracts em linha, Autoalertas 
enviadas por RSS, organização 
flexível dos resultados da procura 
e mais   

 
  

 • Procure registros bibliográficos 
de maneira simultânea com o 
conteúdo de livros e revistas As respostas clínicas Cochrane (CCAs pelas suas iniciais em 

inglese) fornecem um ponto de entrada legível, digerível e 
clinicamente enfocado às informações rigorosas das revisões 
sistemáticas Cochrane. Estão desenhadas para ajudar à tomada 
de decisões no ponto de cuidado.
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CONTEÚDO EBMR ADICIONAL

Solicite hoje sua prova gratuita!
ventaslatam@wolterskluwer.com

0817

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 A
wardTM ao obter pontuações superiores na satisfação 
ao cliente durante os últimos cinco anos seguidos.

As EMBR de Ovid combinam de maneira única vários dos recursos mais confiáveis da 
medicina baseada na evidência em uma base de dados de procura completa só.

REVISIONES DE ARTÍCULOS
• ACP Journal Club — American College of Physicians 

A coleção do ACP Journal Club oferece duas revistas especializadas líderes: ACP Journal Club, uma 
publicação do American College of Physicians e Evidence-Based Medicine, uma publicação conjunta 
com o British Medical Journal Publishing Group.

  

• Ensaios clínicos controlados definitivos — The Cochrane Collaboration 
O registro mais grande no seu tipo, esta base de dados contém mais de 580,000 referências bibliográficas
aos ensaios clínicos controlados, randomizados e definitivos ou ensaios clínicos controlados. Inclui 
também registros relevantes de MEDLINE®, EMBASE® e outras bases de dados bibliográficas, assim como 
informações sobre ensaios clínicos não publicados ainda.

Ovid é um fornecedor líder de recursos adicionais baseados na evidência, incluindo as seguintes 
revistas e livros:

•   

 
Evidence Based Medicine

 

 

 
Revistas

Livros

• Best Practices: Evidence-Based  
Nursing Procedures 

 Lippincott

• Compact Clinical Guide to Infant  
and Child Pain Management: An
Evidence-Based Approach for Nurses  

 Springer

• Compact Clinical Guide to Chronic  
Pain Management: An Evidence-Based  
Approach for Nurses  

 Springer 

• Decision Making in Emergency Critical Care:  
An Evidence-Based Handbook  

 Lippincott

•    Evidence-Based Cardiology 
 

BMJ Publishing Group

• Evidence-Based Endocrinology 
 Lippincott

• Evidence-based Gastroenterology  
and Hepatology  

 Wiley

• Evidence-Based Nursing: The Research- 
 Practice Connection 
 Jones & Bartlett

• Information Mastery:  Evidence-Based  
Family Medicine

 People’s Medical Publishing House

• Introduction To Nursing Research:   

 Incorporating Evidence Based Practice 

 Jones & Bartlett

• Medical Management of Kidney   

 Transplantation 

 Lippincott

• PDQ

 

Evidence-Based Principles and Practice 

 People’s Medical Publishing House

• The Hospitalist Manual 

 People’s Medical Publishing House

• Wellness And Physical Therapy 

  Jones & Bartlett

•
 

Evidence Based Mental Health
BMJ Publishing Group

•
 

Evidence Based Nursing
BMJ Publishing Group

•   

 
Evidence-Based Ophtalmology
(Solo archivo)
Lippincott

•
 International Journal of 

Evidence-Based Healthcare
Lippincott

•
 

Journal of Evidence Based  
Complementary
& Alternative Medicine
Sage

•
 

The Journal of Evidence
Based Dental Practice
Elsevier

•  
 

Worldviews on
Evidence-Based Nursing
Wiley

Lippincott

Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informação ou envie um correio eletrônico a   


