Recursos da prática
clínica baseada na
evidência na Ovid
Oferecidos em colaboração com
o Joanna Briggs Institute

Melhores evidências. Melhores resultados.
Alcance a excelência na prática, eficiência e experiência
do cliente
Ajude a sua instituição a implementar uma prática clínica
baseada na evidência –termine com uma avaliação comparativa.
Desenvolva padrões e proporcione a máxima qualidade de
cuidados com o conteúdo e as ferramentas para a prática clínica
baseada na evidência do Joanna Briggs Institute (JBI) na Ovid.

Metodologia da prática clínica baseada
na evidência

Comece por desenvolver uma
pergunta de investigação

Evidências globais, atuais e relevantes
Enquanto líder no conteúdo baseado na evidência, a base de dados do JBI
na Ovid contém um conjunto amplo e exclusivo de informações ricas na
evidência na medicina, enfermagem e demais áreas de saúde – ajudando os
seus profissionais de saúde a integrar a evidência na sua prática.
Evidence Summaries – Revisões de literatura que resumem a literatura
internacional existente em atividades e intervenções de cuidados de saúde comuns
Evidence-Based Recommended Practices – Base de dados dos procedimentos que
descrevem e/ou recomendam práticas em vários tópicos clínicos
Best Practice Information Sheets – Série de fichas informativas de orientação
produzidas especificamente para a prática dos profissionais de saúde
Systematic Reviews – Revisões sistemáticas abrangentes de literatura de
investigação internacional concluída pelos revisores especializados do JBI
Consumer Information Sheets – Resumos padronizados concebidos apenas para
os consumidores de cuidados de saúde (doentes, clientes e prestadores de cuidados
de saúde)
Systematic Review Protocols – Documenta as informações de base e o plano para
conduzir uma revisão sistemática
Technical Reports – Documentação de todos os aspetos de desenvolvimento das
Fichas informativas sobre as melhores práticas (Best Practice Information Sheets)

Ferramentas de investigação
JBI TAP (Thematic Analysis Program
[Programa de análise temática])
Suporte para investigadores na execução de estudos
qualitativos em pequena escala
Extraia dados qualitativos, como declarações ou texto
Classifique as extrações com base na semelhança de significado
Organize as categorias a nível temático para criar representações dos dados

JBI CAN-IMPLEMENT
Guia prático para auxiliar na adaptação de orientações
existentes para utilização local
Oferece recomendações para hospitais individuais e comunidades
Orientações sobre como implementar as recomendações na prática
Útil para qualquer adaptador ou criador de orientações

Ferramentas de avaliação e implementação
JBI RAPID (Rapid Appraisal Protocol

JBI Journal Club

Internet Database [Base de dados na Internet
com protocolo de avaliação rápida])

Crie o seu próprio clube científico literário
e acompanhe as últimas investigações num
ambiente social e relaxado
Aprenda a começar e a manter um clube científico
literário
Gama de literatura bem conhecida com artigos de
investigação de qualidade relevantes
Orientação para avaliar diferentes tipos de literatura
pela sua qualidade

Aprenda a avaliar de forma crítica documentos de
investigação através de uma lista de verificação
padronizada
Aceda a ferramentas de recolha de dados obtidos
Aprenda a avaliar a qualidade, formulando perguntas
relevantes sobre a evidência de investigação
Veículo de publicação de avaliações na forma de um
relatório académico na Biblioteca RAP

JBI SUMARI (System for the Unified Management

of the Assessment and Review of Information
[Sistema para a gestão unificada da avaliação e
revisão das informações])

Desenvolva, realize e apresente revisões sistemáticas de
vários documentos de investigação
Assistência no desenvolvimento, realização e apresentação de
revisões sistemáticas de evidência
Realize avaliações económicas de atividades e intervenções
Componentes de gestão de projetos que gerem o processo de
revisão sistemática
Facilita a avaliação crítica, a extração de dados e a síntese dos
resultados de estudos qualitativos, bem como de relatórios e
textos com o parecer dos especialistas

Ferramentas para o ponto da prestação de cuidados
JBI Manual Builder
Crie um manual clínico baseado em evidências adaptado às
necessidades de informação da sua organização
Carregar um manual padrão baseado em evidências do JBI
Personalize ao incluir informações que atendem às necessidades da sua
organização
Os manuais atuais incluem cuidados intensivos, tratamento de
queimaduras, tratamento de cancro, doenças crónicas, imagiologia
para diagnóstico, controlo de infeções, cuidados obstétricos, serviços
cirúrgicos e muito mais

