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Líder mundial em conteúdo científico com foco 
nas áreas de medicina e ciências da saúde.

Ovid é líder mundial 
em soluções eletrônicas 
de informação médica, 
científica e de pesquisa 
acadêmica. Provê uma série 
de conteúdos, ferramentas 
e serviços, ajudando a 
realizar uma pesquisa mais 
rápida e mais eficaz através 
de sua avançada plataforma 
de busca e serviços 
especializados para folhear, 
buscar, recuperar e analisar 
informações críticas. 
Oferece uma lista crescente 
de aproximadamente 1.400 
periódicos, 4.000 eBooks, e 
mais de 100 bases de dados.

ovid.com LWW Health Library 

LWW Health Library é um portal desenvolvido para reunir todo o conteúdo de ponta da 

editora Lippincott Williams & Wilkins nas mais diversas áreas das ciências da saúde, fornecendo 

informações clínicas e educacionais para estudantes, docentes, residentes e profissionais.

• Conteúdo clínico e educacional de ponta acessível através de um único portal—completo 

com recursos interativos e de multimídia.

• Diversas opções de coleções para atender às demandas de sua instituição e que podem 

ser adquiridas integralmente ou em segmentos menores—como “Ciências Anatômicas” ou 

“Medicina Osteopática”.

• Coleções temáticas que oferecem acesso aos principais livros-texto da Lippincott 

Williams & Wilkins em suas áreas—incluindo publicações de peso como DeVita, Hellman 

and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of Oncology (10e.) e Yao & Artusio’s 

Anesthesiology: Problem-Oriented Patient Management (7e.).

• Conteúdo atualizado em tempo real.

• Otimizado para uso em dispositivos móveis.

São 11 as coleções disponíveis em LWW Health Library:

• Anestesiologia
» 22 livros-texto

» 600+ vídeos educacionais

• Cirurgia
» 22 livros-texto

» 20 vídeos educacionais

• Cirurgia Ortopédica
» 26 livros-texto

» 160+ vídeos educacionais

• Educação Médica
» 89 livros-texto

» 500+ vídeos educacionais

• Emergência
» 21 livros-texto

» 280+ vídeos educacionais

• Farmácia
» 77 livros-texto

» 150+ vídeos educacionais

• Fisioterapia
» 23 livros-texto

» 1100+ vídeos educacionais

• Fonoaudiologia
» 15 livros-texto

» 240+ vídeos educacionais

• Oncologia
» 20 livros-texto

• Rotina Hospitalar
» 39 livros-texto

• Terapia Ocupacional
» 11 livros-texto

» 60+ vídeos educacionais

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.ovid.com/
http://www.dotlib.com/


Acland’s Video Atlas of Human Anatomy 5 Minute Consult

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy é a solução definitiva 

para o ensino da anatomia, disponibilizando mais de 300 vídeos 

(narrados em inglês pelo mundialmente renomado Dr. Robert 

Acland) feitos a partir de espécimes cadavéricas reais e que 

explicam os movimentos anatômicos de cada região do corpo 

human—cobrindo ossos, músculos, tendões, órgãos e mais.

• Ferramenta de suporte ao ensino e aprendizado de 

anatomia com mais de 300 vídeos feitos a partir de 

espécimes cadavéricas frescas, em sua coloração natural.

• Cobertura inclui extremidades superiores, extremidades 

inferiores, tronco, cabeça & pescoço e órgãos internos—

além de conteúdo de ponta relacionado ao ouvido.

• Possibilidade de download das transcrições dos vídeos 

em formato PDF para utilização como guias de ensino ou 

como folhetos para pacientes.

• Conteúdo atualizado em tempo real.

• Otimizado para uso em dispositivos móveis.

5-Minute Consult é uma ferramenta diferenciada desenvolvida 

para apoiar o clínico no local da prestação de cuidados, 

oferecendo acesso a conteúdo clínico sintetizado e a recursos 

que dão suporte a uma tomada rápida e segura de decisões em 

situações de emergência.

• Baseado no mais renomado conteúdo clínico em 

medicina familiar há mais de 20 anos.

• Beneficia clínicos e estudantes ao prover informações 

rápidas e confiáveis sobre doenças, condições, 

medicamentos e mais no local da prestação de cuidados.

• Inclui o conteúdo de títulos destacados, incluindo 

5-Minute Clinical Consult, 5-Minute Emergency Medicine 

Consult, 5-Minute Pediatric Consult e muito mais.

