
Oferece aos seus estudantes, residentes e clínicos a melhor ferramenta de diagnóstico
diferencial na medicina para elevar a precisão do diagnóstico, ajudar às decisões terapêuticas
e melhorar a segurança do paciente.

 
 

                     Dr. Michel Arnold, Medicina Familiar
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VisualDx®

Líder em precisão diagnóstica

SCENÁRIO DE CUIDADOS CLÍNICOS 
VisualDx pode ajudar aos clínicos:
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SCENÁRIO EDUCATIVO:  
VisualDx pode ajudar aos estudantes:

 

 

Fatos rápidos
sobre VisualDx®

120% 
Num estudo randómico duplo cego,

VisualDx® melhorou a precisão
diagnóstica mais do 120% 

 
 

97% 
 

26 
minutos diários  

 

2,800 
 

40,000+ 
 

 
 

A livraria de imagens médicas mais
grande do mundo

Usado por

1,600 

+50% 
 

VisualDx® entrega uma rápida procura de mais de 40,000 imagens de 
doenças ou orientação clínica sobre terapia, manejo, armadilhas e 
mais, para ajudar aos seus usuários construir um diferencial 
pessoalizado e específico para o paciente em segundos.
VisualDx® é a única ferramenta desenhada para lhe ajudar a responder perguntas diagnósticas 
enquanto você trabalha, redefinindo o “apoio diagnóstico” para uma tomada de decisões mais precisa e 
informada no ponto de cuidado. Seus usuários podem ingressar achados específicos do paciente e obter um 
diferencial pessoalizado em tempo real com o paciente. 

Conteúdo conciso e revisado pelos colegas para o ponto de cuidado.

Obtenha diferenciais pessoalizados e específicos para o paciente em segundos.

Procure pelo sintoma principal para ver outras doenças que podam corresponder.

Identifique eventos médicos adversos.

Integra-se no registro electrónico de saúde que ajuda aos clínicos fazer diagnósticos 
confiáveis e precisos.

O conteúdo de VisualDx® foi criado pelo time de médicos com mais de 100 editores 
médicos contribuindo para o conteúdo revisado pelos colegas e baseado na evidência. 

Os bibliotecários e editores médicos revisam o conteúdo para se assegurar que é preciso 
e atualizado.

Rápido acesso à guia de terapia, informação sobre o manejo, tratamento e mais.

Involucre aos pacientes através do folhetos e imagens para mais de 200 diagnósticos 
principais. 

Médicos e enfermeiras do mundo todo confiam em VisualDx®

Minimiza os erros diagnósticos que custam às 
práticas e sistemas do cuidado da saúde 
milhes de milhões anualmente.

Reduz os erros que danificam aos pacientes o 
podem levar ao aumento de custos e tempo 
valioso tentando encontrar o diagnóstico 
correto e lidar com o cuidado incorreto.

Economiza tempo pelo diagnóstico mais 
preciso no ponto de cuidado.
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Aprendem o processo correto pela avaliação 
dos pacientes, com acesso à informação líder 
em formatos digitais.

Exploram imagens relativas aos sintomas para 
um aprendizado avançado que prepara-lhes 
melhor para a prática.

Estabelece a compreensão dos desafios 
diagnósticos e a importância duma segunda 
opinião, porque você não pode lembra-lo 
tudo!

dos médicos acreditam que usar VisualDx®
melhora o cuidado do paciente

Os clínicos economizaram até 26 minutos
ao dia usando VisualDx®.

Doenças
(resenhas completas sobre mais de 1,500 doenças)

IImagens das doenças ou guia
clínica em terapia, manejo,

armadilhas e mais

VisualDx® é uma ferramenta útil e poderosa, um software que todos os médicos deveriam ter. Me dá 
informação que preciso no ponto de cuidado para evitar diagnósticos ruins e exames e prescrições 
não necessárias. Somente ingressando os achados do paciente, posso ver rapidamente o quais outros 
sintomas procurar, o que perguntas fazer, e então o software guia-me a um diagnóstico diferencial 
na frente do paciente. 
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Um processo simples passo a passo guia ao usuário para ele desenvolver e entregar
o diagnóstico mais preciso e informado, e adicionar ou ajustar achados adicionais em
qualquer momento.

VisualDx®

Se deseja mais informação sobre VisualDx®, o para solicitar uma prova,
contateao seu representante de ventas Ovid em sales@ovid.com

       

VDx 0217

www.ovid.com

 

Durante 5 anos, o Best in KLAS Awards
Software & Services Report tenha

reconhecido ao VisualDx® como um Líder
de Categoria no Apoio à Decisão Clínica:
Referência no ponto de cuidado clínico.

www.ovid.com

Visualize os sintomas da doença com esta tecnologia registrada.         

Com mais de 40,000 imagens,
VisualDx® tenha catalogado a
mais completa livraria de imagens
médicas, que mostram a variação
da doença para resolver os casos
mais desafiantes.

7-V017

Conteúdo cobre todas as
especialidades da medicina
geral, incluindo:

 

•
•
•
•
•
•

—  Jamaes Shoemaker, MD    
Médico de emergências, Presidente

Elkhart General Hospital Emergency Department, Elkhart, IN     

El Sympticon - Icones de sintomas ou achados

• Permite a comparação gráfica dos rasgos 
chave de cada doença. 

• Acelera as resenhas, reconhecimento e
diagnóstico do paciente.

 
 

• Múltiplos Sympticons capturam
apresentações de variantes chave.

 
 

O indicador “DDx Strenght” determina
quando achados suficientes tenham sido
ingressados para oferecer um diferencial
viável.

Doenças infecciosas
Saúde ocupacional
Dermatologia
Erupções de drogas
Medicina do viajante
Saúde dos olhos e oral

Como médico certificado em medicina de 
urgências que trabalha em dois hospitais que 
juntos atendem a mais de 90,000 pacientes 
cada ano, VisualDx® tenha-se transformado 
em parte de minha prática diária. A capacidade 
de filtrar ao través das apresentações de 
pacientes e desenvolver uma lista concisa de 
possibilidades com imagens para a 
comparação visual, é essencial para a prática 
da medicina.

As a board-certified emergency medicine 

VER ESTE DIFERENCIALFuerza de DDx los síntomas físicos 
se presentan como 
referencia rápida

los puntos rojos con 
símbolos de rayos indican 
la localización del dolor

muestra cuántas imágenes 
están disponibles

aquí se muestran 
pruebas indicativas e 
hitos diagnósticos 
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333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Email: ventaslatam@wolterskluwer.com 

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

Alphen aan den Rijn, Holanda 

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

Dubai, UAE

Estocolmo, Suécia

Hong Kong

Ilsan, Korea do Sul

Kuala Lumpur, Malásia

Londres, UK
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Norwood, MA, USA

Paris, França

Riyadh, Arábia Saudita

Sandy, UT, USA

Sídney, Australia
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