
 

RADIOLOGIA 

RADIOLOGIA - PERIÓDICOS ELETRÔNICOS 

RADIOLOGIA BRASILEIRA  

Publicação de Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

ISSN 0100-3984 (on-line)   

Missão 

Publicar trabalhos científicos de interesse nas áreas de Radiologia, Radioterapia, 

Medicina Nuclear, Ultra-Sonografia, Tomografia Computadorizada, Física e 

Biologia das Radiações e Ressonância Magnética. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-

3984&nrm=iso&rep=&lng=pt  

 

JOURNAL OF RADIOLOGY  

Publicação de AOSIS Publishing 

ISSN 2078-6778 (on-line ) 

Missão 

The SA Journal of Radiology is the official journal of the Radiological Society of 

South Africa and the Professional Association of Radiologists in South Africa and 

Namibia. The SA Journal of Radiology is a general diagnostic radiological journal 

Idomas: espanhol e inglês. 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=2078-

6778&nrm=iso&rep=&lng=pt  

 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-3984&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-3984&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=2078-6778&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=2078-6778&nrm=iso&rep=&lng=pt


 

RADIOLOGIA 

ARQUIVOS DE MEDICINA 

Publicação de ArquiMed - Edições Científicas AEFMUP  

ISSN 2183-2447 (on-line) 

Missão 

Divulgação de investigação e actualização científicas em todas as 

especialidades médicas. 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0871-

3413&nrm=iso&rep=&lng=pt  

 

ANAIS DA ACADÊMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 

Publicação de Academia Brasileira de Ciências 

ISSN 1678-2690 (on-line ) 

Missão 

Publicar os resultados de pesquisas originais em todas as áreas científicas 

representadas na Academia Brasileira de Ciências. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-

3765&nrm=iso&rep=&lng=pt  

 

REVISTA CHILENA RADIOLOGIA 

Publicação de Publimpacto 

ISSN 0717-9308 (on-line) 

Missão 

Revista Chilena de Radiologia é um órgão oficial da radiologia sociedade cuja 

missão é a seguinte: i) fornecer um veículo de comunicação com a comunidade 

radiológica e afins especialidades. ii) ser um órgão de educação para a 

comunidade radiológica e afins especialidades. iii) um organismo destinado a 

promover e divulgar a cooperação científica e tecnológica na especialidade de  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-

9308&nrm=iso&rep=&lng=pt  

 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0871-3413&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0871-3413&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9308&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9308&nrm=iso&rep=&lng=pt


 

RADIOLOGIA 

REVISTA ARGENTINA DE RADIOLOGIA 

 

Publicação de Sociedad Argentina de Radiología 

ISSN 1852-9992 (on-line) 

Missão 

Publicar trabalhos originais sobre radiologia. 

Título Anterior:  

Roentgen (Buenos Aires) 

Idioma: Espanhol 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-

9992&nrm=iso&rep=&lng=pt  

 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA 

Publicação de Associação Brasileira de Educação Médica 

ISSN 1981-5271 (on-line) 

Missão 

Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas 

considerados relevantes para a Educação Médica. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-

5502&lng=en&nrm=iso  

 

HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE-MANGUINHOS  

Publicação de Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz 

1678-4758 (on-line) 

Missão 

Publicar artigos originais e outros materiais relacionados à história das ciências e 

da saúde. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

5970&lng=pt&nrm=iso  

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-9992&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-9992&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-5502&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-5502&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=pt&nrm=iso


 

RADIOLOGIA 

 

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA 

Publicação de Sociedade Brasileira de Física 

ISSN 1806-9126 (on-line) 

Missão 

Atingir um público abrangente formado por pesquisadores, alunos de pós-

graduação, professores de Física em todos os níveis, e a comunidade que atua 

na pesquisa e desenvolvimento de metodologia e materiais para o ensino no 

país, bem como atuar na divulgação da Física e Ciências afins. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-

1117&lng=pt&nrm=iso  

 

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH 

Publicação de Associação Brasileira de Divulgação Científica 

ISSN 1414-431X (on-line) 

Missão 

Publicar resultados de pesquisas originais que contribuam significativamente 

para o conhecimento no campo das ciências médicas e biológicas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-

879X&lng=pt&nrm=iso  

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-1117&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-1117&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-879X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-879X&lng=pt&nrm=iso
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CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA 

