
Cold Spring Harbor 
Laboratory Press

Genome Research
Periódico internacional arbitrado com foco em pesquisas que trazem conhecimentos 

inovadores na biologia genômica de todos os organismos—incluindo os mais recentes avanços 

em medicina genômica. Rankeado entre os 10 melhores periódicos nas áreas de bioquímica 

e biologia molecular, ocupa a segunda posição dentre todas as publicações sobre genética e 

genômica.

Fator de Impacto: 14.630   |  Periodicidade: Mensal

Genes & Development
Periódico focado na publicação de trabalhos acadêmicos de alta qualidade, interesse comum 

e grande significância para a área da biologia e genética moleculares. Publicado em conjunto 

com The Genetics Society, é uma das 5 principais publicações de pesquisa em seu campo.

Fator de Impacto: 10.798   |  Periodicidade: Bimestral

RNA
Periódico publicado em conjunto com a RNA Society e dedicado à difusão de pesquisas 

originais de relevância em todas as áreas de estrutura e função do RNA nos sistemas 

eucariótico, procariótico e viral. Cobre assuntos relacionados à pesquisa do RNA em seu 

sentido mais amplo.

Fator de Impacto: 4.936  |  Periodicidade: Mensal 

Learning & Memory
Primeira publicação inteiramente dedicada à neurobiologia da memória e do aprendizado. 

Destaca-se por reconhecer a necessidade de pesquisas interdisciplinares para o avanço do 

campo, direcionando seu foco a pesquisadores de áreas diversas como comportamento, 

cognição, biologia computacional, biologia celular e molecular, neuroanatomia, 

neurofisiologia, neurofarmacologia, bioquímica e genética.

Fator de Impacto: 4.375  |  Periodicidade: Mensal

Braço editorial do laboratório reconhecido 
mundialmente como líder em pesquisas nas áreas 
de genética e biologia molecular.

Renomada editora de 
livros, periódicos e mídias 
eletrônicas vinculada a 
um dos mais inovadores 
laboratórios de pesquisa 
em ciências da vida: 
Cold Spring Harbor 
Laboratory. Fundada 
em 1933, destaca-se pela 
dedicação à difusão e ao 
avanço do conhecimento 
científico em todas as áreas 
da genética e biologia 
molecular.
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Cold Spring Harbor Protocols
Periódico interdisciplinar reconhecido como uma fonte de excelência para métodos de pesquisa nas áreas de biologia celular, 

molecular e do desenvolvimento; genética; bioinformática; biologia computacional; imunologia; neurociência e imagiologia médica. 

Detalha diversos métodos essenciais, mesclando técnicas de vanguarda com outras já  consagradas.

Fator de Impacto: 4.630  |  Periodicidade: Mensal

Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 
Publicação online composta por resenhas que englobam todo o âmbito da biologia molecular. Atua como fonte fundamental 

para discussões críticas acerca do avanço na área, oferecendo análises de áreas emergentes na biologia celular, molecular e do 

desenvolvimento; genética; biologia evolutiva; neurociências; biologia do câncer e patologia molecular.

Fator de Impacto: 8.679  |  Periodicidade: Mensal

Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 
Periódico mensal que fornece análises sobre os mais diferentes aspectos de doenças variadas, cobrindo de tudo: desde as bases 

celulares e moleculares de doenças até a medicina translacional e novas estratégias terapêuticas.

Fator de Impacto: 9.469  |  Periodicidade: Mensal

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