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Criado em 1944, Journal of Neurosurgery é o periódico científico 

oficial da Associação Americana de Neurocirurgiões (American 

Association of Neurosurgeons) e é reconhecido por praticantes e 

especialistas da área como a principal e mais confiável fonte de 

artigos clínicos em neurocirurgia. Além de artigos, a publicação 

oferece estudos de pesquisa laboratorial, relatórios de casos 

clínicos, resenhas de literatura na área, notas técnicas, críticas 

de livros e muito mais. Seu público alvo inclui neurocirurgiões, 

neurologistas e neurocientistas, bem como todos os médicos e 

pesquisadores interessados em lesões e doenças nos sistemas 

nervosos central e periférico.

Journal of Neurosurgery: Spine
(fator de impacto 2.383)

Journal of Neurosurgery: Spine contém artigos originais 

que descrevem estudos clínicos e laboratoriais de interesse a 

cirurgiões de coluna (neurocirurgiões e ortopedistas). O periódico 

descreve e compara novas técnicas cirúrgicas, inovadores 

instrumentos cirúrgicos e avanços diagnósticos e terapêuticos. 

Trata-se de uma publicação indispensável para neurocirurgiões e 

ortopedistas, assim como para médicos interessados em lesões, 

doenças e anomalias da coluna vertebral.

Journal of Neurosurgery: Pediatrics
(fator de impacto 1.482)

Journal of Neurosurgery: Pediatrics oferece artigos originais 

que descrevem estudos clínicos e laboratoriais relacionados à 

neurocirurgia pediátrica e a distúrbios do sistema nervoso em 

desenvolvimento devido a lesões, hereditariedade ou a outros 

fatores. Considerado como uma excelente fonte de pesquisa 

para qualquer neurocirurgião cuja prática inclui crianças e 

adolescentes, e qualquer pesquisador interessado nos sistemas 

nervosos central e periférico em desenvolvimento.
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