
Uma das maiores e mais renomadas instituições de 
ciências biomédicas do mundo. 

Karger é uma das principais 
editoras biomédicas do 
mundo, sendo responsável 
pela publicação de mais 
de 100 periódicos e 3.000 
livros investigativos de 
conteúdo relevante em toda 
a área da medicina humana. 
A consistência de suas 
publicações envolvem cerca 
de 19 mil investigadores 
de renome, que geram 
anualmente 9 mil artigos 
científicos rigorosamente 
revisados que oferecem o 
que há de mais atual para 
a comunidade médico-
científica.
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Karger Collections

Karger oferece soluções completas para todas as instituições que atuam nas mais diversas 
especialidades da medicina.

Enfoque básico e clínico através de periódicos de referência internacional. Os resultados mais atuais 
e relevantes do setor através de publicações oficiais de mais de 70 importantes sociedades médicas 
internacionais, transparecendo a total credibilidade e confiabilidade dos conteúdos.

Mais de 600 títulos de livros investigativos publicados a partir de 1997, cobrindo mais de 40 
especialidades médicas. Anualmente, 40 novos títulos são adicionados à assinatura, garantindo um 
acervo crescente, atual e relevante para a instituição.

Livros clássicos em temas de alta relevância — de anatomia a psiquiatria, medicina molecular e outras 
especialidades — que enriquecerão a biblioteca de sua instituição.

Combinação perfeita de conteúdos com foco exclusivamente clínico. São 24 periódicos e 10 séries 
de livros com alta aplicabilidade no dia-a-dia do profissional de um hospital.

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

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.karger.com/
http://www.dotlib.com/


Karger Packages
Karger oferece pacotes formados por periódicos e livros digitais focados em uma única especialidade médica. Os Subject Packages são 
cuidadosamente elaborados para oferecer conteúdo específico da mais alta relevância a pesquisadores, especialistas e profissionais da medicina.

Combinação de 5 periódicos e 60+ livros digitais.
Informações essenciais sobre os progressos e desenvolvimentos 
mais recentes no âmbito das doenças renais e respectivas terapias 
para os especialistas em clínicas e centros de diálise.

Combinação de 3 periódicos e 40+ livros digitais.
Abrangendo temas fundamentais como córnea ou alterações 
maculares, cirurgia ocular e questões farmacológicas, este pacote 
é indicado a pesquisadores, especialistas e profissionais em 
clínicas, escolas de oftalmologia, centros de pesquisa e também à 
indústria farmacêutica.

Combinação de 6 periódicos e 130+ livros digitais.
Este pacote oferece conteúdos de referência em medicina 
neonatal e pediatria, bem como em medicina de adolescente. 
Ideal para investigadores e profissionais que atuam com a clínica.

Combinação de 9 periódicos e 80+ livros digitais.
Apresenta os avanços mais recentes em temas como 
psicopatologia, psicossomática e neuro-psicobiologia. Ideal para 
investigadores e clínicos psicológcos e psiquiatras.

Combinação de 4 periódicos e 90+ livros digitais.
Fornece informações essenciais para pesquisadores, especialistas 
e profissionais em clínica, pesquisa e indústria da nutrição, 
cobrindo temas de importância como alimentos, nutrigenômica, 
metabolismo, compostos biofuncionais, dieta, obesidade e 
nutrição clínica.

Combinação de 8 periódicos e 70+ livros digitais.
Com foco em investigação oncológica clínica e em laboratórios, 
este pacote oferece informações essenciais sobre os progressos e 
desenvolvimentos mais recentes desta área.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.




