
Health Research Premium Collection
Acesso central à maior coleção de recursos médicos essenciais

NA ÁREA MÉDICA, o acesso às últimas informações sobre saúde é sempre essencial, seja para estudantes, pesquisadores, 
profissionais médicos, administradores de hospitais ou até mesmo para pacientes e suas famílias.  A Health Research 
Premium Collection aborda essas diversas necessidades oferecendo um ponto de acesso central a uma variedade de 
recursos médicos essenciais.  

A Health Research Premium 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.

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 da ProQuest é acessível 
àqueles que se preparam para uma carreira na área de saúde. A variedade de tipos de fontes facilita a estudantes e 
pesquisadores o entendimento de novos assuntos, o acesso a literatura relevante e o monitoramento do pensamento mais 
recente.

A Health Research Premium Collection atende a uma ampla gama de usuários com a maior coleção de periódicos da área 
de saúde, recursos baseado em evidência e dissertações em texto completo. Esse recurso fornece a instituições assinantes 
a mais ampla variedade de conteúdo agregado sobre saúde e medicina e inclui as seguintes bases de dados:

• Health & Medical Collection — ampla cobertura das principais publicações biomédicas
• Nursing & Allied Health Database — informações confiáveis sobre saúde abrangendo enfermagem, apoio à saúde, 

medicina alternativa e complementar, e muito mais

• Health Management Database — recursos relevantes para qualquer um interessado em gerenciar uma organização 
de saúde

• Psychology Database — as principais informações das mais importantes publicações sobre psicologia e 
psicossomática

• Public Health Database — um recurso global para estudantes, docentes, pesquisadores, clínicos, políticos e todos 
os outros envolvidos no estudo da população e saúde pública

• Family Health Database — periódicos e revistas que abrangem uma enorme variedade de assuntos sobre saúde, 
desde lesões em esportes até saúde da mulher, de comida e nutrição até obstetrícia, desde saúde ocular até 
odontologia

• MEDLINE® — uma base de dados bibliográfica produzida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM). A 
base de dados contém milhões de citações derivadas de milhares de periódicos de biomedicina e ciências da vida, e 
foi indexado usando o Medical Subject Headings (MeSH®), o vocabulário controlado da National Library of Medicine. 



Áreas temáticas incluem:

• Anatomia
• Bioquímica
• Doenças

cardiovasculares
• Doenças transmissíveis
• Dermatologia
• Doenças digestivas
• Doenças endócrinas
• Geriatria
• Ginecologia

• Doenças sanguíneas
• Imunologia
• Doenças linfáticas
• Microbiologia
• Doenças

osteomusculares
• Sistema nervoso
• Obstetrícia
• Oftalmologia
• Otorrinolaringologia

• Parasitologia
• Patologia
• Pediatria
• Farmacologia
• Fisiologia
• Psiquiatria
• Doenças respiratórias
• Cirurgia
• Doenças urogenitais

Sobre a Health Research Premium 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. Essas fontes primárias, secundárias e terciárias de conteúdo abrangem o 
escopo da medicina e dão a todos os usuários, desde graduandos e docentes até clínicos e profissionais, fácil acesso a 
conteúdos relevantes.

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. 

Conteúdo de aprendizado prático. Preparação é a chave para o sucesso no cenário clínico. Alunos podem se preparar para 
suas rodadas clínicas através de nossa coleção de videoclipes da Medcom para ver importantes habilidades e conceitos na 
prática. Da mesma forma, instrutores podem passar clipes a alunos para reforçar o aprendizado 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/

Health Research Premium Collection continuação
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