Publicação de ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

ISSN 1678-4561 (on-line) 

Missão 

Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas 

considerados relevantes para a Saúde Coletiva.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-

8123&lng=pt&nrm=iso   

 

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Publicação de Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação 

Oswaldo Cruz 

ISSN 1678-4464 (on-line) 

Missão 

Publicar artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em 

geral e disciplinas afins, como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e 

controles de vetores, saúde ambiental, políticas públicas e planejamento em 

saúde, ciências sociais aplicadas à saúde, dentre outras. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

311X&lng=pt&nrm=iso  

 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=pt&nrm=iso
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REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA 

Publicação de Associação Médica Brasileira 

ISSN 1806-9282 (on-line) 

Missão 

Publicar artigos que contribuam para o conhecimento médico. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

4230&lng=pt&nrm=iso  

 

REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA 

Publicação de Associação de Medicina Intensiva Brasileira - AMIB 

ISSN 1982-4335 (on-line) 

Missão 

Melhorar o cuidado aos pacientes agudamente doentes por meio de discussão, 

distribuição e promoção de informação baseada em evidência relevante aos 

profissionais envolvidos com medicina intensiva 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-

507X&lng=pt&nrm=iso 

 

 

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 

Revista de Saúde Pública 

Publicação de Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

ISSN 1518-8787 (on-line) 

Missão 

Publicar e disseminar produtos do trabalho científico que sejam relevantes para 

a Saúde Pública 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-

8910&lng=pt&nrm=iso  

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4230&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4230&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=pt&nrm=iso


 

RADIOLOGIA 

CIÊNCIA CUIDADO E SAÚDE 

Publicação de Universidade Estadual de Maringá-UEM 

ISSN 1984-7513 (on-line) 

Missão 

Periódico de publicação trimestral que objetiva divulgar a produção técnico-

científica relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem. Publica 

artigos originais, de revisão, reflexão e relato de experiência. 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index  

 

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ENVELHECIMENTO 

Publicação de Universidade de Passo Fundo (UPF). 

Versão ISSN: 2317-6695 (on-line). 

Missão 

Publica artigos originais e inéditos de pesquisa e desenvolvimento em 

português, espanhol e inglês, que representem contribuição efetiva para a área 

das ciências do envelhecimento humano, bem como de temas de interesse e 

afins. A revista pretende ser um veículo dos acontecimentos científicos, culturais 

e, mesmo, éticos em torno das questões do envelhecimento humano, aberta e 

crítica; ao mesmo tempo, quer contribuir para a melhoria das condições de vida 

da população. 

http://seer.upf.br/index.php/rbceh/about/editorialPolicies#focusAndScope 

 

 

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA  

Publicação de Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC 

ISSN 1678-4170 (on-line) 

Missão 

Publicar artigos sobre temas cardiovasculares, abrangendo novas investigações, 

experiências clínicas ou cirúrgicas ou outras contribuições originais. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0066-782X  

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index
http://seer.upf.br/index.php/rbceh/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0066-782X
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 ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA-ABNEURO  

Publicação de Academia Brasileira de Neurologia - ABNEURO 

ISSN 1678-4227 (on-line) 

Missão 

A missão de Arquivos de Neuro-Psiquiatria é proporcionar aos neurologistas e 

especialistas de áreas afins acesso aberto a artigos originais, editoriais, artigos 

de revisão, imagens em neurologia e relatos de caso de interesse clínico.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-

282X&lng=pt&nrm=iso  

 

INTERFACE COMUNICAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Publicação de UNESP 

ISSN 1807-5762 (on-line) 

Missão 

Publicação interdisciplinar, trimestral, dirigida para a Educação e a Comunicação 

nas práticas de saúde, a formação de profissionais de saúde (universitária e 

continuada) e a Saúde Coletiva em sua articulação com a Filosofia e as Ciências 

Sociais e Humanas. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-

3283&lng=pt&nrm=iso  

 

 

 

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=pt&nrm=iso
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REVISTA BIOÉTICA 

Publicação de Conselho Federal de Medicina 

ISSN 1983-8034 (on-line). 

