
McGraw-Hill Education

Editora com ferramentas de excelência para a 
pesquisa em medicina, engenharia e ciências.

Com mais de um século de 
tradição e reconhecimento 
em todo o mundo, a editora 
McGraw-Hill busca ajudar 
às pessoas a se destacarem 
em suas aprendizagens 
e funções, oferecendo, 
por meio de ferramentas, 
serviços e publicações 
digitais, um conteúdo de 
excelência nas áreas STM 
(Science, Technology & 
Medicine).
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AccessMedicine

Atualizada com freqüência e em contínua expansão, AccessMedicine oferece acesso rápido 

e direto às informações necessárias para a conclusão de avaliações, diagnósticos e decisões 

clínicas, além de auxiliar em pesquisas, educação médica, auto-avaliações e análises gerais.

• Acesso ao texto completo de 96 títulos escritos pelas maiores mentes da Medicina atual, 

entre títulos clássicos e recentes como:

» Harrison’s Principles of Internal Medicine (19e.)

» The Color Atlas of Family Medicine (2e.)

» CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2016

» Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine (8e.)

» Hurst’s The Heart (13e.)

» Principles and Practice of Hospital Medicine

» Schwartz’s Principles of Surgery (10e.)

» Tintinalli’s Emergency Medicine (8e.)

» Williams Obstetrics (24e.) 

• Extensa biblioteca multimídia com mais de 540 vídeos de exames e procedimentos, 

módulos de segurança ao paciente, arquivos de áudio e animações.

• Diagnosaurus®, ferramenta para download que auxilia o usuário a navegar por entre mais 

de 1.000 diagnósticos diferenciais ordenados por sintoma, doença ou sistema de órgãos.

• Testes de auto-avaliação para auxiliar estudantes na preparação para exames acadêmicos.

• Base de dados de medicamentos integrada, fornecendo informações de dosagem, 

indicações e reações adversas.

• Ampla coleção de casos – incluindo seleções da famosa série LANGE Case Files® – que 

auxilia o usuário a obter uma melhor compreensão e avaliação dos assuntos abordados 

com base em experiências reais.

• Acessível de qualquer computador ou dispositivo móvel conectado à internet.
Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com
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AccessAnesthesiology

Ferramenta que oferece uma nova abordagem no tocante a 

pesquisas, referências e ensino no campo da anestesiologia, 

cobrindo todo o escopo da área desde conceitos básicos até 

conteúdos mais especializados.

• Oferece acesso ao conteúdo completo de 30 

compêndios de destaque no ramo, incluindo títulos 

como Anesthesiology (2e.) e Morgan & Mikhail’s Clinical 

Anesthesiology (5e.).

• Centenas de animações, palestras e vídeos de 

procedimentos desenvolvidos para guiar o usuário por 

entre habilidades básicas e avançadas.

• Milhares de imagens de alta qualidade para uma maior 

rapidez em diagnósticos e tratamentos.

AccessPediatrics

Ferramenta online integrada que fornece a estudantes, 

cirurgiões residentes e pediatras praticantes uma ampla 

quantidade de conteúdo que cobre todo a área da prática 

pediátrica, da neonatologia até a medicina da adolescência. 

• Conteúdo completo de 29 livros de excelência no campo 

pediátrico, tais como Rudolph’s Pediatrics (22e.) e Atlas of 

Pediatric Emergency Medicine (2e.).

• Extensa biblioteca multimídia com uma coleção ímpar de 

vídeos conceituais e de procedimentos que exploram e 

ilustram de maneira dinâmica a anatomia e a fisiologia para 

residentes.

• Inúmeras imagens de alta qualidade que ajudam a ilustrar 

procedimentos, condições e neuroimagens de maneiras 

que textos não conseguem.

AccessEmergency Medicine

Recurso online com enorme abrangência de conteúdo 

referente à medicina de urgência, fornecendo diagnósticos e 

respostas rápidas para tratamentos de uma ampla variedade de 

situações comumente vistas em emergências médicas.

• Oferece 21 títulos de destaque na área de medicina 

de urgência, incluindo clássicos como Tintinalli’s 

Emergency Medicine (8e.) e Goldfrank’s Toxicologic 

Emergencies (10e.).

• Inclui conteúdo co-publicado junto ao Colégio 

Americano de Medicina de Urgência (American College 

of Emergency Physicians).

• Disponibiliza a mais completa coleção de vídeos de 

procedimentos de medicina de urgência e pediátrica.

AccessPharmacy

Ferramenta online rica em conteúdo farmacêutico, permitindo 

que estudantes, professores e farmacêuticos praticantes 

pesquisem pelas mais importantes referências na área.

• Inclui acesso ao texto completo de 51 livros de 

excelência na área de farmácia, dentre títulos clássicos e 

recentes como Pharmacotherapy: A Pathophysiologic 

Approach (9e.) e Internal Medicine: A Guide to Clinical 

Therapeutics.

• Coleção única de animações adaptadas do livro mais 

respeitado em todo mundo na área da farmacologia, 

Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of 

Therapeutics, que ilustram interações medicamentosas 

de maneira detalhada.



AccessPhysiotherapy

Ferramenta online dedicada exclusivamente ao estudo, ensino 

e prática da fisioterapia.

