
Organização profissional 
formada por mais de 
60.000 pediatras e 
cirurgiões pediátricos que 
tem por missão garantir a 
saúde, segurança e bem-
estar de bebês, crianças, 
adolescentes e jovens. 
É responsável por uma 
variedade de programas 
de pesquisa que buscam 
aprimorar o fornecimento 
de cuidados com a saúde 
para crianças, além de 
manter um dos maiores 
programas de publicações 
na área de pediatria em 
todo mundo. 

aap.org

American Academy of 
Pediatrics

Principal organização profissional americana que 
batalha em prol do cuidado com a saúde de bebês, 
crianças, adolescentes e jovens.

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

AAP Point-of-Care Solutions

Soluções que incorporam pesquisas clínicas arbitradas e de vanguarda—tudo disponível em 

um único ambiente, para quando e onde for realizada a prestação de cuidados ao paciente.

Provê acesso rápido a orientação médica essencial específica à pediatria, combinando 

recursos valiosos em uma única ferramenta. Fornece acesso unificado ao conteúdo completo 

de Red Book® Online e à biblioteca essencial de Pediatric Patient Education™. Conta ainda 

com uma suíte completa de recursos, incluindo AAP Textbook of Pediatric Care, AAP Policy, 

Bright Futures, webinars, vídeos, biblioteca visual, algoritmos, calculadoras clínicas e muito 

mais.

Versão online daquele que se tornou o recurso pediátrico definitivo para o diagnóstico 

e tratamento de doenças infecciosas pediátricas. Oferece o conteúdo mais confiável e 

clinicamente relevante para mais de 200 doenças infecciosas pediátricas, sendo a maneira 

mais fácil e rápida para manter-se a par dos últimos avanços e diretrizes clínicas no local da 

prestação de cuidados.

A fonte mais confiável para quando pacientes e responsáveis necessitam de recomendações 

de especialistas para e sobre crianças. De check-ups e apoio a profilaxia até o 

acompanhamento de tratamentos intensivos, este recurso fornece as informações necessárias 

para ajudar pacientes e responsáveis a atender suas necessidades particulares.

http://www.aap.org/
http://www.dotlib.com/


Hospital Pediatrics

O primeiro periódico acadêmico para profissionais hospitalares de pediatria. Tem por missão dedicar-se à saúde de todas as crianças 

em um ambiente hospitalar. Publica pesquisas inovadoras e informações baseadas em evidências que apoiam o atendimento ao 

paciente, o ensino, a pesquisa e a liderança no setor. 

Periodicidade: Mensal

AAP eBooks

Plataforma que garante acesso instantâneo a mais de 150 títulos—dentre manuais profissionais, livros-texto e guias de referência 

rápida—que garantem uma cobertura ampla da pediatria e áreas correlatas, incluindo medicina esportiva, ortopedia, medicina 

hospitalar, dermatologia, doenças infecciosas, neonatologia, cuidados primários e nutrição.

AAP eBooks Library
Mais de 150 livros digitais com foco clínico e no paciente.

Modelo de compra única com acesso perpétuo

AAP eBooks Clinical Library
Mais de 100 títulos com foco na área clínica.

Modelo de compra única com acesso perpétuo

AAP eBooks Consumer Library
Mais de 30 títulos com foco no paciente.

Modelo de compra única com acesso perpétuo

Neonatal Resuscitation
Inclui Neonatal Resuscitation Textbook (6e. – inglês e 

espanhol), Guidelines for Perinatal Care (7e.) e Newborn 

Intensive Care.

Modelo de assinatura anual

Reaching Teens
Textos e mais de 400 trechos de vídeos demonstrando como 

abordagens de comunicação testadas por especialistas 

funcionam com os adolescentes de hoje.

Modelo de assinatura anual

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

BR.AAP.0316

AAP eJournal Collection (EJC)

Licença ampla que garante acesso online a 5 dos principais periódicos publicados pela AAP—incluindo seus arquivos eletrônicos:

1. Pediatrics; Periódico oficial arbitrado da Academia 

Americana de Pediatria. É a principal fonte de informações no 

campo da pediatria—além de ser a mais citada publicação da 

área, figura entre os 100 periódicos mais citados em todas as 

disciplinas de ciência e medicina. Seu conteúdo busca abordar 

as necessidades da criança como um todo, em suas estruturas 

fisiológicas, mentais, emocionais e sociais.

Fator de Impacto: 5.473  |  Periodicidade: Mensal

2. Pediatrics in Review; Periódico de educação médica 

continuada amplamente aclamado na área pediátrica, 

desenvolvido para auxiliar pediatras a manterem seus 

conhecimentos clínicos atualizados. Conteúdo de excelência 

que cobre todo o espectro da medicina pediátrica, incluindo 

artigos de análises clínicas, casos reais, melhores práticas e 

cadernos especiais.

Periodicidade: Mensal

3. NeoReviews; Periódico arbitrado online direcionado a 

indivíduos envolvidos com a medicina neonatal e perinatal. 

Provê análises aprofundadas e atualizadas sobre os principais 

temas da área.

Periodicidade: Mensal

4. AAP Grand Rounds; Boletim de análises literárias que 

vasculha por cerca de 100 periódicos de pesquisas originais 

em pediatria, fornecendo sumários concisos—baseados em 

evidências—de assuntos críticos para oferecer aos pacientes o 

melhor atendimento.

Periodicidade: Mensal

5. AAP News; Boletím oficial de notícias da Academia 

Americana de Pediatria. A fonte mais confiável para alertas 

de recall de produtos, avisos sobre profilaxia, questões de 

desenvolvimento e comportamento no campo da pediatria.

Periodicidade: Mensal


