
Radiological Society
of North America

Reconhecida sociedade voltada ao campo da 
radiologia clínica nos Estados Unidos.

Radiological Society 
of North America 
(RSNA) é uma sociedade 
internacional de 
radiologistas, médicos e 
outros profissionais da 
saúde com mais de 54.000 
membros em todo o 
mundo. É reconhecida por 
suas duas publicações de 
excelência em radiologia, 
além de suas ações 
contínuas no avanço da 
especialidade através de 
sua fundação de ensino 
e pesquisa, que investe 
e financia pesquisas 
relevantes na área.

rsna.org

Radiology

Periódico mensal publicado desde 1923 pela Radiological Society of North America (RSNA). 

Internacionalmente reconhecido como a principal referência mundial para as mais qualificadas, 

atuais e relevantes pesquisas no campo da radiologia clínica e ciências aliadas. Cada edição 

oferece cerca de 300 páginas contendo pesquisas arbitradas, comentários de artigos relevantes 

e pareceres especializados sobre novas técnicas e tecnologias na área.

• Fator de Impacto: 6.867

• Periódico de imagens médicas #1 em citações

• Nomeado um dos mais influentes periódicos em biologia e medicina dos últimos 100 anos 

pela Special Libraries Association

• Conteúdo disponível em aplicativos desenvolvidos para dispositivos iOS (iPhone/ iPad) e 

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

http://www.rsna.org/
http://www.dotlib.com/
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.
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Published by

We are pleased to present the libraries of Brazil with the Radiology Legacy 
Collection, a searchable archive of Radiology issues from 1923 to 1998.

Visit RSNA.org/Legacy

It will enable readers to see the evolution of the science from the beginning, article 
by article. We look to fortify your library’s offerings and ensure best-in-class services 
for your users through the Collection.Publicação quinzenal da Radiological Society of North 

America (RSNA) integralmente devotada à educação médica 

continuada da radiologia. Assume para si o objetivo de fornecer 

uma coleção representativa das exposições educativas da 

RSNA, além de oferecer a seu público-alvo uma ampla seleção 

de conteúdo educacional, baseado em imagens, das sub-

especialidades radiológicas.

• Fator de Impacto: 2.602

• Publicação lida por 2 em cada 3 radiologistas

• Imagens em alta qualidade e definição

• Conteúdo disponível em aplicativos desenvolvidos para 

dispositivos iOS (iPhone/ iPad) e Android

Com Radiology Legacy Collection, um arquivo eletrônico 

inteiramente pesquisável de edições retrospectivas de 

Radiology que vão de 1923 a 1998, é possível testemunhar 

a evolução da ciência que modificou a forma com que 

enxergamos a medicina.

• Ferramenta de pesquisa com um valor inestimável para 

radiologistas clínicos e pesquisadores da área

• Todas as capas, informações editoriais e anúncios estão 

contidos nas edições eletrônicas presentes no arquivo

• Escaneamento individual para a obtenção de imagens de 

alta resolução e qualidade