• Cobertura inclui mais de 2.000 tópicos — a maioria deles 

exclusivos à versão online.

• Conteúdo atualizado em tempo real.

• Otimizado para uso em dispositivos móveis.

Base de dados criada por profissionais e pesquisadores na área da saúde que provê informações de ponta, baseadas em evidência, sobre 

medicina alternativa e complementar.

• Possui a maior biblioteca baseada em evidências de suplementos e terapias naturais (e a única coleção de informações baseadas 

em evidência relacionadas a alimentos, dietas e modalidades alternativas).

• Oferece a mais completa cobertura de contra-indicações e interações, incluindo interações com medicamentos, alimentos, 

suplementos e exames laboratoriais.

• Conteúdo atualizado em tempo real e plataforma otimizada para uso em dispositivos móveis.
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Vencedora de inúmeros prêmios, Visible Body é uma suíte de 

programas online que cobre as áreas de anatomia, fisiologia e 

sistemas circulatório e locomotor através de modelos interativos 

em 3 dimensões—além de animações, questionários e mais.

• Recursos de visualização da anatomia em 3 dimensões 

utilizados para explorar e interagir com o corpo humano.

• Permite visualizar estruturas por camadas, rotacionar os 

modelos anatômicos e aprofundar-se tanto na anatomia 

regional quanto sistêmica.

• Produzido por um premiado time de ilustradores e 

especialistas em visualização biomédica pertencentes à 

Associação de Ilustradores Médicos.

• Utilizado como ferramenta de referência, aprendizado e 

educação ao paciente.

• Ideal para professores e estudantes na sala de aula, assim 

como para profissionais da saúde em atividade.

• Disponível online e através de aplicativos móveis para 

iPad® e Android®.

• Escolha dentre uma variedade flexível de programas 

baseado nas necessidades e possibilidades de sua 

instituição.

• Conteúdo atualizado em tempo real.

• Otimizado para uso em dispositivos móveis.

• Primeira ferramenta clínica da Ovid, garantindo respostas 

rápidas às dúvidas de um médico com base no conteúdo 

atualizado, relevante e em texto completo da Ovid.

• Concebido a partir de uma perspectiva clínica, baseada 

em evidências, de modo a apresentar os resultados que 

são de fato importantes para um médico em exercício.

• Realiza pesquisas nas Diretrizes Baseadas em Evidências, 

no Ovid MEDLINE® e nos principais periódicos, livros 

e bases de dados clínicos de texto completo da sua 

instituição – tudo numa única pesquisa.

• Garante acesso ao conteúdo de 11 periódicos Current 

Opinion, da LWW – Current Opinion in Cardiology; 

Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity; 

Current Opinion in Gastroenterology; Current Opinion 

in Hematology; Current Opinion in Infectious Diseases; 

Current Opinion in Nephrology & Hypertension; Current 

Opinion in Obstetrics & Gynecology; Current Opinion 

in Oncology; Current Opinion in Pediatrics; Current 

Opinion in Pulmonary Medicine e Current Opinion 

in Rheumatology – renomados pelos comentários 

de especialistas e artigos de análise das principais 

especialidades médicas.

• Otimizado para uso em dispositivos móveis.

Visible Body OvidMD

Journals@Ovid

Fonte de pesquisas que oferece acesso a inúmeros periódicos 

em diversas áreas do conhecimento — incluindo os mais 

renomados títulos em todas as áreas e especialidades 

da medicina. Periódicos de alto-impacto, disponíveis 

individualmente ou em coleções temáticas.

• Mais de 1.300 periódicos em texto completo. 

• As mais renomadas publicações em todas as áreas e 

especialidades da medicina, incluindo títulos de destaque 

como New England Journal of Medicine, Brain, Critical 

Care Medicine e Annals of Internal Medicine. 

• Possibilidade de assinatura de periódicos individualmente 

ou em coleções fechadas.

Books@Ovid

A mais completa fonte online de informações na área da saúde. 

Nela você encontra títulos representativos das maiores editoras 

em ciências da saúde, incluindo a maior coleção online do 

mundo em textos clínicos.

• Mais de 5.300 livros eletrônicos em texto completo, com 

novos títulos adicionados semanalmente.

• Acesso ao conteúdo da última edição publicada de cada 

título, garantindo informações atualizadas e acuradas. 

• Livros disponíveis individualmente ou através de 

coleções temáticas, cobrindo cada especialidade e sub-

especialidade médica.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.