• Disponibiliza o conteúdo de 31 compêndios de referência 

no campo da fisioterapia, dentre os quais Dutton’s 

Orthopaedic Examination, Evaluation, and Intervention 

(3e.) e Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion 

(12e.)

• Videoteca com centenas de vídeos – todos com narração 

– desenvolvidos para o ensino de técnicas de reabilitação 

e exercícios, cinética e intervenções fisioterapêuticas.

• Anatomy & Physiology Revealed, ferramenta digital 

desenvolvida para o estudo da anatomia humana e 

que oferece uma experiência interativa de dissecação 

cadavérica – incluindo animações que ajudam na 

assimilação dos conceitos da fisiologia humana.

JAMAevidence

JAMA Evidence é o principal recurso online para o ensino, 

aprendizado e prática da medicina baseada em evidências, 

fornecendo as principais ferramentas para incorporar esta 

medicina na prática diária.

• Inclui todo o conteúdo de Users’ Guides to the Medical 

Literature (3e.), The Rational Clinical Examination e Care 

At The Close of Life.

• Slideshows de Online Education Guide, incluindo pontos 

de ensino para aprimorar o aprendizado em salas

• de aula e conferências.

• Acesso livre à artigos referenciados dos periódicos de The 

JAMA Network.

• Conteúdo online exclusivo.

• Poderosas capacidades interativas (calculadoras, 

planilhas, questionários, etc).

AccessSurgery

Ferramenta online indispensável para a educação e treinamento 

na área de ciências cirúrgicas.

• Inclui o conteúdo completo de 24 compêndios de peso 

no campo da cirurgia, incluindo referências indispensáveis 

como Schwartz’s Principles of Surgery (10e.) e 

Zollinger’s Atlas of Surgical Operations (10e.).

• Biblioteca educativa de vídeos e animações que ensinam 

o passo-a-passo de procedimentos cirúrgicos desde os 

mais básicos até os mais avançados.

• Extensa coleção com milhares de imagens coloridas de 

alta qualidade para auxiliar no diagnóstico visual.

OMMBID

OMMBID provê o mais abrangente conhecimento sobre as 

bases moleculares e metabólicas de uma lista crescente de 

doenças hereditárias. Este compêndio de distúrbios genéticos 

oferece informações de todo o campo da genética, prestando 

auxílio a pesquisadores, professores, estudantes e clínicos.

• Conteúdo atualizado com freqüência.

• Funções robustas de pesquisa, com resultados filtráveis 

por tipo e/ou parte.



AccessEngineering

AccessEngineering oferece o mais amplo repositório de conteúdo em engenharia disponível online – conteúdo este oriundo de fontes 

reconhecidas há anos como das mais confiáveis por engenheiros e pela indústria em geral. Oferece uma seleção de mais de 660 títulos 

eletrônicos, fornecendo informações essenciais que atendem às demandas dos profissionais de pesquisa e auxiliam na aceleração da 

inovação. Títulos de destaque disponíveis incluem:

» Mark’s Standard Handbook for Mechanical Engineers (11e.)

» Perry’s Chemical Engineers Handbook (8e.)

» Standard Handbook for Electrical Engineers (16e.)

» Maintenance Engineering Handbook (8e.)

» Building Design and Construction Handbook (6e.)

• Conteúdo aborda as principais ramificações da engenharia, incluindo Ambiental/Sustentável, Biomédica, Civil, Comunicação, 

Elétrica, Energia/Petróleo, Industrial, Mecânica, Química e Software, dentre outras. 

• Oferece vídeos instrutivos e tabelas/gráficos interativos que facilitam o aprendizado e a assimilação do conteúdo.

» Roark’s Formula for Stress and Strain (8e.)

» American Electricians’ Handbook (16e.)

» Project Management in Construction (5e.)

» Materials Handbook (15e.)

» CPM in Construction Management (8e.)

AccessScience

Ferramenta que agrega e sintetiza uma vasta quantidade de informações nas principais áreas da ciência e tecnologia – desde materiais 

introdutórios a artigos extensos nas principais áreas científicas, incluindo biologia, ciências ambientais, química e física.

• Conteúdo formado com a colaboração de mais de 9.000 cientistas, incluindo 40 vencedores do prêmio Nobel.

• Mais de 8.500 artigos online – incluindo aqueles de McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology e McGraw-Hill Yearbook 

of Science and Technology – cobrindo as principais disciplinas científicas.

• Mais de 115.000 definições vindas de McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms

• 18.000 ilustrações e gráficos, além de bibliografias contendo mais de 30.000 citações e biografias de mais de 3.000 cientistas.

• Diversos vídeos que falam sobre a vida e a obra de cientistas premiados.



McGraw-Hill eBook Library

McGraw-Hill eBook Library é um recurso online que oferece acesso ao conteúdo rico e de confiabilidade reconhecida de mais de 3.000 

livros digitais editados por McGraw-Hill, com ampla cobertura nas áreas de medicina, saúde, engenharia, computação e negócios:

• Mais de 3.000 títulos de excelência. 

• Coleções divididas por áreas temáticas, que podem ser sub-divididas por especialidades/temas específicos.

• Sem limite de usuários simultâneos.

• Disponível para compra perpétua ou em modelo de assinatura, com opções flexíveis que vão de 1 a 4 anos de duração.

• Registros MARC disponíveis.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.


