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ClinicalKey Nursing 
 
A ClinicalKey Nursing é uma plataforma de pesquisa de informação de enfermagem, que 
suporta as necessidades de informação dos enfermeiros, bibliotecários e profissionais de 
saúde no geral. Caracteriza-se por ser rápida, completa, conveniente e fiável. 
 
• Rápida: A ClinicalKey Nursing responde rapidamente às questões de enfermagem porque 
pensa como os enfermeiros, reconhecendo os conceitos clínicos mais relevantes à medida que 
se digitam os termos e oferecendo atalhos para as respostas mais pertinentes. 
 
• Completa: A ClinicalKey Nursing está em constante atualização, oferecendo sempre as 
coleções mais completas, atuais e fiáveis de conteúdos, abrangendo todas as especialidades da 
enfermagem. 
 
• Conveniente: Seja no local de atendimento ou em viagem, de uma forma inovadora, a 
ClinicalKey Nursing torna fácil a descoberta, partilha e aplicação de informação clínica. 
 
• Fiável: Ao longo das suas carreiras, os profissionais de enfermagem em todo o mundo, 
confiam nos conteúdos publicados pela Elsevier e também nesta tecnologia que suporta a 
melhoria dos cuidados de saúde. 
 
Algumas das principais funcionalidades: 
 
- Contas personalizadas que permitem o acesso em todo o lado, mesmo fora das instalações 
institucionais, incluindo uma plataforma para dispositivos móveis. Incluem ainda a 
possibilidades de marcar listas de leitura, guardar conteúdos em pastas, histórico de pesquisa, 
etc. 
 
- Auto-sugestão de conceitos e de principais autores, artigos, revistas e livros existentes sobre 
o assunto. 
 
- Páginas de tópicos de patologias, abrangendo os aspetos epidemiológicos, fatores de risco, 
manifestações clínicas e tratamentos, entre outros.  
 
- Filtros de pesquisa por especialidade de enfermagem, tipos de estudos, tipologias de 
conteúdos e datas de publicação. 
 
As revistas têm sempre a última edição. Os livros têm sempre a última ou próxima edição e 
estão também em formato PDF. 
 
- Exceto os vídeos, todos os conteúdos são exportáveis para ficheiro ou por correio eletrónico 
e imprimíveis. As imagens e os textos podem ainda ser exportados diretamente para slides 
PPT. 
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Resumo dos conteúdos oferecidos na ClinicalKey Nursing: 
 

• Livros - mais de 78 títulos de referência médica e cirúrgica da Elsevier 

• Revistas - mais de 60 coleções de revistas de referência médica e cirúrgica da Elsevier 

• Procedures Consult - Todo o conteúdo da base de dados Procedures Consult com os 

vídeos associados em cada especialidade 

• Monografias de Fármacos - mais de 2,950 monografias clínicas de fármacos da Gold 

Standard 

• Clinical Overviews - Resumos de tópicos clínicos para consulta rápida no ponto de 

atendimento 

• Mosby's Evidence-Based Nursing Monographs – todo o conteúdo desta base de dados  

• MEDLINE – Indexação completa da MEDLINE 

• Multimédia- milhares de vídeos sobre procedimentos de enfermagem 
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