JBI Consumer Pamphlet Builder
Reúna panfletos informativos com base em evidências para os seus
doentes/clientes com uma vasta gama de tópicos de saúde
Carregar os panfletos padronizados baseados em evidências do JBI
concebidos para doentes e/ou prestadores de cuidados
Selecione um formato e adicione os seus variados gráficos
Inclua informações que atendem às necessidades da sua organização

Ferramentas de melhoria da qualidade
JBI PACES (Practical Application of Clinical Evidence System
[Aplicação prática do sistema de evidências clínicas])
Realize facilmente auditorias clínicas eficientes, rápidas e
baseadas na evidência e mude a sua prática
Recolha de dados online de atividades clínicas com base no processo
de auditoria clínica
Plano de trabalho genérico que visa colocar a investigação em prática
Identifica automaticamente as áreas de interesse com base na análise
da auditoria

JBI POOL (Patient Outcomes Online [Resultados do doente online])
JBI COOL (Client Outcomes Online [Resultados do cliente online])
Ferramentas de utilização fácil para a recolha e armazenamento de dados
de prevalência relacionados com o doente/cliente
Recolha e guarde dados de prevalência que possam ser recolhidos ao nível de
cuidados do doente/cliente
Examine a níveis superiores as tendências em resultados específicos
Produza gráficos para áreas específicas, através de uma abordagem de
instalação completa ou de várias instalações

A Wolters Kluwer Health orgulha-se de ter uma parceria com o Joanna Briggs Institute.
O JBI é uma organização científica independente, internacional e sem fins lucrativos.

Sobre o JBI
O Joanna Briggs Institute (JBI) é reconhecido como um prestador líder de informações baseadas em evidências,
oferecendo conteúdo de todo o mundo e ferramentas que ajudam a implementar a evidência em vários pontos da prática
clínica. O modelo da prática clínica baseada em evidências do JBI é considerado uma referência no setor dos cuidados
de saúde – incentivando os profissionais de saúde a implementar um programa de prática clínica baseada em evidências
eficaz para proporcionar os melhores cuidados possíveis ao doente.

Programa de apoio do JBI (JBI Endorsement Program):
Regido exclusivamente pelo Joanna Briggs Institute, o Programa de apoio do JBI visa
promover elevados padrões da política e prática clínica baseada em evidência.
As organizações com o apoio do JBI são capazes de demonstrar que as suas
conquistas nos cuidados de saúde baseados na evidência foram reconhecidas por
um organismo independente para o seu organismo de acreditação.

Benefícios essenciais do apoio:
Demonstrar empenho nos cuidados baseados na evidência para funcionários,
clientes e circunscrição
Aumentar a credibilidade aos olhos do público e outros intervenientes
Reforçar a posição num campo competitivo
Para saber mais sobre como se tornar um Membro do JBI ou uma Organização
Baseada na evidência Aprovada pelo JBI, visite www.ovid.com/jbi para preencher o
formulário de interesse.
Sede Mundial da Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E-mail: sales@ovid.com
Existem escritórios de vendas adicionais nas
seguintes cidades e países:
Alphen aan den Rijn, Países Baixos
Pequim, China
Berlim, Alemanha
Bolonha, Itália
Dubai, EAU
Hong Kong
Ilsan, Coreia do Sul
Kuala Lumpur, Malásia
Londres, Reino Unido
Madrid, Espanha
Bombaim, Índia
Nova Deli, Índia
Norwood, MA, EUA
Paris, França
Riyadh, Arábia Saudita
Sandy, UT, EUA
Estocolmo, Suécia
Sydney, Austrália
Tóquio, Japão
Varsóvia, Polónia
Para obter as informações de contacto e
localização completas,
visite www.ovid.com/contact

OvidSP
Transformar a investigação em resultados.
O OvidSP é a sua solução de investigação online completa que oferece um
único destino online, onde pode pesquisar, descobrir e gerir as informações
críticas de que precisa para agilizar a sua produtividade de investigação e o
seu trabalho.

Nursing@Ovid
Solução de enfermagem de uma única fonte
O Nursing@Ovid é um portal completo e integrado de enfermagem
e demais áreas de saúde para a prática clínica, educação, investigação
e administração, que oferece uma vasta e crescente gama de recursos
bibliográficos e de texto integral de elevada qualidade, de diversos
editores reconhecidos.

Contacte o seu escritório de vendas local ou portugal@ovid.com
para obter mais informações sobre os recursos de prática clínica
baseada em evidência do JBI, disponíveis no OvidSP.

www.ovid.com/jbi
Brochura do JBI - 0913

