
Health & Medical Collection
Os principais títulos e diversas fontes abordando todas as disciplinas médicas

A HEALTH & MEDICAL Collection é especialmente adequada a bibliotecas cujos usuários necessitam de conteúdo para 
aprender e pesquisar sobre saúde, medicina e áreas relacionadas. Nossos conteúdos ajudam bibliotecários da área de ciência 
da saúde a satisfazer as necessidades de pesquisa de seus diferentes usuários, seja fornecendo suporte ao estudo em 
pesquisa clínica ou fornecendo conteúdo multimídia educacional a docentes para que possam ajudar estudantes a ligar a 
teoria à prática.

Essa coleção agrega conteúdo em todas as formas de mídia para fornecer suporte às necessidades de aprendizado, ensino e 
pesquisa de instituições. Isso inclui ebooks de referência médica, vídeos educativos, dissertações, documentos de trabalho, 
milhares de artigos empíricos e registros de ensaios clínicos. A variedade de tipos de fontes faz com que fique fácil para 
estudantes e pesquisadores entenderem novos assuntos, acessarem uma literatura relevante e monitorarem os raciocínios 
mais recentes.

Enquanto outros provedores tendem a focar somente nas necessidades de informação de profissionais estabelecidos, a 
mistura única de conteúdo de treinamento, literatura acadêmica e materiais de referência clínica dessa coleção é acessível a 
graduandos, estudantes de medicina e todos os outros que se preparam para uma carreira na área de saúde.

Sobre a Health & Medical Collection:
Acesso contínuo ao texto completo de periódicos de primeira linha. A coleção oferece acesso contínuo a texto completo das 
principais publicações acadêmicas, incluindo The New England Journal of Medicine, The Lancet e The BMJ e é facilmente 
vinculado a outros conteúdos exigidos. Comparado a outros provedores, a Health Research Premium Collection possui 
menos obstáculos e mais conteúdo na íntegra. 

Resenhas de literatura médica abrangentes. A coleção fornece suporte à necessidade de usuários finais por diversos 
conteúdos com mais de 32.000 dissertações na íntegra exclusivas da ProQuest, abrangendo diversas áreas incluindo 
enfermagem, psicologia e gestão em saúde. A ProQuest reúne resumos, atas de conferência, relatórios da indústria e de 
saúde, revistas comerciais, livros e mais, em uma única coleção que permite a pesquisa cruzada. 

Melhores práticas. O acesso a recursos empíricos é mais importante do que nunca, e é por isso que a ProQuest inclui 
milhares de artigos baseados em evidência (revisões sistemáticas e meta-análise) e mais de 74.000 registros de ensaios 
clínicos, bem como opiniões de especialistas e descobertas de estudos de coorte e experimentais.  

Aprenda com especialistas. Alunos podem aprender com o conhecimento de médicos, pesquisadores e outros docentes 
através da série de vídeos da Harvard Health Publications. Da mesma forma, instrutores podem passar clipes a alunos para 
reforçar os aprendizados do livro-texto ou como um acompanhamento das experiências clínicas.

Descoberta. A ProQuest colabora com outros provedores de informação para garantir que conectar-se com a ProQuest seja 
simples e fácil, não importando de onde os pesquisadores comecem. Além do The Summon Service e Ex Libris Primo Central, 
ambos da ProQuest, seu conteúdo pode ser encontrado também através da OCLC WorldCat, PubMed e Google Scholar. Além 
disso, através da aba de ebooks na página de resultados de pesquisa da plataforma ProQuest, pesquisadores podem buscar o 
acervo de ebooks ProQuest assinado pela sua organização junto com seu conteúdo de base de dados da plataforma 
ProQuest.

Facilidade de uso. Disponível na ProQuest, nomeada a melhor interface no Charleston Advisor Prêmio Readers' Choice de 
2015: "É muito mais intuitiva e fácil de usar do que as versões anteriores. Inclui uma melhor  visualização de documentos, uma 
navegação mais fácil... Parabéns para a ProQuest."

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/