Missão 

Fomentar a discussão multidisciplinar e plural de temas de bioética e ética 

médica, voltando-se à formação acadêmica e ao aperfeiçoamento constante dos 

profissionais de saúde. aberta e crítica; ao mesmo tempo, quer contribuir para a 

melhoria das condições de vida da população. 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/index  

 

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DO ESPORTE 

Publicação de Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte 

ISSN 1806-9940 (on-line) 

Missão 

Disseminar a produção cientifica nas áreas de ciências do exercício e do 

esporte, através da publicação de resultados de pesquisas originais e de outras 

formas de documentos que contribuam para o conhecimento fundamental e 

aplicado em atividade física, exercício e esporte no âmbito das ciências 

biológicas e da medicina. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-

8692&lng=pt&nrm=iso  

 

  

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8692&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8692&lng=pt&nrm=iso


 

RADIOLOGIA 

REVISTA BRASILEIRA DE CIRURGIÕES  

Publicação de Colégio Brasileiro de Cirurgiões 

ISSN 1809-4546 (on-line) 

Missão 

A Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, órgão oficial do CBC, é publicada 

bimestralmente em um único volume anual, e se propõe à divulgação de artigos 

de todas as especialidades cirúrgicas, que contribuam para o seu ensino, 

desenvolvimento e integração nacional.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-

6991&nrm=iso&rep=&lng=pt  

 

ANALES DE RADIOLOGIA, MÉXICO (WEBSITE) 

Publicação de Sociedade Mexicana de Radiologia 

ISSN 0740-792 (on-line) 

Missão 

Tem como objetivo apresentar estudos na área de Radiologia  

Idioma: Inglês e espanhol 

http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=94  

 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6991&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6991&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=94
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=94
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 ACTA RADIOLOGICA (GALE/CAPES) 

Publicação de Sociedades de Radiologia de diversos países. 

ISSN 1600-0455 (on-line) 

Missão 

A Acta Radiologica publica artigos totalmente revistos por pares de todas as 

partes do mundo e abrange todos os aspectos da radiologia, desde a radiologia 

clínica até o trabalho experimental. Publicada pelas sociedades de radiologia 

médica na Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, é conhecida por 

artigos baseados em trabalhos experimentais e de contraste, dando prioridade 

aos trabalhos científicos originais. O conselho editorial internacional também 

convida artigos de revisão, comunicações curtas e notas técnicas e 

instrumentais.  

http://journals.sagepub.com/loi/acr  

 

BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY (WEBSITE) 

Publicação de Instituto Britânico de Radiologia  

ISSN: 0007-1285 (online) 

Missão 

BJR é uma revista internacional, multi-disciplinar cobrindo os aspectos clínicos e 

técnicos da imagem médica, radioterapia, oncologia, física médica, radiobiologia 

e as ciências subjacentes. BJR é leitura essencial para radiologistas, físicos 

médicos, radioterapeutas, radiologistas e radiobiologistas. 

http://www.birpublications.org/loi/bjr  

 

BMC - NUCLEAR MEDICINE (BIOMED) 

Missão 

O periódico abrange  todas áreas de biologia, medicina e saúde, incluindo títulos 

de interesse geral, como BMC Biology e BMC. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/50/  

 

http://journals.sagepub.com/loi/acr
http://www.birpublications.org/loi/bjr
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/50/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/50/
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DIR - DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY (WEBSITE) 

Publicação de Sociedade Turca  de Radiologia 

ISSN 1305-3612 (on-line) 

Missão  

A revista é um meio para publicação de artigos originais, revisões, notas 

técnicas e relatórios de casos relacionados as de radiologia diagnóstica e 

intervencionista 

www.dirjournal.org/eng/Anasayfa 

 

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY (WEBSITE) 

Publicação de Elsevier 

Missão 

European Journal of Radiology é uma revista internacional que visa comunicar 

aos seus leitores, informações de última geração sobre desenvolvimentos 

de imagem, sob a forma de artigos de pesquisa original de alta qualidade e 

revisões oportunas sobre os atuais desenvolvimentos na área.  

Seu público inclui clínicos em todos os níveis de 

treinamento, incluindo estagiários de radiologia , recém-qualificados 

especialistas em imagem e radiologista experiente.  

www.ejradiology.com  

  

http://www.dirjournal.org/eng/Anasayfa
http://www.dirjournal.org/eng/Anasayfa
http://www.ejradiology.com/
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IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY (WEBSITE) 

Publicação de Sociedade Iraniana de Radiologia 

ISSN 2008-2711 (on-line) 

Missão 

O Jornal Iraniano de Radiologia é o jornal oficial da Universidade de Teerã de 

Ciências Médicas e da Sociedade Iraniana de Radiologia. É um fórum científico 

dedicado principalmente aos tópicos relevantes para a radiologia e ciências 

aliadas dos países em desenvolvimento, que foram negligenciados ou têm 

recebido pouca atenção na literatura médica ocidental.  

