
Journals@Ovid
Revistas especializadas
atuais, revisadas pelos
colegas, em um rango
de matérias das editoras
líderes no mundo.

¿Por qué Journals@Ovid?
• Mais de 79% das revistas de Ovid® têm Fatores de Impacto ISI.*

•  
 

• Contenido actual; ninguna de las revistas está bajo embargo.

•  
 

• Registros MARC descargables para cualquier revista para su OPAC.

Tablas de contenido electrónicas (eTOCS), que se le envían por 
RSS o correo electrónico.

•  

• Acceso a todas las tablas de contenido y abstracts de Journals@Ovid
para cada suscripción, desde un título a cientos de ellos.

 

• Capacidad para establecer una conveniente cuenta de débito
para manejar el acceso del usuario al contenido individual
de las revistas con PayPerView o Cuentas de Depósito.

 

• Capacidades intuitivas y continuas de navegación por
las revistas y búsqueda.

•     
    

     
   

  

  

    

    
     
 

   
     

  

    

Muitas revistas têm arquivos disponíveis para
compra à carte, ou em coleções rentáveis!

     
    

*2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017)

Com um listado crescente de mais de 1,200 títulos premium, 
Journals@Ovid lhe oferece uma combinação única de atuali-
dade, qualidade e opções de acesso para você criar uma 
solução eletrônica pessoalizada de revistas especializadas, 
ótima para a sua instituição.

Ovid® oferece a melhor seleção de conteúdo das principais 
revistas especializadas atuais em medicina, enfermaria e 
ciência. Ademais, com Ovid os usuários podem procurar de 
maneira simultânea o conteúdo de revistas com livros e bases 
de dados, usando o processamento em linguagem natural ou 
avançadas ferramentas de procura.

of
of
of

Los equipos de soporte de Ovid®, 
ganadores de premios, le ayudan a 
implementar las herramientas en su 
librería para optimizar el despliegue, 
promoción, capacitación, 
configuración y personalización.

El equipo global de Compromiso con el Cliente
ha obtenido reconocimiento como el mejor en 
su tipo a través del Omega Management Group’s
NorthFace ScoreBoard AwardTM por puntuaciones
superiores en la satisfacción al cliente durante
los últimos cinco años seguidos.Descubra material de investigação atual em 

medicina, enfermaria, ciência e outras 
matérias de LWW, Elsevier, Wiley, Oxford 
University Press, Massachusetts Medical 
Society, BMJ e mais.

Escolha títulos isolados ou coleções conve-
nentes e rentáveis.

Disfrute o acesso EXCLUSIVO às revistas 
especializadas de Lippincott através de 
Journals@Ovid.

Selecione títulos disponíveis eletronicamente 
antes da sua publicação impressa.

Adicione arquivos de revistas para literatura 
científica revolucionária e fundamental.

Aproveite a poderosa função de procura de 
Ovid, as suas ferramentas que lhe economi-
zam tempo e a sua interface intuitiva.

Integre com facilidade os seus recursos de 
Journals@Ovid com as existências de livros, 
revistas e bases de dados da sua instituição, 
sejam de Ovid ou não.
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Acceso en un clic a texto completo cien por ciento disponible 
para su búsqueda (excepto las que solo están en PDF), incluyendo 
cada palabra, cada gráfica y cada pie de grabado.

Herramientas de flujo de trabajo que ahorran tiempo, como 
abstracts en línea, anotaciones de los resultados de búsqueda, 
organización flexible de los resultados de búsqueda, y más.



Con una lista creciente de más de 1,200 títulos premium, 
Journals@Ovid le brinda una combinación única de 
actualidad, calidad y opciones de acceso para que 
pueda crear una solución electrónica personalizada de 
revistas especializadas, perfecta para su institución.

Con una lista creciente de más de 1,200 títulos premium, 
Journals@Ovid le brinda una combinación única de 
actualidad, calidad y opciones de acceso para que 
pueda crear una solución electrónica personalizada de 
revistas especializadas, perfecta para su institución.

Journals@Ovid

Revistas cobrindo tudo, desde Enfermaria e SIDA
a Ortopedia e Psiquiatria!

