
Os arquivos abrangentes de LWW

Acesso exclusivo aos arquivos anteriores de mais de 280 journals duma 
das editoras líderes do mundo em medicina, enfermaria e ciências da 

saúde.

Vire para mais detalhes dos Arquivos Abrangentes de LWW.

Archives@OvidArchives@OvidArchives@OvidArchives@Ovid

Possua os arquivos anteriores: compre revistas 
especializadas à la carte o em coleções rentáveis.
Os recursos de arquivo são cruciais para o processo de pesquisa; 
fornecem cronologia valiosa das teorias e descobrimentos que 
sustentam às práticas atuais do cuidado da saúde e informam sobre 
futuras inovações. O quais são os fundamentos das técnicas atuais da 
cirurgia de coração aberto? O como evoluíram os modernos tratamentos 
para o câncer e diabetes? 

Com os Arquivos Abrangentes de LWW, disponíveis em Ovid, a 
plataforma de descobrimento e procura de precisão líder na indústria, 
você pode ajudar para os pesquisadores responder essas perguntas e 
mais. 

Por que os Arquivos Abrangentes de LWW?
Conteúdo dos journals eletrônicos que você não pode encontrar em 
nenhuma outra parte. Mais de 66,000 edições com quase 1.7 milhões de 
artigos, que contêm investigação original, resenhas, notas, cartas, casos e 
imagens.
Mais de 96% dos arquivos disponíveis procurados, bastante mais que os 
estándares da indústria.
A maior parte das datas de cobertura começam com a primeira edição 
disponível, por todo 2012.
Fornece acesso ao primeiro e último arquivo do mesmo journal o a toda 
a coleção de maneira simultânea.
Texto fácil de ler e imagens claras, incluindo fotos, ilustrações, tablas e 
gráficas, que foram produzidas com os mais modernos processos de 
scanner.
Integração completa para as livrarias dos journals, livros e artigos 
eletrônicos da sua instituição.

Aproveite a poderosa função 
de procura de Ovid e suas 
ferramentas de fluxo de 
trabalho que economizam 
tempo, e também sua 
interfase intuitiva.

Use os arquivos eletrônicos 
para liberar espaço nos 
estantes e economizar em 
custos de prestamos entre 
livrarias.

As coleções abrangentes e 
estendidas de subgrupes de 
arquivos estão disponíveis.

NOVOS ARQUIVOS 
APENAS ADICIONADOS:

The Journal of Bone 
& Joint Surgery
Neurology® 
Dermatologic Surgery 
Rehabilitation Oncology 
PAIN®

Exclusiva de Ovid®!

Construa sua própria livraria de 
textos completos com os 
arquivos anteriores de mais de 
280 journals em especialidades 
clínicas y médicas principais.

Fornece acesso instantâneo e 
exclusivo a mais de 5 milhões 
de páginas de investigação 
revolucionária dos laureados 
Nobel e outros cientistas 
reconhecidos no mundo todo.



LWW-Ext-Archive-0416

Exemplos de investigação revolucionária original que você 
encontrará nos Arquivos Abrangentes de LWW.

Subset Collections Are Available

Arquivos Abrangentes de LWW

Contate ao seu representante de conta Ovid para uma lista completa de 
títulos e datas de cobertura para os Arquivos Abrangentes LWW.

www.ovid.com

• Pesquisa original sobre como as infecções de E-coli espalham-se nas crianças.
• O estabelecimento do Índice de Atividade da Doença de Crohn. 
• Resultados duma pesquisa médica sobre medições ecocardiográficas.
• A introdução do Índice de Severidade das Feridas, usado pelos profissionais do 

cuidado de emergência para avaliar rapidamente às vítimas de múltiplas feridas. 

• Coleção de alto impacto de arquivos abrangentes LWW 2015.
• Coleção das profissões de saúde e enfermaria de arquivos abrangentes 

LWW 2015. 

Nos contate para completar seus Arquivos de Journals LWW! 

Já tem os Arquivos Estendidos LWW de 2008 ou os Arquivos Definitivos de 
2003?

As seguintes opções estão disponíveis para você atualizar os seus arquivos.

Atualização:
Atualize à Coleção de Arquivos Abrangentes LWW. Esta nova coleção abrangente 
de revistas especializadas lhe permite manter um só produto de arquivo cobrindo 
até 2012.

Para adicionar:
Complete os seus arquivos adicionando a Coleção Ponte de Arquivos 
Abrangentes a sua coleção atual.

• Esta coleção expande os seus arquivos fornecendo acesso aos 
volumes/edições dos Arquivos de Journals LWW 2009-2012.

• Os arquivos anteriores fornecem uma cobertura mais profunda de 
mais de 280 Journals LWW, e oferecem para você uma coleção 
abrangente de arquivos de journals LWW disponíveis. 

Amplie sua coleção de arquivos com a Coleção Suplementaria Abrangente de 
Arquivos LWW.

• Esta coleção inclui os 28 novos journals LWW que não tenham sido vendidos 
como arquivos antes, incluindo The Journal of Bone & Joint sirgery, Pain®, 
Dermatologic Surgery e Journal of the American Academy of Physician 
Assistants (JAPPA). A coleção suplementaria cobre as edições desde o 
Volume 1 Edição 1 (ou anterior se está disponível) até a última edição de 
2102.  

Outras sucursais de vendas estão 
localizadas nos seguintes cidades 
e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

Cidade do México, 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

Sede Mundial de Ovid
 333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Email:
ventaslatam@wolterskluwer.com




