
A maior fonte de busca  
clínica online para 
atualização profi ssional.



Os conteúdos do ClinicalKey incluem: 

+ 1.000 e-books de referência médica e cirúrgica da Elsevier. 

+ 600 periódicos renomados como JACC, Cell, The Lancet.

+ 1.400 páginas de tópicos para atendimento à beira do leito.

+ 17.000 vídeos de procedimentos.

+ 2.000.000 de imagens para download.

+ 2.900 monografi as sobre drogas.

+ 300 vídeos de Procedures Consult.

+ 4.500 Guidelines.

+ 850 Monografi as de First Consult.

+ Além de ensaios clínicos e MEDLINE indexado por completo.

Pesquisa revela que 75% dos médicos fazem pesquisas online, em média, cinco vezes por semana. 
A cada acesso gastam mais de 20 minutos na busca por dados de suporte à tomada de decisão clínica.

Fonte: Opinion Health

ClinicalKey é a única fonte de busca clínica que oferece a informação mais 
confi ável, atualizada e abrangente, a qualquer hora, e em qualquer lugar.



Para Hospitais

Para Instituições 
de Ensino

• Pesquise na maior base de dados clínica: conteúdo atualizado em 
tempo real, disponível a qualquer hora e em qualquer lugar.

• Busca Inteligente: comece a digitar e tenha uma visão geral de 
tópicos e conceitos clínicos relacionados. Os resultados mais 
relevantes aparecem no topo da página.

• Faça apresentações com um clique: com a ferramenta Presentation 
Maker, você captura e exporta imagens para o Power Point, facilitando 
o preparo de palestras, aulas e educação ao paciente.

• Compartilhe informações: ClinicalKey permite o download de livros, 
artigos e imagens, impressão e envio de informações por e-mail. 

• Mais tempo para cuidar dos pacientes: informações rápidas, 
precisas e baseadas em evidências para o cuidado à beira do leito 
(First Consult); Protocolos médicos (Guidelines); Panfletos de educação 
ao paciente; Vídeos de procedimentos (Procedures Consult); Monografi as 
sobre drogas; MEDLINE indexado por completo e ensaios clínicos. 

• Adaptado para dispositivos móveis: o aplicativo do ClinicalKey permite  
acesso à informação clínica a qualquer hora, em qualquer lugar.

• Faça listas de leitura: salve seu histórico de pesquisa e os resultados de 
buscas encontrados para posterior leitura e referência.

• Encontre informações facilmente: fi ltragem dos resultados de busca por 
tipo de conteúdo, especialidade, tipo de estudo, relevância e data. 

A informação clínica indispensável 
para atualização profi ssional.

A maior biblioteca médica 
digital do mercado.

elsevier.com.br/clinicalkey



Entre em contato e 
solicite uma demonstração.

elsevier.com.br/clinicalkey


