Recurso VetMed
O serviço online de informação completo – a perfeita
ferramenta para pesquisa e educação continuada.
o que é Recurso VetMed?
O Recurso VetMed é a mais abrangente coleção de informação científica veterinária pública disponível online e possui três vezes
a cobertura de qualquer fonte de banco de dados aberta comparável.
O seu núcleo é o conteúdo veterinário sobre todos os aspetos da ciência veterinária.

todas as informações do CAB Abstracts
Contém:
•

mais de 1.7 millhões de registros bibliográficos, desde 1973

•

mais de 25.000 registros adicionados anualmente

•

cerca de 90.000 registros com artigos completos de revistas, anais de congressos e outros materiais.

‘Pesquisas Inteligentes’ são disponibilizadas para lhe proporcionar os melhores resultados do banco de dados, e há detalhes
para contatos para solicitar auxílio na pesquisa.
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quem o utiliza?
O Recurso VetMed é uma ferramenta online essencial para veterinários, investigadores, marcadores de política, estudantes
e professores, fornecendo informações baseadas em evidência, para apoiar as tomadas de decisão, educação contínua e
desenvolvimento profissional.

por que usá-lo?
•

não ser mais necessário pesquisar a sempre crescente literatura científica ou fontes de notícias

•

acesso imediato aos desenvolvimentos da investigação na ciência da veterinária

•

localizar facilmente pesquisas que sejam relevantes para si, porque nós assinalamos conceitos importantes para recuperação

•

uma coletânea grande e crescente de conteúdos de texto completos

•

opções flexíveis de pesquisa que ajudam-no a procurar de acordo com suas necessidades e nível de especialização

•

descobrir revistas e publicações populares que não estão incluídas em outras bases de dados

•

notícias e seções de revisão que ajudam a dar sentido à vasta gama de dados disponíveis

•

assinalar registros específicos para imprimir e exportar para aplicativos bibliográficos como EndNote, ProCite e Reference Manager

acesse Recurso VetMed agora e se beneficie de
•

uma riqueza de pesquisa atual e histórica em medicina veterinária

•

artigos especialmente encomendados, escritos e revistos por especialistas da sua área

•

novas reportagens sobre desenvolvimentos na medicina veterinária

•

acesso instantâneo ao compêndio de Saúde e Produção Animal

•

planilhas com dados sobre as principais doenças de suínos, aves e ruminantes

•

a melhor evidência disponível para suas necessidades práticas

•

acesso a mais de 100 capítulos de livros CABI

•

inserir comparação da abrangência dos termos veterinários

“para maximizar a cobertura das revistas e evitar perder testemunhos de potencial importância, o CAB Abstracts deve ser
incluído em qualquer pesquisa de literatura veterinária.”
Grindlay D.J.C; Brennan, M.L.; Dean, R.S., 2012 Searching the Veterinary Literature: A Comparison of the Coverage of Veterinary Journals
by Nine Bibliographic Databases. Journal of Veterinary Medical Education, 39(4), DOI: http://dx.doi.org/10.3138/jvme.1111.109R

contate
nossa equipe de Vendas para maiores informações e para pedir uma avaliação gratuita:
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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