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The Cochrane Solution

Solução completa de medicina baseada em evidências, trazendo um pacote de três ferramentas 

que oferece evidências independentes e de alta qualidade para auxiliar a tomada de decisões em 

cuidados com a saúde. É formada por:

Cochrane Library
Coleção de seis bases de dados que contém diferentes tipos de evidências independentes para 

apoiar a tomada de decisões clínicas (além de uma sétima base que fornece informações sobre 

grupos Cochrane). Reúne as revisões sistemáticas em texto completo da Cochrane—reconhecidas 

internacionalmente como o mais alto padrão em cuidados com a saúde baseados em evidências, e 

produzidas por 53 grupos diferentes de revisão, com colaboradores de vários países.

Cochrane Clinical Answers
Fornece um ponto de entrada de fácil entendimento, focado na pesquisa rigorosa de revisões 

sistemáticas da Cochrane. Seus artigos são projetados para a tomada de decisões no ponto de 

atendimento, exibindo as evidências em um formato de fácil utilização, misturando narrativas, 

números e gráficos.

Essential Evidence Plus
Sistema de apoio à decisão clínica que integra informações sobre 9.000 diagnósticos ao fluxo 

de trabalho dos profissionais da área clínica médica. Resume as melhores evidências disponíveis 

(retiradas dos 100 periódicos mais importantes da área da saúde), transformando-as em POEMS 

(sigla para Patient-Oriented Evidence that Matters). É a única base de dados com informações 

filtradas e resumidas de medicina baseada em evidência que utiliza a Cochrane Library, entre 

outras, como referência.
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Wiley Online Books

Coleções Temáticas
Milhares de eBooks da Wiley são oferecidos em 65 coleções temáticas, que incluem títulos publicados até 2012 e estão disponíveis para 

compra única com garantia de acesso perpétuo. As coleções temáticas da Wiley não compartilham títulos entre si e contam com alguns dos 

clássicos do catálogo da editora. Dentre as coleções disponíveis, destacam-se as seguintes:

Wiley Acesso Total
Modelo flexível, baseado em evidências, para a construção de sua biblioteca digital. Sem gatilhos automáticos, a Wiley disponibiliza as 

ferramentas de que sua biblioteca necessita para identificar as tendências de demanda e tomar decisões com base em estatísticas reais para 

ampliar a sua coleção de livros digitais. Veja como funciona:

• A instituição adquire um valor (negociável) em livros online da Wiley e ganha acesso, por um ano, a todo o catálogo da Wiley 

Online Library (além dos livros que serão lançados até o final desse período) ou a uma seleção de categorias temáticas.

• A Wiley fornece os registros MARC para aprimorar a capacidade de descoberta do conteúdo e realiza campanhas de email 

marketing para a divulgação e incentivo de uso dos livros.

• A instituição garante o direito de acesso perpétuo aos títulos adquiridos, com acesso multiusuário e sem quaisquer restrições de 

DRM—com downloads e impressões liberados.

• Ao fim do período, a instituição pode optar pela renovação do modelo—realizando uma nova compra, um novo período de 12 

meses de acesso ao catálogo da Wiley Online Library é fornecido.

O catálogo de eBooks da Wiley conta com mais de 16.000 títulos—entre monografias, manuais, dicionários, guias, livros de bolso e séries de 

livros de referência—, servindo a uma enorme variedade de professores, estudantes e pesquisadores em todas as principais áreas de pesquisa.

• Acesso ilimitado a usuários simultâneos.

• Funcionalidades aprimoradas de pesquisa.

• Registros MARC sem encargos adicionais.

• URL aberto com links e DOIs

• Modelo de aquisição única com direitos de acesso 

perpétuo.

• Sem restrições de gestão de direitos digitais em 

downloads e impressões.

• Psicologia Clínica

• Tecnologia da Comunicação e Redes

• Engenharia Mecânica

• Química Industrial

• Química Analítica

• Administração, Economia, Finanças e Contabilidade

• Biologia Celular e Molecular

• Engenharia Química

• Engenharia e Construção Civil

Solicite a lista completa de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.



