Atheneu
Fundada em 1928 no
Brasil, a Atheneu é
líder e maior editora de
autores nacionais em
medicina e ciências da
saúde. Reconhecida pela
qualidade de seus livros
e por sua excelência
editorial, é considerada
uma forte colaboradora
para profissionais e
estudantes ao possibilitar
acesso a um conteúdo
de alta qualidade na área
da saúde. É vencedora do
Prêmio Jabuti (18 vezes)
e do Prêmio Integración
Latinoamericano.

A maior editora de autores brasileiros especializada
em todas as áreas de saúde.

atheneu.com.br

Educação Continuada
Programa de Educação Continuada desenvolvido pela Atheneu junto a profissionais da
saúde qualificados e atuantes no ramo acadêmico. Proporciona ao usuário a experiência
de treinamento das condutas de diagnóstico e tratamento, ampliando seu conhecimento e
minimizando as chances de erros médicos.
•
•

•

•

Para mais produtos e
informações, acesse

dotlib.com

ou escreva-nos em

info@dotlib.com

•
•

Ferramenta de educação continuada desenvolvida pelo grupo Atheneu com foco em
diagnóstico e tratamento.
Permite que o usuário avalie seus conhecimentos através de atividades interativas
baseadas em casos clínicos, assegurando-lhe uma posterior avaliação de seu
desempenho.
Reúne o conteúdo completo de 48 dos principais bestsellers lançados pela editora
Atheneu—incluindo títulos de destaque como Cem Bilhões de Neurônios? e Manual de
Cardiologia, entre outros.
Conteúdo extenso em 7 diferentes áreas relacionadas à saúde (Ciências Básicas,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia) e dividido em quatro
seções: Casos Clínicos (simulação de atendimento ao paciente), Videoaulas, Tabelas
Interativas e Questões Práticas (com mais de 3.000 exercícios).
Portal alimentado semanalmente com novos conteúdos produzidos pelo grupo Atheneu.
100% em português, facilitando a assimilação dos conceitos.

Coleção de Livros Digitais
Coleção com mais de 550 títulos do catálogo da editora Atheneu em formato digital com o melhor conteúdo em ciências da saúde. A
coleção abrange áreas como Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição,
Odontologia e Psicologia.
•
•
•
•
•

Conteúdo em língua portuguesa escrito por autores renomados e premiados.
Compra com direito de acesso permanente e com usuários simultâneos ilimitados.
Livros presentes na maioria das bibliotecas universitárias, utilizados por docentes e alunos.
Acesso totalmente online, permitindo inclusive acesso remoto via referer URL.
Registros MARC 21 gratuitos.

Vantagens do Livro Digital
•
•
•
•
•
•

Disponibilidade de acesso 24 horas por dia (dependendo da estrutura tecnológica de sua instituição).
Não sofre desgastes como páginas arrancadas, manchadas, etc.
Evita roubos, extravios ou atrasos de devolução.
Não há necessidade de espaço para armazenamento físico.
Não há gastos na gestão de entrada e saída da biblioteca.
Ecologicamente correto.

Modelos de Negócio
PAT (Pacote Acesso Total)

Pick and Choose

Ao adquirir o PAT Atheneu, a instituição passa a acessar

•

todos os títulos disponíveis da editora por um período de 12
meses e utiliza o valor investido integralmente em aquisições
permanentes dos títulos que desejar.

Modelo tradicional, onde a instituição seleciona o
que deseja a partir de uma lista de títulos com valores
individuais.

•

Downloads e impressões ilimitadas para os títulos
comprados (aquisição permanente)

•

Acesso à coleção completa durante o período em que

•

estiver ativo.
•

Garantia de acervo (aquisição permanente)

•

Uso das estatísticas para auxílio na seleção dos títulos
(aquisição permanente)

•

Downloads e impressões ilimitadas para os títulos
comprados (aquisição permanente)

•

HD salvaguarda—backup—dos livros comprados (aquisição

HD salvaguarda—backup—dos livros comprados (aquisição
permanente)

Pacote Assinatura
•

Acesso a todo o catálogo de livros digitais da Atheneu.

•

Leitura on-line.

permanente)

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