
Canadian Medical Association

Principal associação médica canadense e editora 
do renomado periódico de medicina CMAJ.

Fundada em 1867 em 
Québec, Canadian Medical 
Association é a maior 
e principal associação 
de médicos do Canadá, 
atuando nacionalmente 
na representação dos 
interesses da classe 
médica. Formada por 
médicos voluntariados, a 
associação defende – em 
nome de seus associados 
e do público – o acesso a 
informações de elevada 
qualidade no campo da 
medicina, provendo ainda 
liderança e orientação nas 
diversas áreas médicas.

cma.ca

“CMAJ é, sem sombra de dúvida, um dos principais periódicos 
em seu campo de atuação.”

HEALTH SCIENCE INQUIRY, 2011

Canadian Medical Association Journal (CMAJ)

Canadian Medical Association Journal, ou simplesmente CMAJ, é um importante periódico de 

pesquisas e idéias inovadoras direcionadas ao aprimoramento da saúde das pessoas no Canadá 

e no mundo. Trata-se de um periódico que publica pesquisas clínicas originais, análises e 

opiniões, notícias, atualizações práticas e editoriais instigantes.

• Canadian Medical Association Journal conta com um time de editores internacionais 

altamente qualificados no campo da Medicina.

• As opiniões contidas em CMAJ são todas arbitradas e de altíssima qualidade.

• A cobertura noticiosa dos artigos de CMAJ na mídia canadense e internacional garante a 

transferência de conhecimentos e perfil para os autores.

• A versão online de Canadian Medical Association Journal disponibiliza o conteúdo 

editorial completo da versão impressa, acrescida de conteúdo disponível somente via 

internet.

• O fator de impacto de CMAJ é de 6.0 (2015) de acordo com Thomson ISI.

• O periódico é parte integrante da coleção de periódicos da PubMed Central na Biblioteca 

Nacional de Medicina (National Library of Medicine) do Canadá. Tal afiliação garante 

arquivamento permanente e livre acesso ao conteúdo.
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Assuntos

Assuntos abordados em edições de CMAJ incluem:

Clínicos
• Anestesia e Analgesia

• Cirurgia

• Cuidados Críticos e Intensivos

• Dermatologia

• Doenças Infecciosas

• Endocrinologia & Metabolismo

• Gastroenterologia

• Genética

• Ginecologia e Obstetrícia

• Imagens Clínicas

• Imunologia

• Medicamentos

• Medicina Baseada em Evidência

• Medicina Cardiovascular

• Medicina da Família

• Medicina de Emergência

• Medicina de Reabilitação

• Medicina do Esporte e do Exercício

• Medicina e Saúde Rural

• Medicina Geriátrica

• Medicina Interna

• Medicina Laboratorial

• Medicina Militar

• Medicina Molecular

• Medicina Nuclear

• Medicina Paliativa

• Medicina Respiratória

• Nefrologia

• Nutrição e Metabolismo

• Odontologia

• Oftalmologia

• Oncologia

• Otorrinolaringologia

• Patologia

• Psiquiatria

• Radiologia

• Reumatologia

• Saúde Aborígene

• Saúde Ocupacional

• Saúde Pública

• Urologia

Não-Clínicos
• Educação Médica

• Enfermagem

• Epidemiologia

• Ética Médica

• Políticas de Saúde Pública

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




