
OVID® EMCARE  O novo standard em investigação de enfermaria e saúde auxiliar

Ovid Emcare, em associação com Elsevier, estabelece um 
novo padrão na investigação de enfermaria e saúde auxiliar, 
fornecendo mais registros e conteúdo confiável do que 
qualquer outra base de dados líder em enfermaria.

Unindo conteúdo premium com a plataforma de procura 
médica mais confiável do mundo, Ovid Emcare oferece aos 
seus usuários o poder de fornecer cuidado de alta 
qualidade e melhorar os processos de investigação.

Uma base de dados premium 
acerca de enfermaria e saúde 
auxiliar de mais de 5 milhões 
de registros através de mais 
de 3,700 journals.

• Enfermaria
• Administração e manejo 

de enfermaria
• Educação médica e de 

enfermaria
• Cuidados críticos e 

intensivos
• Serviços de emergência
• Prática familiar, cuidado 

na comunidade e no lar
• Geriatria e cuidados 

paliativos 

• Anestesiologia e 
medicina da dor

• Ciência comportamental 
e psicologia

• Medicina 
complementária

• Dermatologia e cuidado 
das feridas

• Informação e manejo do 
cuidado da saúde

• Tecnologia médica e de 
laboratório

• Nutrição 

• Ginecologia e 
obstetrícia

• Oncologia e cuidado 
do câncer

• Pediatria
• Fisioterapia e 

reabilitação
• Saúde pública e 

ocupacional 

Ovid Emcare 
oferece:
• Todas as grandes 

características de Ovid: 
vínculos fáceis ao texto 
completo, exportação, 
filtrado, deduplicação e 
muito mais.

• Mais revistas 
académicas, revisadas 
pelos colegas e 
indexadas do que 
qualquer outra base de 
dados de enfermaria.

• Fácil vinculação ao 
conteúdo de revistas não 
gravadas e de texto 
completo. 

• Exclusivo de Ovid! Texto 
completo de Lippincott 
Williams & Wilkins.

• Integração com o 
confiável dicionário 
Emtree para conseguir 
resultados relevantes e 
exatos.

• Procura em linguagem 
natural para obter 
resultados rápidos, 
ordenados pela sua 
relevância.

• Novo conteúdo 
adicionado cada semana.

• Capacidade para buscar 
nos recursos todos de 
Ovid com uma procura 
só. 

A melhor experiência de investigação acadêmica em enfermaria 
e saúde auxiliar.
Ovid Emcare oferece acesso sem gravames ao conteúdo mais atual e relevante, 
sobre temas centrais como:

Conteúdo de Ovid Emcare:
• Mais de 3,700 revistas internacionais indexadas; mais do que em qualquer outra 

base de dados de enfermaria.
• Mais revistas académicas, revisadas pelos pares e indexadas do que em qualquer 

outra base de dados de enfermaria.
• Mais de 1,800 títulos não disponíveis em outras bases de dados líderes em 

enfermaria.
• Mais de 5 milhões de registros datando desde 1995.
• Até 250,000 registros/citas adicionados cada ano.
• O mais amplo espectro de conteúdo internacional; mais do que qualquer outra 

base de dados de enfermaria: 50% das revistas da Norte-América, 40% da Europa, 
10% de outras regiões. 9% dos registros para artigos que não estão em Inglese, 
ainda que a maioria tem abstracts em essa linguagem.

• 70% de registros como abstracts on line.
• Mais de 70,000 termos preferidos em Emtree, expandidos como termos de 

enfermaria e saúde auxiliar, mapeados todos a MeSH® de MEDLINE®. 
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Benefícios de Ovid Emcare...
Para a prática
Ovid Emcare fornece aos  enfermeiros praticantes e outros 
trabalhadores da saúde:

• Evidência clave necessária para apoiar as decisões sobre o 
cuidado do paciente.

• A capacidade de fazer procuras rápidas e obter resultados exatos, 
para fornecer cuidado oportuno e de alta qualidade.

• Procura em linguagem natural economizando tempo ao ingressar 
às procuras y aceder aos resultados ordenados pela sua 
relevância com mais rapidez. 

Para a aprendizagem
Os estudantes de enfermaria que estão aprendendo sobre o 
cuidado baseado na evidência podem usar Ovid Emcare para: 

• Procurar dados bibliográficos e acadêmicos sobre enfermaria e 
saúde auxiliar com os limites convenentes às revisões sistemáticas, 
ensaios clínicos e mais. 

• Procurar nas coleções de revistas de texto completo Ovid, 
permitindo a sua pesquisa ir além de somente reunir citas 
bibliográficas.

