
OvidMD, a primeira ferramenta clínica de Ovid, proporciona respostas rápidas 
às perguntas de um médico, se baseando no conteúdo relevante, atual e de 
texto completo de Ovid.

OvidMD foi desenhado desde uma perspectiva clínica e baseada na evidência 
para assegurar que os resultados tenham um significado para o médico 
praticante. A procura eficiente e fácil de usar de OvidMD é respaldada pela 
tecnologia sofisticada desenvolta pelos expertos de Ovid.

Só faça uma pergunta clínica. OvidMD procura em Ovid MEDLINE®, guias 
baseadas na evidência e em todos os textos clínicos completos das revistas, 
livros e bases de dados chave da sua instituição, todo em uma sola procura.

Função de auto completar. Sugere possíveis termos de procura tão pronto 
como você começa a digitar, e isso faz que a exploração de temas 
alternativos relacionados seja rápida e fácil.

Resultados da procura otimizados clinicamente. Desenvolta para e provada 
pelos médicos, a procura intuitiva de OvidMD produz resultados relevantes 
de imediato.

Navegadores de foco clínico. Ajudam a limitar o conteúdo pela necessidade 
clínica (Artigos de revisão, Ensaios clínicos, Diagnóstico, Tratamento, 
Vigilância e prevenção e Prognóstico) e também pelo tipo e pela data.

Vá direito ao texto completo. Os vínculos ao texto completo facilitam 
realizar uma avaliação em uma procura de revistas atuais, guias baseadas na 
evidência e livros eletrônicos.

Acesso ao conteúdo sinóptico e para o ponto de cuidado de UpToDate®, 
junto com conteúdo bibliográfico e de texto completo de Ovid na mesma 
interface fácil de usar (requer subscrições aos dois produtos).

Os médicos podem obter créditos curriculares. Os médicos que estão nos 
Estados Unidos têm a capacidade de obter créditos de educação médica 
continua (AMA PRA Category 1 CreditTM) para melhorar o resultado do 
cuidado do paciente através da pesquisa de um tema clínico em OvidMD.

Ferramentas que os médicos querem. Folhetos descarregáveis de informação 
ao paciente de UpToDate® y RelayHealth (uma divisão de McKesson 
Technologies, Inc.), uma livraria de imagens exportáveis, dúzias de 
calculadoras médicas e mais.

Resultados de procura melhorados de UpToDate®! Os resultados da procura 
de UpToDate® desdobrados em OvidMD são em tempo real e na mesma 
ordem que em UpToDate®.

 OvidMD®

O quando os médicos precisam de saber mais,
eles confiam no OvidMD

Recursos de aprendizagem

Ofereça aos médicos e a outros 
clínicos uma ferramenta fácil de 
usar que responde as suas 
perguntas clínicas de maneira 
rápida e exata.

Melhore os resultados do 
paciente procurando só 
investigação atual, revisada pelos 
colegas, baseada na evidência e 
autorizada, que provem de fontes 
confiáveis.

As funções de pessoalizacão 
permitem aos seus usuários 
guardar as procuras, estabelecer 
alertas, enviar correios eletrônicos 
para seus colegas e exportar 
imagens.

Forneça a única ferramenta 
enfocada clinicamente, que 
apresenta a Ovid e a UpToDate® 
em uma interface só.

O convenio de marca compartida 
com o sítio permite que as 
livrarias adicionem seu logotipo 
próprio em uma posição 
proeminente em cada página em 
no cabeçalho do sítio.

“OvidMD é rápido, fácil de usar e 
fornece resultados relevantes da 
procura desde a primeira vez.”

Surender Bodhireddy, M.D.  
Patologista 

Covenant Medical Center 
Lubbock, Texas USA

www.ovidmd.com

Pondo a investigação em prática



• Ovid MEDLINE®, a extensa base de dados biomédica premier oferecendo acesso a mais de 
15 milhões de artigos de revistas especializadas em medicina e cuidado da saúde. 

• Guias baseadas na evidência sintetizando a melhor evidência disponível sobre diagnóstico, 
manejo de doenças e recomendações de terapia farmacológica, escritas pelos médicos e 
atualizadas cada três meses.

• Um conjunto de revistas LWW Current Opinion, renomeadas pelos seus comentários 
expertos e artigos de revisão nas principais especialidades médicas.

• Milhares de folhetos para o paciente de UpToDate® e RelayHealth, uma divisão de 
McKesson Technologies, Inc.

• Fatos farmacológicos da A à Z para dosagens, efeitos adversos, indicações e informação 
em terapias com fármacos.

• MAIS a maioria do seu conteúdo de texto completo clinicamente relevante: as revistas, os 
livros e as bases de dados nos quais você confia cada dia quando procura em Ovid. 

Ponha em prática a investigação
Outorgue aos seus médicos acesso on-line às respostas que precisam das fontes clinicamente 
relevantes nas que você confia.

Uma procura faz tudo!

Os médicos só ingressam sua pergunta 
clínica no quadro de procura e pronto! 
Obterão ao instante uma extensa lista 
de resultados de procura relevantes e 
precisos, vínculos aos textos 
completos, úteis calculadoras, imagens 
exportáveis e mais!

Para saber mais

OvidMD
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Outras sucursais de vendas 
estão localizadas nos 
seguintes cidades e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda 

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

Cidade do México, México

Dubai, UAE

Estocolmo, Suécia

Hong Kong

Ilsan, Korea do Sul

Kuala Lumpur, Malásia

Londres, UK

Madrid, Espanha

Mumbai, Índia

Nova Délhi, Índia 

Norwood, MA, USA

Paris, França

Riyadh, Arábia Saudita

Sandy, UT, USA

Sídney, Australia

Tokio, Japão

Varsóvia, Polônia

Sede Mundial de Ovid
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Email: ventaslatam@wolterskluwer.com

www.ovid.com

Contate ao seu Representante Ovid em ventaslatam@wolterskluwer.com para saber mais acerca de 
obter OvidMD para a sua instituição. Ou visite www.ovid.com para obter mais informações, se unir 
a nossa lista de correio e solicitar uma prova por 30 dias.

Se você já tem Ovid, OvidMD procura no grupo de conteúdos de OvidMD e em TODAS suas 
revistas, livros e bases de dados clinicamente relevantes.

Se não tem Ovid, não há problema! Ofereça aos seus médicos OvidMD como uma ferramenta on-
line autónoma com um conjunto de conteúdos especialmente selecionados pela sua relevância 
clínica. O melhor de tudo, você pode agregar facilmente conteúdo adicional para pessoalizar e se 
ajustar às necessidades clínicas da sua instituição. 

Para saber mais acerca dos Recursos de Aprendizagem LWW 
disponíveis em Ovid, contate ao seu Representante de Conta Ovid 
ou a  ventaslatam@wolterskluwer.com

Agora optimizado 
para iPad® e iPhone®!

Assista o demo em www.ovidmd.com