     
  

Alergia e imunologia
Anestesiologia
Biologia e biociências
Biotecnologia
Cardiologia
Ciências ambientais
Ciências da vida
Ciências do comportamento
Cirurgia
Cuidados paliativos

Doenças infecciosas
Enfermaria
Engenharia
Epidemiologia e saúde pública
Farmacologia
Gastrenterologia
Genética
Medicina alternativa
Medicina clínica

Medicina esportiva
Medicina interna
Microbiologia
Neurologia e neurociências
Oncologia
Odontologia
Ortopedia
Psicologia e psiquiatria
Radiologia

Solicite hoje sua prova gratuita!
Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informação ou envie 

um correio eletrônico a ventaslatam@wolterskluwer.com
0617   7-V656

Serviços de apoio e consulta
ganhadores de prémios

•

•
As revistas chave incluem: 
• AIDS
• Alimentary Pharmacology

& Therapeutics
• American Heart Journal (AHJ)
• American Journal of Nursing
• American Journal

of Transplantation
• Anesthesia & Analgesia® and

A&A Case Reports Bundle
• Anesthesiology
• Annals  Internal Medicine
• Annals  Surgery
• Annals  the Rheumatic

Diseases
• Annual Review of Psychology
• Arteriosclerosis, Thrombosis,

and Vascular Biology
• BMJ (British Medical Journal)
• Brain
• Brain Pathology
• British Journal of Psychiatry
• Cancer Gene Therapy
• Carcinogenesis
• Cerebral Cortex
• Circulation
• Circulation: Arrhythmia

and Electrophysiology
• Circulation Research
• Clinical Infectious Diseases

• CMAJ (Canadian Medical 
Association  Journal)
• Critical Care Medicine®

• Current Opinion in
Hematology

• Current Opinion in
Nephrology & Hypertension

• Current Opinion in Supportive
and Palliative Care

• Current Sports Medicine
Reports

• Endocrine Reviews
• Environmental Microbiology
• Epidemiology
• European Journal

of Neuroscience
• Genes and Immunity
• Genes to Cells
• Gut
• Human Molecular Genetics
• Hypertension
• International Immunology
• JAMA: Journal of the American

Medical Association
• Journal of Allergy & Clinical
Immunology,  The
• The Journal of Bone & Joint Surgery
• Journal of Clinical Endocrinology

and Metabolism

• Journal of Clinical
Investigation

• Journal of Clinical
Psychopharmacology

• Journal of Immunotherapy
• Journal of Medical Genetics
• Journal of Strength

& Conditioning Research™
• Leukemia
• Molecular Biology

& Evolution
• Molecular Psychiatry
• Neurology® and Neurology®:

Clinical Practice
• New England Journal

of Medicine
• Oncogene
• PAIN®

• Pharmacogenetics
and Genomics

• Plant Journal, The
• Psychosomatic Medicine
• Spine
• Stroke
• The Journal of Infectious

Diseases
• Thorax
• Transplantation®

Ovid
Transformando a investigação
em resultados

  
 

Ovid é a sua solução completa de procura
on line, oferecendo um destino só on line
onde você pode procurar, descobrir e 
administrar as informações críticas
que precisa para aumentar a sua
produtividade de procura e de trabalho.

 

• Trabalhe como você deseja trabalhar com
 uma variedade de modos de procura e 
ferramentas pessoalizáveis de produtividade
de trabalho e alerta de conteúdo.

    
  

• Guarde e administre os achados da
pesquisa e documentos críticos numa área
de trabalho especial: My Projects.

   
  
 • Estenda a sua experiência de procura
Ovid além Ovid com a barra de
ferramentas Ovid.

• Procure de maneira simultânea em todos
os recursos Ovid: livros, revistas especializadas
e bases de dados, com uma procura só.

 
 

As coleções de revistas incluem:  
• LWW Total Access Collection
• LWW High Impact Collection
• Sports Medicine

& Orthopaedics Collection
• Ovid Essential Nursing Collection
• Ovid Premier Collection
• PsycARTICLES

• Society Published
Journals Collection

• LWW Nursing & Health
Professions Premier Collection

• 2 UpToDate Reviewed Journals
Collections

• 8 collections of cross- 
 publisher healthcare

specialty collections 
covering cardiology, 
dermatology, oncology,  
and more
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A equipe global de Engajamento como o Cliente 
tenha obtido reconhecimento como o melhor da
sua classe da Omega Management Group’s
NorthFace ScoreBoard AwardTM ao obter
pontuações superiores na satisfação ao cliente
durante os últimos cinco anos seguidos.

•

•

•

•

•

•

Ovid
As equipes de suporte de Ovid®,  
ganhadoras de prémios, lhe ajudam a  
implementar as ferramentas na sua  
livraria para otimizar o desdobramento,  
promoção, treinamento, configuração  
e pessoalizacão.

Apoio disponível 24/7 em mais de 20 
línguas diferentes.


