
Coleção LWW 2017 de Alto Impacto

Você precisa de uma maneira simples e rentável de 
expandir as suas existências de revistas 
especializadas eletrônicas. A Coleção LWW 2017 de 
Alto Impacto, exclusiva de Ovid®, oferece aos seus 
usuários acesso rápido e fácil a um pacote diverso de 
recursos de alto impacto e texto completo. Conselhos 
editoriais expertos e um enfoque na atualidade do 
conteúdo são os selos distintivos da coleção.

A Coleção LWW 2017 de Alto Impacto está integrada 
por inteiro ao resto das existências eletrônicas da sua 
instituição, e com as funções flexíveis e sólidas de 
procura, navegação e integração de Ovid, usuários 
terão uma experiência de navegação produtiva e 
eficiente.

Acesso exclusivo e rentável a 
mais de 60 journals de alto 
impacto em medicina e 
cuidado da saúde de 
Lippincott Williams & 
Wilkins.

Sabia que…?
•

•

•

•

•

•

•

Muitas das revistas são títulos “oficiais” de 
prestigiosas sociedades e associações. 

Nenhuma das revistas da coleção está 
embargada.

Os conteúdos das revistas todas podem ser 
vistos em Journals@Ovid.

A procura clássica de Ovid funciona com um 
processamento de linguagem natural, gerando 
resultados por relevância. 

Os eTOCS e as AutoAlerts mantêm aos 
usuários atualizados na sua última procura.

As ferramentas de produtividade de Ovid, 
incluindo Meus Projetos e a barra de 
ferramentas de Ovid, melhoram a eficiência da 
sua procura e lhe permitem trabalhar como 
você quer.

Procure os recursos todos de Ovid: livros, 
revistas e bases de dados simultaneamente 
com uma procura só.

• Oferece aos usuários acesso continuo aos 
textos chave completos de uma das editoras 
mais renomadas do mundo.

• Os títulos chave incluem: Anesthesiology, 
Annals of Surgery, Circulation, Neurology, 
Obstetrics & Gynecology, Plastic & 
Reconstructive Surgery, e muitos mais!

• As revistas todas da coleção têm Fatores de 
Impacto e estão entre as melhor classificadas 
na sua categoria.

• Desfrute duma coleção rentável, com um preço 
mais baixo do que os custos por título.

• Encontre a informação com rapidez com a 
poderosa função de procura de Ovid e 
ferramentas flexíveis, que economizam tempo e 
facilitam o fluxo do trabalho.

• Descarregue registros MARC para qualquer 
revista para sua OPAC.

• Obtenha acesso ao conteúdo crucial das 
revistas escolhidas antes de elas estar 
disponíveis em forma impressa. 



Coleção LWW 2017 de Alto Impacto

Vide abaixo a lista completa dos nossos títulos principais.
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• 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. 

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. 

•	 Academic	Medicine
•	 Advances	in	Anatomic	Pathology
•	 AIDS
•	 American	Journal	of	Physical

Medicine	&	Rehabilitation
•	 American	Journal	of

Surgical	Pathology
•	 Anesthesia	&	Analgesia®
•	 Anesthesiology
•	 Annals	of	Plastic	Surgery
•	 Annals	of	Surgery
•	 Arteriosclerosis,	Thrombosis,

and	Vascular	Biology
•	 Cancer	Nursing:	An	International

Journal	for	Cancer	Care
•	 Circulation
•	 Circulation	Research
•	 Clinical	Journal	of	Pain
•	 Clinical	Journal	of	Sport	Medicine
•	 Cornea

•	 Critical	Care	Medicine®
•	 Current	Opinion	in	Lipidology
•	 Current	Opinion	in	Neurology
•	 Current	Opinion	in	Oncology
•	 Current	Opinion	in	Rheumatology
•	 Diseases	of	the	Colon	&	Rectum
•	 Ear	and	Hearing
•	 Epidemiology
•	 European	Journal	of

Anaesthesiology
•	 Exercise	and	Sport	Sciences

Reviews
•	 Hypertension
•	 Inflammatory	Bowel	Diseases®
•	 Investigative	Radiology
•	 JAIDS:	Journal	of	Acquired	Immune

Deficiency	Syndromes
•	 Journal	of	Bone	&	Joint	Surgery
•	 JBJS	Case	Connector
•	 JBJS	Essential	Surgical	Techniques

