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Jaypee é uma editora 
médica independente 
criada na Índia em 1969 e 
que conta com um catálogo 
de mais de 2.500 títulos. 
Seu portfólio nas áreas de 
oftalmologia, ginecologia 
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otorrinolaringologia, 
ortopedia e cardiologia, 
entre outras, é aceito e 
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Jaypee eBooks

Os livros digitais de Jaypee foram desenvolvidos a partir da dedicação de esforços de mais de 

6.000 autores, 3.500 revisores e 7.000 colaboradores de todas as partes do mundo. O catálogo 

oferece mais de 600 livros-texto em todas as especialidades de medicina, enfermagem e 

odontologia, além de 1.600 títulos técnicos e de referência

• Cobertura extensa de mais de 65 especialidades médicas.

• Cerca de 200 novos títulos adicionados anualmente ao catálogo.

• Guias para estudos de laboratório, diagnósticos clínicos e técnicas experimentais.

• Livros-texto para estudantes de graduação em medicina, enfermagem e odontologia.

• Todos os livros digitais disponíveis em formato PDF para download e sem DRM.

• Títulos preparatórios para exames de certificação internacional como USMLE (Estados 

Unidos), MRCP, FRCS e FRCR (Reino Unido).

Conheça alguns dos títulos de destaque pertencentes ao catálogo de livros digitais de Jaypee:

Solicite a lista completa de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.
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Symptom-based
Approach in 
Internal Medicine
CS Madgaonkar

An Atlas on 
Cephalometric 
Landmarks
Basavaraj S. 
Phulari

API Textbook of 
Medicine
YP Munjal (ed.)
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Jaypee Videos

Jaypee oferece uma coleção abrangente de vídeos para auxiliar 

estudantes e residentes no aprendizado das ciências cirúrgicas — 

um vasto catálogo com mais de 3.000 procedimentos cirúrgicos 

realizados por especialistas nos mais gabaritados centros 

cirúrgicos de todo mundo.

• Especialidades cobertas incluem oftalmologia, 

ginecologia & obstetrícia, laparoscopia em cirurgia geral, 

cirurgia pediátrica, cirurgia urológica e cirurgia ortopédica 

e da coluna.

• Ampla cobertura de procedimentos cirúrgicos — dos mais 

comuns aos mais avançados — para melhores práticas.

• Vídeos em alta resolução com narração de especialistas 

explicando os passos críticos envolvidos nos 

procedimentos mais complexos.

• Permite uma abordagem fácil para ajudar a superar os 

desafios de aprendizagem e facilitar uma transformação 

mais veloz para habilidades cirúrgicas avançadas.

• Arquivos de vídeo disponíveis para download.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

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

Jaypee eJournals

• World Journal of Laparoscopic Surgery

• World Journal of Endocrine Surgery

• International Journal of Head & Neck Surgery

• International Journal of Clinical Rhinology

• Journal of SAFOG

• The Duke Orthopaedic Journal

• Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology

• International Journal of Phonosurgery & Laryngology

• The Highlights of Ophthalmology

• International Journal of Infertility and Fetal Medicine

• Journal of Perioperative Echocardiography

• Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Jaypee é a editora oficial de algumas das mais respeitadas sociedades científicas mundiais em ciências da saúde — incluindo organizações 

como SAFOG (South Asian Federation of Obstetrics and Gynecology), AAID (American Academy of Implant Dentistry) e ISOMR (International 

Society of Maternity Reflexology), entre outras.

Conheça alguns dos principais periódicos publicados por Jaypee


