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PsycINFO é a principal base de dados em psicologia existente no mundo, cobrindo praticamente 

toda a literatura disponível neste tema. Com uma atualização semanal, ela oferece milhões de 

resumos de artigos de periódicos, capítulos de livros, editoriais e demais tipos de referências e 

citações bibliográficas fornecidos pelas mais conceituadas publicações acadêmicas.

• Oferece cerca de 4 milhões de citações bibliográficas (resumos de artigos).

• Abrange atualmente cerca de 2.500 títulos, sendo 80% do conteúdo oriundo de 

periódicos (99% dos periódicos disponíveis em PsycINFO são arbitrados (peer-reviewed).

• Cobertura desde 1880 até o presente, embora contenha registros que datam desde 1597.

Contendo mais de 100 títulos, PsycARTICLES reúne a coleção completa dos periódicos 

arbitrados (peer-reviewed) publicados pela APA, e é considerada a mais ampla base de dados de 

artigos em texto completo no campo da psicologia.

• Possui mais de 194.190 artigos na íntegra.

• Conteúdo histórico, de 1894 até a presente data.

• Atualizado semanalmente.

• Conteúdo disponíve em formato HTML e PDF.

Com a base de dados PsycBOOKS, sua instituição terá acesso amplo e fácil a mais de 64.100 

capítulos de livros publicados pela APA e demais editoras da área. São cerca de 4.000 títulos, 

incluindo mais de 3.000 fontes clássicas de informação. PsycBOOKS ainda disponibiliza 

conteúdo eletrônico exclusivo de Encyclopedia of Psychology, da APA/Oxford University Press.

• Cobertura que data desde 1620 até a presente data.

• Conteúdo digitalizado de The Archives of the History of American Psychology (AHAP).

• Cerca de 100 títulos fora de catálogo lançados entre 1950-2002.

Conheça as fontes de pesquisa da associação líder 
no provimento de conteúdo para pesquisas em 
psicologia, ciências comportamentais e sociais.
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PsycEXTRA é a principal fonte de informação e dados para 

pesquisas de vanguarda e prática no campo das ciências sociais 

e comportamentais, e um arquivo único da chamada “literatura 

cinza” que documenta o desenvolvimento da psicologia. São 

diversos documentos acadêmicos e profissionais indexados por 

sociedades científicas, institutos privados de pesquisa, agências 

governamentais e organizações atuantes no campo.

• Perfeito complemento para a base de dados PsycINFO, 

diferenciando-se pela sua cobertura e formato, sem 

apresentar qualquer sobreposição de conteúdo.

• Contém mais de 325.000 registros, sendo mais de 70% 

em texto completo (PDF).

• Oferece documentos diversos, como boletins, revistas, 

jornais, brochuras informacionais e materiais escritos 

primariamente para audiências judiciais.

• Minuciosamente revisado e objetivo, com atualizações 

frequentes.

PsycTHERAPY é uma nova base de dados com a proposta 

de prover acesso à vídeos terapêuticos demonstrativos. 

Desenvolvida para estudantes e profissionais em psicoterapia 

e aconselhamento, PsycTHERAPY permite que seus usuários 

observem como terapeutas empregam na prática diferentes 

abordagens e técnicas de forma espontânea.

• Cerca de 400 vídeos de sessões terapêuticas reais.

• Cerca de 240 diferentes tópicos e mais de 95 abordagens 

terapêuticas (demonstradas por 128 profissionais) 

cobertas em centenas de terapias demonstrativas 

filmadas.

PsycTESTS é uma ferramenta diferente dos recursos 

comumente disponíveis, servindo como um repositório para o 

texto completo de medidas, escalas e testes psicológicos, bem 

como uma rica fonte de informações estruturadas sobre os 

testes.

• Fornece exames de aptidão, testes de inteligência, testes 

ocupacionais, testes de funcionamento cognitivo, testes 

de personalidade, etc.

• Inclui registros bibliográficos completos e sumários 

descritivos dos testes em cada registro; texto 

completo de medidas e testes psicológicos (quando 

disponíveis); sumários descritivos de testes disponíveis 

comercialmente, com link para a editora correspondente; 

e um segmento interativo especial, com testes originais 

de Archives of the History of American Psychology.

• 76% dos registros existentes na base contém, de fato, o 

teste ou ítens do teste.