•	 JBJS	Reviews
•	 Journal	of	Burn	Care	&	Research
•	 Journal	of	Clinical	

Psychopharmacology
•	 Journal	of	Head	Trauma	

Rehabilitation
•	 Journal	of	Hypertension
•	 Journal	of	Immunotherapy
•	 Journal	of	Nervous	and	Mental	

Disease	Journal	of	Orthopaedic
Trauma

•	 Journal	of	Pediatric	
Gastroenterology	and	Nutrition

•	 Journal	of	Strength	
and	Conditioning	Research™

•	 Journal	of	the	American	Academy
of	Orthopaedic	Surgeons

•	 Journal	of	Trauma	and	Acute
Care	Surgery®

•	 Medical	Care

•	 Medicine®—Open	Access
•	 Medicine	&	Science	in	Sports

&	Exercise
•	 Neurology®
•	 Neurology®	Clinical	Practice
•	 Obstetrical	&	Gynecological

Survey
•	 Obstetrics	&	Gynecology
•	 PAIN®

•	 Pediatric	Infectious	Disease
Journal®

•	 Plastic	and	Reconstructive
Surgery®

•	 Psychosomatic	Medicine
•	 Retina
•	 Sexually	Transmitted	Diseases
•	 Spine
•	 Stroke
•	 Transplantation®

Disponível também: Coleção estendida de arquivos LWW de alto impacto – você pode obter os arquivos anteriores das revistas, agora de 2008!

Solicite a sua prova gratuita hoje!
Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informações, ou encaminhe um correio eletrônico a  

ventaslatam@wolterskluwer.com

Principais títulos disponíveis:
Anesthesiology® 	
Fator de impacto: 5.264, 3/31 
(Anestesiologia)
A revista oficial da American Society of 
Anesthesiologists tem o compromisso de 
publicar e difundir o trabalho de mais 
alta qualidade para informar à prática 
clínica diária e transformar a prática da 
medicina na sua especialidade.

Annals of Surgery 	
Fator de impacto: 8.569, 1/199 (Cirurgia) 
Esta é a revista cirúrgica de mais alta 
referência no mundo; fornece à 
comunidade médica internacional 
informações sobre as contribuições 
significativas para o avanço da ciência e 
as práticas cirúrgicas.

Circulation		
Fator de Impacto: 17.047. 1/63 
(Sistemas cardíaco e cardiovascular) 
Esta revista publica os artigos mais 
autorizados e detalha as implicações 
da sua aplicação na sua prática diária 
para melhorar os resultados para o 
paciente.

Journal of Bone & Joint Surgery
Fator de Impacto: 5.163, 1/74 
(Ortopedia), 8/199 (Cirurgia)
Há 126 anos que esta revista tenha sido o 
padrão de ouro na investigação científica 
revisada por colegas no campo mundial 
da ortopedia. É uma leitura essencial 
para cirurgiões gerais e especializados no 
mundo todo; a revista publica 
investigação baseada na evidência para 
melhorar a qualidade do cuidado dos 
pacientes ortopédicos.

Neurology®	
Fator de Impacto: 8.166, 8/192 (Neurologia 
clínica)
A publicação oficial da American Academy of 
Neurology apresenta as melhores práticas, 
investigação baseada na evidência, e artigos 
acerca de temas que afetam aos 
neurologistas de maneira direita.

Obstetrics & Gynecology	
Fator de Impacto: 5.656, 2/80 (Obstetrícia 
e ginecologia)
Conhecida popularmente como “A revista 
verde”, Obstetrics & Gynecology tenha sido 
publicada desde 1953; a meta da 
publicação é promover a excelência na 
prática clínica da obstetrícia e a 
ginecologia, e dos campos estreitamente 
relacionados com elas.

PAIN®	
Fator de Impacto: 5.557, 2/31 
(Anestesiologia), 17/192 (Neurologia 
clínica), 30/256 (Neurociências)
Revista oficial da International Association for 
the Study of Pain; inclui pesquisa original 
acerca da natureza, mecanismos e 
tratamento da dor. 

Plastic & Reconstructive Surgery®  
Fator de Impacto: 3.087, 31/199 (Cirurgia)
Como a revista oficial da American Society 
of Plastic Surgeons®, Plastic and 
Reconstructive Surgery® tenha sido, por 
mais de 60 anos, a referência consistente e 
por excelência para cada especialista 
usando as técnicas da cirurgia plástica ou 
trabalhando com um cirurgião plástico.

Serviços de apoio e consulta 
ganhadores de prémios




