
NEJM Group

Grupo responsável pela publicação do periódico 
de medicina geral mais lido, citado e influente do 
mundo: New England Journal of Medicine.

NEJM Group é uma divisão 
da Sociedade Médica 
de Massachusetts que 
fornece as informações que 
profissionais de cuidados 
com a saúde necessitam 
para ampliar seu 
conhecimento e aprimorar 
o cuidado com o paciente. 
O grupo busca atender às 
crescentes demandas por 
conhecimento médico 
essencial e disseminar 
esse conteúdo de novas 
maneiras para uma 
cada vez mais ampla 
comunidade global de 
cuidados com a saúde.

nejmgroup.org

New England Journal of Medicine

Além de ser a publicação que dá nome ao NEJM Group, New England Journal of Medicine 

é o periódico de medicina geral mais lido, citado e influente em todo mundo. Publicado 

continuamente há mais de 200 anos, trata-se da publicação mais confiável para a obtenção de 

novos conhecimentos médicos e para as melhores práticas clínicas.

• O principal periódico de medicina geral do mundo: o mais lido, o mais citado e o mais 

influente dentre todas as publicações médicas.

• Possui o maior fator de impacto dentre todas as publicações existentes na área de 

medicina: 59.558 (2015).

• É o periódico com o 2º maior fator de impacto dentre todas as publicações científicas, 

independente da área do conhecimento.

• Líder reconhecido na publicação das pesquisas mais importantes e clinicamente 

relevantes no campo da medicina—além de publicar também artigos de revisão, relatórios 

de casos e orientações das linhas de frente do atendimento clínico.

• Amplamente utilizado pela comunidade médica, com mais de um milhão de downloads 

de artigos por semana.

• Reconhecido por profissionais de 13 especialidades médicas como um periódico de 

leitura essencial.

• Publicação comprometida com o ensino e o aprendizado, oferecendo uma variedade 

de funcionalidades e conteúdos inovadores para auxiliar médicos a aprender, ensinar e 

treinar uns aos outros: imagens e vídeos em medicina clínica, versões em áudio de artigos 

populares, casos médicos interativos e apresentações em PowerPoint.

New England Journal of Medicine está disponível online em dois formatos: NEJM Online, 

modelo de assinatura que oferece todo o conteúdo publicado desde 1990 até a edição mais 

recente, e NEJM Archives, modelo de compra única em dois pacotes—um que oferece o 

conteúdo de 1812 a 1944, e outro oferecendo o conteúdo de 1945 a 1989.

Para mais produtos e 
informações, acesse
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info@dotlib.com
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NEJM Journal Watch

NEJM Journal Watch é a principal fonte para resumos 

e perspectivas clinicamente relevantes acerca das mais 

importantes pesquisas médicas disponíveis, fornecendo as 

informações necessárias para se estar clinicamente preparado e 

exercer seu trabalho com confiança.

• As mais importantes pesquisas, novidades médicas, 

informações medicamentosas, alertas de saúde pública 

e diretrizes em 13 especialidades são resumidas e 

contextualizadas pelo time de editores da NEJM Group.

• A equipe editorial de NEJM Journal Watch vasculha mais 

de 250 periódicos médicos de 13 especialidades médicas 

para oferecer as atualizações mais críticas e clinicamente 

relevantes das pesquisas médicas mais atuais.

• Cada especialidade coberta por NEJM Journal Watch 

possui um conselho editorial independente, com os 

membros de cada conselho sendo líderes em suas áreas 

de atuação e possuindo um engajamento ativo na prática 

clínica.

• Mais de 500.000 pessoas em 178 países lêem o conteúdo 

de NEJM Journal Watch todo mês.

NEJM Knowledge+

NEJM Knowledge+ é a maneira mais eficiente de aprender, 

aprimorar a qualidade da prática clínica e preparar-se para 

exames de acreditação. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida 

para ajudar clínicos a aprofundar seus conhecimentos e 

aprimorá-los em seu próprio processo de aprendizado. 

• Composto por duas soluções—NEJM Knowledge+ 

Internal Medicine Board Review e NEJM Knowledge+ 

Family Medicine Board Review.

• Produto ímpar em educação médica continuada, capaz 

de customizar cada aspecto da experiência de uso de 

acordo com as necessidades particulares de cada usuário.

• Utiliza tecnologias de aprendizagem adaptativa que 

identifica, conforme o uso, as áreas que o usuário mais 

necessita de reforço e lhe entrega mais questões de que 

ele necessita e menos do que ele já sabe.

• Desenvolvido para um perfil de profissional de saúde com 

pouco tempo livre. Pode ser utilizado por apenas alguns 

minutos, ou diversas horas, através de um computador ou 

dispositivo móvel (iOS ou Android).

• Contém conteúdo rigorosamente controlado e relevante 

para a prática médica.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.


