
Health Management Database
Gestão de saúde, seguro, direito, ética, e mais

A HEALTH MANAGEMENT Database foi projetada para pesquisadores que estudam a área de gestão de saúde, 
bem como profissionais da área. Esse conteúdo de alta demanda em gestão de saúde fornece as informações 
mais confiáveis e relevantes sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo hospitais, seguro, direito, 
estatística, gestão de negócios, gestão de pessoal, ética, economia da saúde e gestão de saúde pública.

Oferece conteúdo de qualidade, a maior parte do qual não está disponível em nenhum outro lugar, de mais de 
260 editoras, incluindo Advanstar Communications Inc., Australian Healthcare and Hospitals Association, Health 
Administration Press, HCPro, Inc., NewsRx e a Organização Mundial da Saúde.

O acesso é proporcionado com menos embargos, mais títulos revisados por pares e milhares de publicações e 
dissertações em texto completo que não estão disponíveis em nenhum outro lugar em bases de dados 
agregadoras.

Os destaques do conteúdo incluem periódicos acadêmicos, principais revistas e publicações comerciais, tais 
como Health Care Strategic Management, Hospitals and Health Network, International Journal of Health Care, 
Finance and Economics, Journal of Health Organization and Management, Harvard Business Review e The Journal of 
Healthcare Management.

Um conteúdo diversificado faz com que fique fácil para estudantes e pesquisadores entenderem novos 
assuntos, acessarem uma literatura relevante e monitorarem os raciocínios mais recentes. O conteúdo inclui 
mais de 6.000 dissertações de doutorado e teses e mais de 1.100 relatórios da Business Monitor International 
relativos à indústria da saúde.

A interface fácil de usar da plataforma ProQuest oferece a pesquisadores a possibilidade de pesquisar de 
forma abrangente, precisa e rápida.

Áreas temáticas incluem:

• Gestão de negócios

• Ética

• Economia da saúde

• Hospitais

• Seguro

• Direito

• Gestão de pessoal

• Gestão de saúde pública

• Estatística

Para obter mais informações ou solicitar uma período de teste gratuito, entre em 
contato conosco através de http://www.proquest.com/LATAM-PT/pt-contact/

http://www.proquest.com/go/D8909



