
LWW Doody’s Core Collection 2019

Um Core Title, ou título central,  é um livro representando

215 livros de Lippincott 

recomendados e qualificados
pelos melhores profissionais 
da saúde e bibliotecários 
médicos

® 
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Cada um destes 215 livros da prestigiosa editora Lippincott® 
tenha sido escolhido por profissionais da saúde e 
bibliotecários médicos de filiação académica como recursos 
imprescindíveis para estudantes e profissionais em uma 
determinada disciplina; e tenha recebido a distinção de ser 
reconhecido como Doody’s Core Title.

um conhecimento essencial, necessário para os profissionais ou estudantes em uma determinada 
disciplina. Até três bibliotecários avaliam cada título baseados em uma pontuação de 0-3 em cinco 
critérios fundamentais de desenvolvimento da coleção: autoridade do autor e da editora; alcance e 
cobertura do tema; qualidade do conteúdo (incluindo temporalidade e oportunidade); utilidade e 
propósito; e valor em dinheiro. As pontuações promediam-se para dar uma avaliação total para cada 
título.

Doody’s Core Titles    é uma publicação de Doody Enterprises, Inc., editoras de Doody’s Review 
Services   , líder mundial na valoração autorizada e experta da qualidade de livros médicos sobre 
enfermaria e ciências aliadas. Se você deseja informações sobre os LWW Doody’s Core Titles   , visite 
www.doody.com/dct.

Oferece aos usuários acesso aos recursos confiáveis 
recomendados por médicos e bibliotecários sobre 
medicina e cuidado da saúde, e publicados por uma 
das editoras mais prestigiadas do mundo

Construa o portfólio de e-books da sua instituição 
com rapidez e efetividade de custo

Aproveite o preço de compra, que fornece a você 
acesso ilimitado e perpétuo aos livros em 
Books@Ovid

Procure os livros ao mesmo tempo do que as revistas 
especializadas e recursos de bases de dados

Utilize o processamento de linguagem natural para 
gerar os resultados ordenados pela sua relevância

Descarregue os registros MARC para qualquer livro 
para o seu OPAC

10 livros da coleção tenham recebido um 3, a 
pontuação mais alta disponível

128 livros tenham recebido uma pontuação de 2.5 
ou superior

Se você comprou a Doody’s Essential Collection 
de 2018, pode atualizá-la à coleção de 2019 e 
disfrutar de grandes economias!

Disponível também: LWW Doody’s Essential 
Collection, 69 livros escolhidos como recursos 
imprescindíveis que toda instituição deveria 
oferecer aos seus usuários. Pergunte ao seu 
Representante Ovid para obter mais informação
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TM
TM



LWW Doody’s Core Collection 2019

215 títulos abrangendo especialidades médicas centrais, de ciências da saúde e enfermaria

Os livros com pontuações de 2.9 – 2.93 incluem:

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

ventas.latam@wolterskluwer.com.

9-V061 0419

Serviços de apoio e consulta 
ganhadores de prémios

•

•
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Os livros com pontuações de 3 incluem:

• CMSA: Core Curriculum for Case Management, 3rd Edition
Pontuação: 3 (Gestão de caso)

• Core Curriculum for Transplant Nurses, 2nd Edition
Pontuação: 3 (Cirurgia de transplante)

• DeLisa’s Physical Medicine and Rehabilitation: Principles
and Practice - 2 Volume Set, 5th Edition
Pontuação: 3 (Medicina física e reabilitação)

• DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles and 
Practice of Oncology, 11th Edition
Pontuação: 3 (Hematologia/Oncologia)

• Grabb and Smith’s Plastic Surgery, 7th Edition
Pontuação: 3 (Cirurgia plástica e reconstrutiva)

• Handbook of Kidney Transplantation, 6th Edition
Pontuação: 3 (Cirurgia de transplante)

• Interpretation of Pulmonary Function Tests: A Practical
Guide, 4th Edition
Pontuação: 3 (Terapia respiratória)

• Operative Techniques in Transplant Surgery
Pontuação: 3 (Cirurgia de transplante)

• The 5-Minute Clinical Consult 2020, 28th Edition
Pontuação: 3 (Medicina familiar)

• The Bethesda Handbook of Clinical Hematology, 4th Edition
Pontuação: 3 (Hematologia/Oncologia)

• Collaborate for Professional Case Management: Universal Competency Based 
Paradigm
Pontuação: 2.93 (Gestão de caso)

• Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk, 
11th Edition
Pontuação: 2.93 (Farmácia)

• Khan’s Lectures: Handbook of the Physics of Radiation Therapy
Pontuação: 2.9 (Física médica)

• Khan’s Treatment Planning in Radiation Oncology, 4th Edition
Pontuação: 2.9 (Física médica)

• Marino’s The ICU Book, 4th Edition
Pontuação: 2.93 (Cuidados críticos)

• Operative Techniques in Foot and Ankle Surgery, 2nd Edition
Pontuação: 2.9 (Podiátrica) 

• Patterson’s Allergic Diseases, 8th Edition
Pontuação: 2.93 (Alergias/Imunologia clínica)

• Te Linde’s Operative Gynecology, 11th Edition
Pontuação: 3 (Ginecologia e obstetrícia)

• The Essential Guide to Primary Care Procedures, 2nd Edition
Pontuação: 2.93 (Ambulatória)

• The Only EKG Book You’ll Ever Need, 9th Edition
Pontuação: 2.93 (Cuidados coronários)

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

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.

A equipe global de Engajamento como o Cliente 
tenha obtido reconhecimento como o melhor da 
sua classe da Omega Management Group’s 
NorthFace ScoreBoard Award   ao obter 
pontuações superiores na satisfação ao cliente 
durante os últimos cinco anos seguidos. 