Wiley Online Reference Works

As obras de referência online da Wiley oferecem um rico 

compêndio de informação para estudantes, pesquisadores 

e clínicos. São mais de 180 títulos divididos em 20 coleções 

temáticas abrangendo todas as principais áreas de pesquisa 

científica, com atualizações e inclusões regulares de novos 

títulos.

Algumas das obras de referência online mais relevantes 

disponíveis incluem:

• Encyclopedia of Automotive Engineering

• Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice

• The Encyclopedia of Cross-Cultural Psychology

• Encyclopedia of Membrane Science and Technology

• Handbook of Digital Imaging

• Handbook of Liquid Crystals

• Handbook of Metabolic Pathways of Xenobiotics

• Virgil Encyclopedia

• Wellbeing: A Complete Reference Guide

• Wiley Encyclopedia of Management, 3e.

• The Wiley Handbook of Cognitive Behavioral Therapy

• Wiley StatsRef: Statistics Reference Online

Journal Backfiles

Abrangendo três séculos de pesquisa científica, os catálogos 

de periódicos (journal backfiles) da Wiley contam com mais de 

18 milhões de páginas distribuídas por mais de 930 títulos. Os 

backfiles recuperam e preservam materiais que estão há décadas 

fora do alcance, trazendo o conteúdo e o contexto de volta ao 

processo de pesquisa.

• Cobertura sem par em escopo, cobrindo a faixa completa 

de disciplinas científicas, técnicas, médicas, humanas, de 

negócios e ciências sociais.

• Abrange desde o volume 1, edição 1, e inclui edições 

remotas que datam desde o século XVIII.

• Acesso perpétuo ao conteúdo adquirido, sem limite de 

usuários simultâneos.

• Artigos em texto completo no formato PDF.

• Catálogo completo divide-se em 56 coleções temáticas 

permitindo flexibilidade na aquisição do conteúdo 

adequado à instituição.

Current Protocols

Current Protocolos é tida há mais de 25 anos como a principal 

fonte de protocolos de laboratório e oferece mais de 16.000 

técnicas e procedimentos laboratoriais arbitrados e atualizados 

regularmente. Todo seu conteúdo foi desenvolvido por alguns 

dos mais importantes cientistas e pesquisadores mundiais, 

estando dividido em 17 títulos temáticos:

• Current Protocols in Bioinformatics

• Current Protocols in Cell Biology

• Current Protocols in Chemical Biology

• Current Protocols in Cytometry

• Current Protocols Essential Laboratory Techniques

• Current Protocols in Human Genetics

• Current Protocols in Immunology

• Current Protocols in Magnetic Resonance Imaging

• Current Protocols in Microbiology

• Current Protocols in Molecular Biology

• Current Protocols in Mouse Biology

• Current Protocols in Neuroscience

• Current Protocols in Nucleic Acid Chemistry

• Current Protocols in Pharmacology

• Current Protocols in Protein Science

• Current Protocols in Stem Cell Biology

• Current Protocols in Toxicology

Além do conteúdo reconhecido, a versão digital de Current 

Protocols conta com diversas ferramentas, vídeos e calculadoras, 

além de oferecer webinars apresentados por autoridades 

científicas selecionadas da lista de autores.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

Solicite a lista de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.

Solicite a lista de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.

Blackwell Reference Online

A mais abrangente fonte de obras de referência online para o 

ensino e o aprendizado nas áreas de ciências sociais e humanas. 

A coleção completa inclui mais de 580 volumes, incluindo os 

reconhecidos manuais da Wiley-Blackwell, além de valiosos 

materiais de referência.

• Coleção Original (302 títulos)

• Coleção 2008 (55 títulos)

• Coleção 2009 (24 títulos)

• Coleção 2010 (44 títulos)

• Coleção 2011 (45 títulos)

• Coleção 2012 (65 títulos)

• Coleção 2013 (53 títulos)

• Coleção Completa (588 títulos)

Solicite a lista de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.


