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The BMJ

Surgida em 1840, The BMJ (British Medical Journal) é a principal publicação de BMJ Group, 

sendo um dos mais influentes e reconhecidos periódicos médicos em todo o mundo. Com foco 

voltado à medicina baseada em evidência, The BMJ publica pesquisas originais, revisões clínicas, 

novidades, perspectivas editoriais, opiniões e artigos diversos; sempre visando promover o 

debate na área da saúde e a engajar, informar e estimular médicos, pesquisadores e outros 

profissionais da saúde a fim de aprimorar os resultados para o paciente. 

• Atualizado diariamente com as últimas novidades em pesquisas, educação, notícias, 

artigos, além de podcasts, vídeos e blogs.

• Todo e qualquer artigo publicado em The BMJ desde sua data de fundação, em Outubro 

de 1840, está disponível online.

• Segue o modelo de publicação contínua, onde todos os artigos selecionados para 

publicação são disponibilizados online antes de saírem em sua versão impressa.

• Fator de impacto: 17.4

Grupo responsável por The BMJ, um dos principais 
periódicos médicos da Inglaterra.

BMJ Group é responsável 
pela publicação de um 
conjunto de periódicos 
de excelência que cobre a 
maioria das especialidades 
médicas – entre eles 
o internacionalmente 
renomado The BMJ – 
contando ainda com 
um número crescente 
de produtos e serviços 
online para profissionais 
de saúde.É uma das mais 
respeitadas e conceituadas 
provedoras de conteúdo 
no campo da medicina e 
especialidades.

bmj.com

“Se você está interessado em informações de pesquisa e prática 
na área de saúde, bem como seus quadros sociais, políticos e 
econômicos, eu recomendo The BMJ !”

BETH MICKLETHWAITE, The Australian Health Consumer 

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.bmj.com/
http://www.dotlib.com/


BMJ Journals

Além de The BMJ, BMJ Group é responsável pela manutenção e/ou preservação de mais de 50 periódicos de excelência que abordam os 

mais diversos campos da medicina – de especialidades clínicas a tratamentos alternativos. Inclui ainda periódicos em medicina ambiental 

e medicina veterinária, dentre outros. Confira a lista:

• Acupuncture in Medicine

• Annals of the Rheumatic Diseases

• Archives of Disease in Childhood

• BMJ Case Reports

• BMJ Innovations

• BMJ Open

• BMJ Open Diabetes Research & Care

• BMJ Open Gastroenterology

• BMJ Open Respiratory Research

• BMJ Open Sport & Exercise Medicine

• BMJ Quality & Safety

• BMJ Quality Improvement Reports

• BMJ Simulation & Technology Enhanced Learning

• BMJ Supportive & Palliative Care

• British Journal of Ophthalmology

• British Journal of Sports Medicine

• Drug and Therapeutics Bulletin

• Education & Practice

• Emergency Medicine Journal

• End of Life Journal

• European Journal of Hospital Pharmacy

• Evidence-Based Medicine

• Evidence-Based Mental Health

• Evidence-Based Nursing

• Fetal & Neonatal

• Frontline Gastroenterology

• Gut

• Heart

• Heart Asia

• In Practice

• Injury Prevention

• Journal of Clinical Pathology

• Journal of Epidemiology & Community Health

• Journal of Family Planning and Reproductive Health Care

• Journal of Medical Ethics

• Journal of Medical Genetics

• Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry

• Journal of NeuroInterventional Surgery

• Journal of the Royal Army Medical Corps

• Lupus Science & Medicine

• Medical Humanities

• Molecular Pathology Archive

• Occupational and Environmental Medicine

• Open Heart

• Paediatric and Perinatal Drug Therapy Archive

• Postgraduate Medical Journal

• Practical Neurology

• Sexually Transmitted Infections

• Student BMJ

• Thorax

• Tobacco Control

• Veterinary Record

• Veterinary Record Case Reports

• Veterinary Record Open

• WJM - Western Journal of Medicine (archive)
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

Bases de Dados

Conheça algumas das ferramentas de pesquisa e suporte à tomada de decisões clínicas oferecidas por BMJ Group:

Clinical Evidence; base de dados que publica análises 

sistemáticas de importantes condições clínicas. Tais análises 

são constantemente atualizadas, sendo integradas a um 

número adicional de recursos da medicina baseada em 

evidência. Uma ferramenta poderosa de suporte a clínicos, 

provendo-lhes acesso ao que há de mais atual e relevante em 

informações médicas para decisões clínicas.

BMJ Learning; base de dados que oferece uma maneira 

conveniente de atender o desenvolvilmento profissional 

contínuo e a necessidade de treinamento de profissionais na 

área da saúde. Oferece módulos interativos de educação e 

treinamento, garantindo o melhor conteúdo disponível de cada 

área da medicina.

onExamination; base de dados destinada ao público 

acadêmico, oferecendo recursos pessoais de revisão e 

treinamento médico – alinhados com o currículo do usuário 

e preparados no nível correto de dificuldade –, vídeo-aulas 

que ensinam a realizar exames médicos e a interpretar 

resultados clínicos, além de simulados de importantes exames 

internacionais de medicina.

Best Practice; base de dados com um novo conceito de 

suporte a decisões clínicas. Agrega em um único lugar as 

mais atuais evidências de pesquisas, diretrizes e opiniões 

de especialistas, tudo apresentado numa forma didática 

– cobrindo prevenções, diagnósticos, tratamentos e 

prognósticos. Sua abordagem única, focada no paciente, 

representa um avanço significativo no fornecimento de 

informações no momento do atendimento

EM PORTUGUÊS EM PORTUGUÊS