Esta revista dá especial atenção aos manuscritos que tratam da radiologia e da 

imagem de regiões geográficas onde são considerados problemas relacionados 

com os parâmetros econômicos, sociais, étnicos e culturais que afetam a 

prevalência eo curso da doença.  

O Jornal Iraniano de Radiologia foi lançado a fim de trocar informações no 

campo da radiologia e outras esferas científicas relacionadas.  

http://iranjradiol.com/?page=pages&amp;page_id=152  

 

JOURNAL OF MEDICAL IMAGING AND RADIATION ONCOLOGY 

(WILEY/CAPES) 

Publicação de Wiley Online Library 

ISSN 17454-9485 (on-line) 

Missão 

Journal of Medical Imaging e Radiation Oncology ( anteriormente Australasian 

Radiology ) é o jornal oficial do Royal Australian e da Nova Zelândia College of 

Radiologists, publicando artigos de excelência científica em radiologia e radiação 

oncológica. Os manuscritos são julgados com base na sua contribuição de 

dados originais e idéias ou interpretação. Todas artigos são meticulosamente 

revisados. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1754-

9485/homepage/ProductInformation.html  

 

http://iranjradiol.com/?page=pages&amp;page_id=152
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1754-9485/homepage/ProductInformation.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1754-9485/homepage/ProductInformation.html
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JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING (WILEY/CAPES) 

Publicação de Fundação Wiley 

ISSN 1522-2586 (on-line) 

Missão 

Os periódicos tem como objetivo apresentar artigos na área de ciências, 

engenharia, informática, matemática, negócios e contabilidade, estatísticas, 

hospitalidade, artes culinárias, educação, psicologia e línguas modernas. 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-2586  

 

NEJM - NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (WEBSITE) 

Publicação de: the New England Journal of Medicine  

ISSN 0028-4793 (on-line)   

Missão 

 O New England Journal of Medicine (NEJM.org) dedica-se a trazer os médicos 

a melhor pesquisa e informações-chave na intersecção da ciência biomédica e 

prática clínica e apresentar a informação em um formato compreensível e 

clinicamente útil. Um companheiro de carreira para médicos, NEJM mantém 

médicos praticantes informados sobre os desenvolvimentos que são importantes 

para os seus pacientes e mantém-los ligados à ciência clínica e os valores de 

ser um bom médico. 

http://www.nejm.org/  

 

RAR - REVISTA ARGENTINA DE RADIOLOGIA (SCIELO) 

Publicação de Scielo 

ISSN 1852-9992 (on-line) 

Missão 

Publicar trabalhos originais sobre radiologia. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-

9992&lng=pt&nrm=iso  

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-2586
http://www.nejm.org/
http://www.nejm.org/
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&amp;pid=1852-9992&amp;lng=es&amp;nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-9992&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-9992&lng=pt&nrm=iso
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RCHRADIOL - REVISTA CHILENA DE RADIOLOGIA (SCIELO) 

Publicação de: Scielo 

ISSN 0717-9308 (on-line) 

Missão 

Revista Chilena de Radiologia é um órgão oficial da radiologia sociedade cuja 

missão é a seguinte: i) fornecer um veículo de comunicação com a comunidade 

radiológica e afins especialidades. ii) ser um órgão de educação para a 

comunidade radiológica e afins especialidades. iii) um organismo destinado a 

promover e divulgar a cooperação científica e tecnológica na especialidade de 

Radiologia, a compreensão dos conceitos de ciência e tecnologia em um sentido 

amplo, incluindo a evolução tecnológica, da experiência e da investigação 

clínica. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-

9308&lng=es&nrm=iso  

 

RCNP - REVISTA CHILENA DE NEURO-PSIQUIATRIA (SCIELO) 

Publicação de Scielo 

ISSN 0717-9227 (on-line) 

Missão 

Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria da missão é publicar obras de neurologia, 

neurocirurgia e psiquiatria, abrangendo básica, clínica e outras áreas afins. 

http://www.scielo.cl/scielo.php/script_sci_serial/pid_0717-9227/lng_es/nrm_iso  

 

