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Acesso aos mais de 30 journals 
de LWW e mais em Ovid®

Journals@Ovid

Ovid MEDLINE® — uma das versões mais populares da extensa base 
de dados biomédicos da National Library of Medicine.

Mais de 30 revistas especializadas de enfoque clínico de Lippincott 
Williams & Wilkins.

Veja o reverso para obter mais detalhe.

Se subscreva ao New England Journal of Medicine em Ovid. Obtenha arquivos 
PDF de texto completo de todos os artigos, acesso aos artigos publicados 
antes da impressão, acesso ao multimídia e acesso aos arquivos que se 
remontam a 1990.

Economize no acesso ao conteúdo bibliográfico e de texto completo na Ovid 
Hospital Library Collection:

Obtenha um pacote de 
informações clínicas 
bibliográficas e de texto 
completo a um preço razoável.

Construa ao instante o 
portfólio de recursos líderes da 
sua instituição, abrangendo as 
principais especialidades em 
medicina interna, cirurgia, 
ginecologia e obstetrícia, 
cardiologia, oncologia e mais.

Ofereça o fácil acesso aos 
recursos clínicos que sus 
usuários querem.

Assegure que os médicos e os 
enfermeiros tenham um 
acesso fácil aos últimos 
descobrimentos clínicos.

Aproveite o preço razoável de 
pacote.

Maximize o valor da sua 
livraria com uma livraria 
clínica instantânea de recursos 
on-demand.

Escolher o grupo adequado de recursos para seu hospital pode ser um 
desafio e tomar muito tempo. Em Ovid®, selecionaremos tais recursos para 
você, lhe entregando a preço razoável uma livraria de conteúdo clínico de 
alta demanda através de Ovid, a plataforma líder mundial de procura e 
descobrimento de informações.

É ideal para instituições médicas pequenas, tais como hospitais, clínicas e 
centro de reabilitação comunitários, Small Hospital Essentials inclui 
algumas das fontes médicas de informações sobre investigação médica e 
prática clínica líderes no mundo, todas acessíveis em Ovid.

Encontre rapidamente informações precisas e economize tempo usando as 
ferramentas de procura produtiva e as funções de navegação.

Utilize as ferramentas da plataforma Ovid tais como eTOC e as alertas para 
impulsar o seu uso no seu hospital.



Small Hospital Essentials

Visite www.ovid.com para obter mais informação sobre todos os livros 
disponíveis para compra ou subscrição através de Journals@Ovid.SmallHospital-1016

6-V443

www.ovid.com

Ovid MEDLINE®, National Library of Medicine

Atualizado diariamente, MEDLINE em Ovid oferece acesso ao minuto às mais recentes 
citações bibliográficas e abstracts de autores de mais de 5,500 revistas especializadas em 
biomedicina e ciências da vida, em quase 40 idiomas (60 idiomas para as revistas más 
antigas).

•	 Adverse Drug Reaction Bulletin
•	 American Journal of Clinical Oncology
•	 American Journal of Nursing
•	 American Journal of Physical Medicine

& Rehabilitation
•	 American Journal of the Medical Sciences
•	 Anesthesia & Analgesia®

•	 Annals of Surgery
•	 Circulation
•	 Clinical Obstetrics and Gynecology
•	 Clinical Pulmonary Medicine
•	 Contemporary Diagnostic Radiology
•	 Critical Care Medicine
•	 Critical Pathways in Cardiology
•	 Current Opinion in Allergy and Clinical

Immunology
•	 Current Opinion in Critical Care
•	 Current Opinion in Endocrinology,

Diabetes & Obesity

•	 Current Orthopaedic Practice
•	 Diseases of the Colon & Rectum
•	 Hypertension
•	 Infectious Diseases in Clinical Practice
•	 Journal of Cardiopulmonary 

Rehabilitation and Prevention
•	 Journal of Clinical Gastroenterology
•	 Journal of Clinical Neuromuscular Disease
•	 Journal of Trauma and Acute Care Surgery
•	 Medical Care
•	 Obstetrics & Gynecology
•	 Regional Anesthesia and Pain Medicine
•	 Spine
•	 Stroke
•	 The  Cancer Journal
•	 Topics in Clinical Nutrition

New England Journal of Medicine (NEJM) em Ovid
O “padrão de ouro” para a investigação biomédica de alta qualidade, melhores práticas clínicas 
e descobrimentos médicos, é a publicação médica mais amplamente lida e citada no mundo. 
Sua rigorosa revisão pelos colegas e seu cuidadoso processo editorial não têm igual. Ovid é o 
único agregador de informações médicas em oferecer arquivos PDF de texto completo de 
artigos NEJM sem gravames, acesso aos artículos publicados antes da impressão e acesso aos 
arquivos que se remontam a 1990.

31 journals de Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

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

Ovid
Transformando a investigação em 
resultados
Ovid é sua solução completa on-line de 
pesquisa, oferecendo-lhe apenas um destino 
on-line onde você pode procurar, descobrir e 
organizar as informações críticas que precisa 
para manter sua produtividade na 
investigação e o seu trabalho.

• Trabalhe como você quer trabalhar com 
uma variedade de modos de procura e 
produtividade laboral pessoalizável e 
ferramentas de alerta de conteúdo. 

• Organize e administre os achados e 
documentos críticos de investigação em 
uma área dedicada a isso: Meus projetos.

• Procure em todos os recursos Ovid –
livros, revistas e bases de dados- de 
maneira simultânea com apenas uma 
procura. 