• Fácil vinculação ao texto completo sem gravames do conteúdo das 
revistas quando precisem uma investigação mais profunda.  

Integração total com Ovid® Discovery!

Ovid Discovery é uma plataforma unificada de descobrimento e entrega enfocada e 
especializada em conteúdo biomédico; cobre mais de 100 milhões de recursos biomédicos. 
Fornece aos usuários uma procura simples na rede toda, assegurando a visibilidade e o acesso 
a tudo o que sua livraria tem para oferecer. Pergunte como Ovid Discovery pode ajudar a sua 
livraria!



A tecnologia de procura avançada de Ovid Emcare e suas 
ferramentas para economizar tempo no fluxo de trabalho ajudam 
ao pessoal de enfermaria, estudantes e investigadores a realizar 
tarefas chave com mais eficiência, lhes-fornecendo ao mesmo 
tempo acesso ao conteúdo de enfermaria mais amplo e relevante 
já disponível.

Investigação
Ovid Emcare fornece aos investigadores que 
estejam realizando revisões sistemáticas ou 
projetos de investigação:
• Um recurso rápido, preciso e expansivo com mais 

conteúdo global do que qualquer outra base de 
dados de enfermaria e saúde auxiliar.

• Indexação e referências meticulosas aos milhares 
de revistas especializadas que não estão 
disponíveis mediante outras bases de dados 
líderes de enfermaria e saúde auxiliar, 
assegurando revisões sistemáticas e meta-
analises precisos para os investigadores clínicos.

• Os resultados mais exatos com o uso do 
dicionário Emtree e atualizações semanais de 
novo conteúdo. 

Solicite hoje sua PROVA GRATUITA e descubra 
como esta nova base de dados premier pode 
ajudar aos seus usuários e a sua instituição!

Para obter a lista completa de títulos incluída em Ovid Emcare, e 
solicitar uma prova gratuita, contate ao seu Representante Ovid 

ou envie um correio eletrônico a 
ventaslatam@wolterskluwer.com



Solicite hoje sua prova gratuita de Ovid® Emcare!
Contate ao seu Representante Ovid, ou envie um correio eletrônico 
a ventaslatam@wolterskluwer.com

0417			7-V605
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Ovid tem sua solução de referência completa de 
enfermaria e saúde auxiliar...
Ovid Emcare pode se comparar com qualquer outro recurso premium de enfermaria e saúde auxiliar 
disponíveis de Ovid; fornece a mais completa solução de investigação já disponível e a maneira mais fácil 
de procurar, descobrir e administrar as informações que são importantes para você.

Pergunte ao seu Representante Ovid sobre os outros produtos de enfermaria e saúde auxiliar disponíveis 
de Ovid:

• Revistas de texto completo Lippincott Williams & Wilkins (LWW) disponíveis EXCLUSIVAMENTE mediante 
Ovid. Lippincott é considerada o líder da indústria em conteúdo de enfermaria.

• Outras bases de dados chave como The Joanna Briggs Institute, Maternity and Infant Care (MIDIRS), e mais.
• Mais de 300 revistas premium de texto completo sobre enfermaria e saúde auxiliar. Mais de 78% das 

revistas de Ovid têm Fatores de Impacto ISI* (*2015 Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics, 2016).
• Mais de 900 livros relativos à enfermaria em Ovid: 16 são Doody’s Essential Titles, mais de 100 são Doody’s 

Core Titles e mais de 320 livros têm recebido uma Doody’s Review.
• Conteúdo de alta qualidade de respeitados sócios editores, incluindo ANA, AACN, Royal College of Nursing, 

Elsevier, Wiley, Springer, Sage e mais.
• Base de dados de enfermaria Ovid: incluindo o subgrupo de enfermaria e saúde auxiliar de MEDLINE, uma 

ferramenta de descobrimento bibliográfico chave para a enfermaria; com um dicionário de enfermaria 
Ovid, um vocabulário controlado e um léxico de enfermaria associado, que “fala enfermaria” para satisfazer 
as necessidades específicas dos profissionais da enfermaria de toda classe e melhora a recuperação dos 
recursos todos dentro da base de dados de enfermaria de Ovid.

• O conteúdo todo está disponível na Plataforma Ovid de procura cruzada, relacionando o conteúdo 
premium com a melhor e mais confiável plataforma de procura médica no mundo. 

EXCLUSIVO de Ovid®! E muito mais!

Conteúdo exclusivo e recursos de 
JBI disponíveis através de Ovid.

www.ovid.com