PsycCRITIQUES é uma base de dados que contém opiniões 

e críticas sobre diversos livros, filmes, vídeos e softwares da 

atualidade na área da psicologia.

• Oferece cerca de 42.000 análises entre livros e 

filmes, com cerca de 9 a 12 novas críticas adicionadas 

semanalmente.

• Contém os arquivos retrospectivos das análises de 

Contemporary Psychology: APA Review of Books, datados 

de 1956 a 2004.

• Coleções de livros eletrônicos que englobam conteúdo 

de psicologia e disciplinas correlatas, incluindo medicina, 

psiquiatria, enfermagem, sociologia, educação, 

farmacologia, neurociências, fisiologia, dentre outros.

• Títulos selecionados de 2001 a 2015 agrupados em 

coleções por ano de copyright.

• Cobertura de cada coleção limitada aos títulos 

acadêmicos e profissionais.

• Solicite ao gerente Dot.Lib de sua região uma listagem 

completa de cada coleção.

Coleção especial de demonstrações terapêuticas 

especificamente selecionadas para programas de graduação 

em psicologia. Um recurso de peso para toda instituição em 

busca de recursos introdutórios à psicoterapia

• Mais de 23 vídeos enfocados na demonstração de 

diferentes abordagens psicoterapêuticas.

• Vídeos que apresentam as principais abordagens da 

psicoterapia, incluindo distúrbio de personalidade, 

depressão, esquizofrenia, abuso de substâncias e fobia 

social.

• Cada vídeo é acompanhado de uma entrevista com 

o terapeuta a respeito da abordagem utilizada na 

demonstração.

Plataforma projetada especialmente para as bases de dados 

da APA e para o campo da psicologia, PsycNET combina uma 

inigualável gama de recursos de pesquisa que visa oferecer 

maior flexibilidade, melhor eficiência nas buscas e melhores 

resultados.

• Pesquisa com cruzamento de dados.

• Plena integração com o Thesaurus of Psychological Index 

Terms

• Consultas por autor e por periódicos.

• Pesquisa refinada em apenas um clique, e muito mais.



Títulos de referência reconhecidos como fontes únicas para análises gerais e aprofundadas de uma variedade de sub-campos dentro da 

psicologia. Um conjunto fundamental de publicações para bibliotecas e instituições. Veja os 19 títulos que fazem parte da série:

APA Style CENTRAL é uma extensa suíte de serviços e ferramentas integradas que oferece uma série de benefícios a todos—estudantes, 

professores, pesquisadores e bibliotecários—que precisam aprender sobre ou utilizar o APA Style® e estão comprometidos com pesquisa 

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

• APA Addiction Syndrome Handbook

• APA Educational Psychology Handbook

• APA Handbook of Behavior Analysis

• APA Handbook of Career Intervention

• APA Handbook of Clinical Geropsychology

• APA Handbook of Counseling Psychology

• APA Handbook of Ethics in Psychology

• APA Handbook of Forensic Psychology

• APA Handbook of Human Systems Integration

• APA Handbook of Industrial and Organizational 

Psychology

• APA Handbook of Men and Masculinities

• APA Handbook of Multicultural Psychology

• APA Handbook of Nonverbal Communication

• APA Handbook of Personality and Social Psychology

• APA Handbook of Psychology and Juvenile Justice

• APA Handbook of Psychology, Religion and Spirituality

• APA Handbook of Research Methods in Psychology

• APA Handbook of Sexuality and Psychology

• APA Handbook of Testing and Assessment in Psychology

• Revolucionária solução de aprendizado, escrita, pesquisa e publicação para as atuais e futuras gerações de acadêmicos.

• Desenvolvida para instituições acadêmicas pela American Psychological Association—criadora e principal autoridade no APA 

Style®—e oferece integração completa com o conhecido Publication Manual of the American Psychological Association.

• Reúne ferramentas sofisticadas de ensino e aprendizado, tecnologia de processamento de escrita e conteúdo, e um repositório 

crescente de mais de 3,4 milhões de citações da renomada base de dados PsycINFO®.

• Conta com quatro centros integrados, porém distintos, que oferecem recursos especializados para cada estágio dos processos 

de aprendizado, pesquisa, escrita e publicação, ao mesmo tempo que promove as melhores práticas para a pesquisa e estudos 

acadêmicos.


