A sua instituição pode tornar o
mundo um lugar mais saudável.
Como representante da American Academy of Pediatrics (AAP),
referência mundial na aplicação clínica e científica da medicina
pediátrica, estou empenhado em fazer com que a comunidade
pediátrica disponha de informações de alta qualidade sobre
assistência médica por meio de instituições como a sua.
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Revistas e publicações
periódicas da AAP
Nosso recurso

O conteúdo de que seus clientes precisam

Coleção de eJournals da APP Uma coleção completa com as seis publicações abaixo.

Economize
25% com a

Coleção de
eJournal da APP!

• Artigos de pesquisa originais com revisão de pares • Política e diretrizes de prática clínica da AAP
• Relatórios de qualidade e relatórios de casos • Artigos de revisão mais recentes • Novidade!
Um dos 100 mais citados no domínio da ciência e da medicina*
Resumos de pesquisas
• Relatórios de melhoria da qualidade • Melhoria da curva de valor • Relatórios de casos
• Artigos de pesquisa originais com revisão de pares • Artigos, textos e comentários de pesquisa
• Aconselhamento para implementação da política da AAP • Atualizações legais • Resumos de
doenças infecciosas
• Novidades da subespecialidade pediátrica • Transformação da prática • Melhoria da qualidade •
Atualizações sobre vacinas
• Resenhas de casos e conteúdo de áudio e vídeo exclusivos somente on-line • Artigos resumidos
• Índice de casos suspeitos e diagnóstico visual • Novidade! Slides de treinamento para download
• Resenhas bibliográficas para neonatal e perinatal • Diagnóstico visual e índice de suspeitas na
enfermagem
• NeoVideos (seção de vídeos) • Casos complexos de cuidados fetais • Faixa do mês (monitoramento
fetal eletrônico)
• Resumos baseados em evidências de estudos pediátricos recentes e relevantes
• Áreas temáticas focais abrangendo diversas subespecialidades pediátricas
• Análise de resultados pelos especialistas em pediatria e em subespecialidades pediátricas da AAP
* Journal Impact Factor, Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2019).

Visite o nosso site em AAPLibrary.org

Nosso recurso

O conteúdo de que seus clientes precisam
• Red Book® Online • Pediatric Patient Education™ • Folhetos relacionados à COVID-19 para pacientes
• Kits de ferramentas da AAP, incluindo Bright Futures, TDAH e Autismo
• Coleção Schmitt Pediatric Care Advice • Política da AAP • Referência rápida do Point-of-Care
• Livro de cuidados pediátricos da AAP • Bibliotecas visuais, vídeos de procedimentos e saúde mental,
webinars e aplicativo móvel

Incluído no
Pediatric Care
Online™

Nosso recurso
Coleção eBook de lançamento da AAP 2020
Compra com direito de acesso perpétuo

Novidade!

As coleções de 2016 a 2019 com direito de acesso
perpétuo e as edições anteriores também estão
disponíveis para venda.
Entre em contato com seu representante para
obter descontos institucionais em várias coleções.

Coleção eBook de Reanimação neonatal (NRP®)
Licença anual

• Seção de surtos para a COVID-19 e outras doenças infecciosas
• Atualizações, notícias e alertas, incluindo as últimas mudanças na política da gripe
• Texto completo da 31ª edição do Red Book, em inglês e espanhol
• Cronogramas interativos de imunização • Atualizações sobre falta de vacinas
• Biblioteca multimídia incluindo aplicativo móvel, biblioteca visual e slides de
treinamento

O conteúdo de que seus clientes precisam
Acesso a 25 títulos, incluindo
• Berkowitz’s Pediatrics: A Primary Care Approach, 6ª edição
• Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies: A Compendium of Evidence-based Research for Pediatric
Practice, 20ª edição
• Pediatric Mental Health: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Breastfeeding Handbook for Physicians, 3ª edição
• Pediatric Dermatology: A Quick Reference Guide, 4ª edição
• Pediatric Otolaryngology for Primary Care, 2ª edição
• Pediatric Plastic and Reconstructive Surgery for Primary Care
• Medications in Pediatrics: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Challenging Cases in Pediatric Hospital Medicine
• E mais...

Acesso à Coleção eBook de Reanimação neonatal, incluindo
• Textbook of Neonatal Resuscitation®, em inglês e espanhol
• Guidelines for Perinatal Care
• E mais...

Posso ajudar você a oferecer à sua instituição informações pediátricas premiadas da editora líder em pediatria!
Entre em contato sempre que precisar.

