OvidMD

Coloque a investigação em prática
aproximando os recursos da sua
biblioteca ao point of care

Quando os médicos precisam de mais
informações médicas, confiam na OvidMD

Utilize a única ferramenta
direcionada para questões clínicas
que apresenta Ovid e UpToDate®
num único interface

O OvidMD, a primeira ferramenta clínica da Ovid, garante respostas rápidas às dúvidas dos
médicos com base nos conteúdos de texto completo, relevantes e actuais da Ovid.

Ofereça aos médicos e outros
clínicos, uma ferramenta fácil de
utilizar que responda às dúvidas
clínicas de forma rápida e precisa
Melhore os resultados para os
doentes, pesquisando apenas
investigações atuais credíveis,
revistas por pares, a partir de fontes
em que confia
Ajude os clínicos a manterem-se
actualizados quanto às investigações
na área média, de modo a
descobrirem facilmente as mais
recentes opções de tratamento,
diretrizes baseadas em evidências,
tratamentos farmacológicos e mais

A OvidMD foi concebida a partir de uma perspectiva clínica, baseada em evidências, de modo
a apresentar os resultados que são realmente importantes para um médico em exercício.
Eficaz e fácil de utilizar, a procura na OvidMD é suportada por uma tecnologia sofisticada
desenvolvida por especialistas da Ovid.
•

Basta colocar uma pergunta de cariz clínico. A OvidMD realiza a pesquisa na EvidenceBased Guidelines, na Ovid MEDLINE®, e nas principais publicações, livros e bases de dados
clínicos de texto completo da sua instituição – tudo numa única pesquisa

•

Resultados de pesquisa clinicamente optimizados. Desenvolvido para médicos (e
testado por médicos), a procura intuitiva da OvidMD devolve de imediato resultados
relevantes

•

Vá directamente para o texto completo. As hiperligações para o texto completo,
tornam a análise adicional da investigação de publicações actuais, de diretrizes baseadas
em evidências e de ebooks, muito mais fácil

•

Aceda ao conteúdo sinóptico, point-of-care do UpToDate® juntamente com o
conteúdo bibliográfico e de texto completo da Ovid, através do mesmo interface prático
(requer subscrição de ambos os produtos)

•

Ferramentas que os médicos procuram. Fichas informativas de doentes que podem
ser transferidas a partir do UpToDate® e RelayHealth (uma secção da McKesson
Technologies, Inc.), uma biblioteca de imagens exportáveis, inúmeras calculadoras
médicas e mais

"A OvidMD é rápida,
prática e apresenta
resultados de procura
relevantes desde a
primeira utilização."
Surender Bodhireddy, Médico
Patologista
Covenant Medical Center
Lubbock, Texas EUA

Putting research into practice

Se já TEM a OvidSP, a OvidMD procura o conteúdo OvidMD definido juntamente
com as publicações, livros e bases de dados clinicamente relevantes na Ovid.
Se NÃO TIVER a OvidSP, não há problema! Ofereça aos seus médicos a OvidMD
como ferramenta online autónoma com um conjunto acessível de conteúdos
selecionados de acordo com a sua relevância clínica. E melhor que tudo, pode adicionar facilmente novos conteúdos de modo a personalizar as necessidades clínicas
da sua instituição.

www.ovidmd.com

Todos os resultados numa única pesquisa!

Os médicos apenas têm de inserir a sua dúvida clínica
na caixa de procura e já está! Obtêm acesso imediato a
uma lista abrangente de resultados de procura relevantes
e precisos, a hiperligações para texto completo, a
calculadoras úteis, a imagens exportáveis e muito mais!

Coloque a investigação em prática
Sede Internacional da Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E-mail: sales@ovid.com
Escritórios de vendas adicionais em:
Alphen aan den Rijn, Holanda
Pequim, China
Berlim, Alemanha
Bolonha, Itália
Hong Kong
Kuala Lumpur, Malásia
Londres, Reino Unido
Madrid, Espanha
Nova Deli, Índia
Norwood, MA, EUA
Paris, França
Sandy, UT, EUA
Sofia, Bulgária
Estocolmo, Suécia
Sydney, Austrália
Tóquio, Japão
Villa Alemana, Chile
Varsóvia, Polónia
Para obter as informações completas de
contactos e localizações, visite
www.ovid.com/contact

Forneça aos médicos acesso online às respostas de que necessitam a partir de fontes
clinicamente relevantes em que confia.
•

Diretrizes baseadas em evidências que sintetizam as melhores evidências
disponíveis sobre diagnósticos, tratamento de doenças e recomendações para
tratamentos farmacológicos, escritas por médicos e actualizadas trimestralmente.

•

Ovid MEDLINE®, a principal e mais completa base de dados biomédica, que
permite o acesso a mais de 15 milhões de artigos publicados nas áreas de
biomedicina e cuidados de saúde.

•

Um conjunto de publicaçõesCurrent Opinion da LWW, reconhecidas pelos
comentários de especialistas e artigos de análise das principais especialidades
médicas.

•

Milhares de fichas informativas de doentes a partir do UpToDate® e
RelayHealth, uma secção da McKesson Technologies, Inc.

•

Factos farmacológicos de A a Z com informações de dosagens, efeitos
secundários, indicações e informações gerais sobre tratamentos farmacológicos.
E AINDA o seu conteúdo clinicamente relevante em texto completo – as
publicações, livros e bases de dados em que confia diariamente ao fazer pesquisas
na OvidSP.

•

Saiba mais
Contacte um representante Ovid através do e-mail sales@ovid.com para saber mais
sobre como obter a OvidMD para a sua instituição. Ou visite o website www.ovidmd.
com para saber mais, associar-se à nossa lista de mailing e solicitar uma demonstração
de 30 dias.

OMD-0511

Veja a demonstração em
www.ovidmd.com
impresso em papel reciclado

Putting research into practice
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