
LWW Classic Books 
Collection

Um pacote com grandes descontos,
abrangendo 50 disciplinas de mais
de 1,000 edições anteriores

O por que a LWW Classic Book Collection?

Expanda ou preenche as
lagunas no portfólio de livros
eletrônicos da sua instituição,
de maneira fácil e rentável.

Confie em um dos nomes mais
acreditados na investigação
médica: Lippincott Williams
& Wilkins.

Avalie aqueles livros dos que
você gostaria de adquirir as
edições subsequentes.

Integre os recursos de
Books@Ovid com as existências
eletrônicas da sua instituição.

É uma maneira rentável para você expandir rapidamente a sua coleção de
livros eletrônicos em uma amplia variedade de especialidades.

Disponível para seu acesso perpétuo na plataforma de Ovid®, a ferramenta
de descobrimento e procura de informações médicas líder no mundo.

Acesso a qualquer dos mais de 1,000 títulos com uma procura só.

Os livros representam mais de 50 especialidades e áreas terapêuticas.

Muitos dos livros são pedras angulares na sua especialidade e estão revisados por Doody’s.

O leitor de livros de Ovid lhe permite uma procura detalhada de qualquer
área de um livro, capítulos descarregáveis e mais.

As funções da plataforma de Ovid permitem aos usuários navegar pelo título
ou pela matéria, navegar através de uma sola tábua expansível de conteúdo,
e aplicar limites para procurar em um ou mais títulos.

As notificações de atalhos Ovid pelo correio eletrônico incluem hipervínculos
aos capítulos, temas e tábuas de conteúdo.

Books@Ovid
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Expanda a coleção de recursos eletrônicos da sua instituição com a LWW Classic 
Book Collection, a coleção de livros clássicos de LWW, incluindo acesso perpétuo 
aos mais de 1,000 livros eletrônicos de Lippincott Williams & Wilkins. Cada título 
da coleção é a edição prévia à edição vigente, oferecendo patrões de acesso muito 
necessário aos prévios estudos, desenvolvimentos, técnicas e intervenções, cobrindo 
mais de 50 temas de especialidades, incluindo medicina, enfermaria, profissões da 
saúde, farmacologia, ciências do comportamento e mais.

Existen sucursales de ventas 
localizadas en las siguientes 
ciudades y países:

Este estándar de oro en la ginecología general 
sirve como una referencia extensa y un texto 
práctico de orientación clínica para residentes y 
médicos practicantes.



Expanda la colección de recursos electrónicos de su institución con la LWW Classic 
Book Collection, la colección de libros clásicos de LWW, incluyendo acceso perpet-
uo a más de 1,000 libros electrónicos de Lippincott Williams & Wilkins. Cada título 
de la colección es la edición previa a la vigente, lo que le brinda patrones de acceso 
muy necesario a previos estudios, desarrollos, técnicas e intervenciones, que cubren 
más de 50 temas de especialidad, incluyendo medicina, enfermería, profesiones de 
la salud, farmacología, ciencias conductuales y más.

Títulos chave na LWW Classic Book Collection

LWW Classic Book Collection

LWWClassicBooks-0916

Sede México 

Email: 
ventaslatam@wolterskluwer.com

www.ovid.com Visite www.ovid.com para obter mais informação sobre todos os livros
disponíveis para compra ou subscrição através de Books@Ovid.  

 

Berek & Novak’s Gynecology, 14ª edição:  

DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer:
Principles & Practice of Oncology, 9a edição:

 Esta fonte definitiva de informações acerca do
câncer aborda o tratamento nos pacientes pela
sua etapa de apresentação, com uma descrição
estreitamente coordenada do papel de cada
modalidade de tratamento no cuidado
dos pacientes individuais.

Greenfield’s Surgery: Scientific Principles
and Practice, 4a edição:
Este texto clássico de cirurgia fornece uma
ampla cobertura de todos os tipos de cirurgia
e integra a ciência básica com a prática clínica.

Harwood-Nuss’ Clinical Practice
of Emergency Medicine, 5a edição:
Cada capítulo contém uma apresentação clínica,
diagnóstico diferencial, avaliação, manejo e
disposição das intervenções clínicas relevantes
e complicações comuns.

Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook
of Psychiatry, 9a edição:
Este livro de texto fornece um tesouro de novas
informações atualizadas nas ciências neurológicas,
genética, neuropsiquiatria, psicofarmacoterapia
e outras áreas chave.

Lippincott Manual of Nursing Practica,
9a edição:
Este manual inclui uma extensa cobertura das
quatro áreas da enfermaria: médico-cirúrgica,
maternal/neonatal, pediátrica e psiquiátrica.

Sauer’s Manual of Skin Diseases, 10a edição:
Este manual apresenta instruções passo a passo
e algoritmos para o diagnóstico e tratamento
de todas as doenças cutâneas comuns, incluindo
mais de 700 fotografias cheias de color,
algoritmos de diagnóstico e um extenso
índice-dicionário das doenças da pele. 

The Washington Manual® of Medical
Therapeutics, 34a edição:
É o recurso de cuidados mais vital para o pessoal
doméstico e os professores no mundo todo!

Conte com a equipe de suporte técnico de Ovid, ganhador de prémios, 24/7/365!

Wills Eye Manual, 6ª edição:
Dos sintomas ao tratamento, este livro cobre cada doença
ocular que possa se encontrar num consultório,
sala de emergências ou hospital.

Wintrobe’s Clinical Hematology, 12a edição:
Esta referência cobre a laguna entre a prática clínica da
hematologia e os fundamentos básicos da ciência.

MD Anderson Handbook of Surgical Oncology, 4a edição:
Os autores representam às várias disciplinas da oncologia e
os programas de treinamento, y tenham passado quando
menos dois anos no M.D. Anderson Cancer Center, estudando
somente oncologia cirúrgica.

Rockwood and Green’s Fractures in Adults, 7a edição:
Algumas das principais autoridades do mundo fornecem uma
extensa cobertura de todas as lesões ósseas e articulares,
analisam cuidadosamente os métodos alternativos de tratamento
de cada lesão e apresentam os seus próprios métodos preferidos.

Vá diretamente à área do livro que você precisa.

Explore os resultados da procura de capítulos folheando
as páginas, ou vá ao um capítulo específico ou uma
área do livro utilizando a tábua de conteúdo.

Aumente o tamanho da fonte para fazer mais fácil a
leitura. Veja um PDF de um capítulo guardado
(incluindo as imagens).

Abra qualquer imagem ou figura numa janela separada
para vê-la de maneira mais precisa e eficiente. 

Procure e veja os livros com o
leitor de livros de Ovid:
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Outras sucursais de vendas  
estão localizadas nos 
seguintes cidades e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda 

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

CDMX, México

Dubai, UAE

Estocolmo, Suécia

Hong Kong

Ilsan, Korea do Sul
Kuala Lumpur, Malásia 
Londres, UK

Madrid, Espanha

Mumbai, Índia

Nova Délhi, Índia 

Norwood, MA, USA

Paris, França
Riyadh, Arábia Saudita Sandy, 

UT, USA

Sídney, Australia

Tokio, Japão

Varsóvia, Polônia

Este padrão dourado na ginecologia geral serve 
como uma referência extensa e um texto 
prático de orientação clínica para residentes e 
médicos praticantes.


