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Podemos ajudar a sua instituição a tornar o mundo um local 
mais saudável!
A AAP (Academia Americana de Pediatria) influencia o emprego científico e clínico da medicina 
pediátrica em todo globo.  Como representante da APP, estou empenhado em divulgar estas 
informações sobre serviços de saúde de alta qualidade disponíveis para toda a comunidade 
pediátrica, valendo-me de instituições como a sua. 

Nosso recurso O conteúdo que os seus clientes precisam

z  Pesquisa original  z Avaliações e comentários  z  Políticas da AAP  z  Diretrizes da prática clínica   
z  Relatórios de qualidade

z  Artigos sobre avaliação clínica  z  Melhores práticas  z  Tópicos baseados nas especificações de conteúdo da ABP 

z  Grau de suspeição  z  Diagnóstico visual

z  Pesquisa original  z  Clube de revista  z  Gestão de prática z  Casos exemplificativos 

z  Avaliação da questão clínica  z  Cuidados intensivos, ética, qualidade e segurança

z  Artigos sobre avaliação neonatal/perinatal  z   Doenças infecciosas, desordens neurológicas e respiratórias

z  Diagnóstico visual  z  Tira do mês  z  Perspectivas internacionais

z   Análises concisas de artigos de aproximadamente 100 periódicos médicos  z  Ampla variedade de disciplinas pediátricas 

z   Coleção de tópicos sobre especialidades  z  Ponderando a evidência

z  Insights da política da AAP  z  Alertas sobre recall de produtos  z  Atualizações de vacinas  z  Alertas de saúde 
z  Avisos em medicamentos pediátricos

Economize 20% com a coleção de eJournal da AAP!*

1 dos 100 mais indicados em All Science & Medicine†

*Nota: ® não está incluído na Coleção de eJournal.
†2013 Relatórios de indicação de periódico da Thomson/ISI.

Periódicos da AAP 
Recursos profissionais ou acadêmicos



Com a minha ajuda, você pode oferecer à sua 
instituição informações pediátricas profissionais  
e acadêmicas de uma fonte totalmente confiável.  
Entre em contato comigo quando desejar. 

Nosso recurso O conteúdo que os seus clientes precisam

z  Red Book® Online  z  Pediatric Patient Education™  z  Guia de referência rápida do Point-of-Care 

z  Livro de estudos da AAP de atendimento pediátrico  z  Bright Futures  z  Política da AAP   
z  Algoritmos, calculadoras clínicas

z  Formas e ferramentas  z  Webinars e série de vídeos sobre procedimentos  z  Aplicativo móvel

z  Texto completo do Red Book®: Relatório de 2015 da Comissão de Doenças Infecciosas

z  Programas atuais de imunização  z  Atualizações sobre falta de vacinas 

z  Página de recursos para gripe  z  Biblioteca visual — Mais de 2.700 imagens  z  Políticas da AAP 

z  Slides para ensino e impressão  z  Aplicativo móvel 

Educação do paciente, desde o nascimento até a idade adulta  

z  Bright Futures (visitas pediátricas) z  Vacinas/doenças infecciosas  

z  TIPP (Programa de Prevenção de Lesões)  z  Prevenção contra a violência    

z   Folhetos sobre Autismo, Cuidado de atleta jovem, Linguagem corrente, Gestão de doenças infecciosas no 
atendimento pediátrico

Nosso recurso O conteúdo que os seus clientes precisam

Biblioteca de eBooks da AAP 
Mais de 130 títulos sobre 
clínica e consumo*

Os tópicos incluem 

z  Medicina esportiva e ortopedia  z  Medicina hospitalar  z  Dermatologia  z  Doenças infecciosas

z  Neonatologia  z  Clínica geral  z  Nutrição  z  Saúde infantil  z  Livros sobre estudos de atendimento pediátrico

AAP Point-of-Care Solutions™

Recursos da  AAP (Academia Americana de Pediatria) para ensino clínico e educação de paciente 

eBooks da AAP  Recursos confiáveis do principal editor do setor pediátrico

*Nota: NRP®, Reaching Teens e Red Book® são vendidos separadamente.
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MELHOR VALOR 
inclui  Red Book® Online e  Pediatric Patient  Education™


	Name: 
	Address 1: 
	Address 2: 
	Address 3: 
	Address 4: 
	Telephone Number: 
	Email Address: 
	Fax Number: 