  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&amp;pid=0717-9308&amp;lng=pt&amp;nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9308&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9308&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0717-9227&amp;script=sci_serial
http://www.scielo.cl/scielo.php/script_sci_serial/pid_0717-9227/lng_es/nrm_iso
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RCR - RADIOLOGY CASE REPORTS PUBLISHED (DOAJ) 

Publicação de The Journal of Radiology Case Reports 

ISSN 19430922 (on-line) 

Missão 

Esta revista é dedicada a fornecer acesso aberto, de alta qualidade, peer-

reviewed Radiologia caso relatórios e artigos de revisão 

educacional. Encorajamos todos a apresentar interessantes casos de Radiologia 

ou artigos de ensino de Radiologia relacionados. Artigos médicos / cirúrgicos 

com ênfase na imagem diagnóstica também são bem-vindos. A revisão cega dos 

casos permite uma publicação justa e imparcial dos relatos de caso de 

Radiologia. 

https://doaj.org/toc/1930-

0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%2

2%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A

%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22

term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D

%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-

0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22articl

e%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3

A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7

D  

  

http://www.radiologycases.com/index.php/radiologycases/index
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://doaj.org/toc/1930-0433?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.volume.exact%22%3A%229%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22bibjson.journal.number.exact%22%3A%221%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%221930-0433%22%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
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RESP - REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA (SCIELO) 

Publicação de Scielo 

ISSN 21739110 (on-line) 

Missão 

Divulgar pesquisas originais e estudos técnicos dos profissionais de saúde 

pública do país, assim como trabalhos e documentos de procedência estrangeira 

que são de interesse para a Saúde Pública. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=1135-5727&script=sci_serial  

 

RFM - REVISTA DE FÍSICA MÉDICA (WEBSITE) 

Publicação de Jornal de Física Médica 

ISSN 1576-6632 (on-line) 

Missão 

Seus objetivos são apresentar trabalhos científicos originais em espanhol, como 

um instrumento de opinião e debate e facilitar a educação continuada para todos 

os interessados em Física Médica. Para atingir seus objetivos, o  Journal of 

Medical Physics publica artigos de natureza teórica, experimental e educacional 

relacionadas à física nas Ciências da Saúde em nenhuma das categorias 

descritas nas normas de publicação. O  Jornal de Física Médica irá também 

incluir outras seções para acomodar opiniões, debates e notícias gerado 

interesse dentro do SEFM. 

http://www.rbfm.org.br/index.php/rbfm  

 

  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&amp;lng=pt&amp;pid=1135-5727&amp;nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=1135-5727&script=sci_serial
http://revistadefisicamedica.sefm.es/index.php/rfm/index
http://www.rbfm.org.br/index.php/rbfm
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RPSP - REVISTA PAN-AMERICANA DE SALUD PÚBLICA (SCIELO) 

Publicação de: Scielo Public Health 

ISSN 1680-5348 (on-line) 

Missão 

Revista mensal submetida à avaliação por pares, a Revista Panamericana de 

Salud Pública / Pan American Journal of Public Health é um veículo importante 

para divulgar os recentes avanços alcançados pela pesquisa em saúde pública 

nas Américas, em função dos propósitos fundamentais da OPAS: promover as 

ações e coordenar os esforços dos países da Região, visando a promover a 

saúde, combater as doenças, prolongar a vida e estimular o desenvolvimento 

físico, mental e social de seus habitantes. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1020-4989  

 

THE KNEE (PROQUEST) 

Publicação de O Joelho 

ISSN 0968-0160 (on-line) 

Missão 

O joelho é uma publicação de estudos jornal internacionais sobre o tratamento 

clínico e fundamentais biomecânicas características deste conjunto. O objetivo 

da revistada revista é fornecer um veículo relevante para cirugiões, engenheiros 

biomédicos, especialistas em imagem, cientistas de materiais, pessoal de 

reabilitação e todos aqueles que tem interesse no tratamento. 

http://pqdtopen.proquest.com/doc/1707882846.html?FMT=ABS  

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&amp;pid=1020-4989&amp;lng=pt&amp;nrm=iso
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1020-4989
http://search.proquest.com/publication/1216385/citation/2AA1FC7FA2FB43F8PQ/10?accountid=43603
http://pqdtopen.proquest.com/doc/1707882846.html?FMT=ABS

