
Future Science Group

Grupo crescente de editoras independentes que 
opera no campo da informação científica.

Future Science Group 
(FSG) é um grupo de 
editoras independentes 
que opera no campo 
da informação e do 
empenho científico. O 
grupo é composto pelos 
selos Future Medicine e 
Future Science e é líder no 
provimento de produtos e 
serviços às comunidades 
médicas, científicas e 
empresariais, apresentando 
importantes descobertas 
científicas em um formato 
acessível e disseminando 
dados e informações 
referentes a pesquisas de 
vanguarda.

future-science-group.com

“O portfolio da Future Science Group apresenta uma abordagem 
nova e diferenciada a publicações de ensino, trazendo à tona 
assuntos da ciência e medicina que ainda estão engatinhando.”

DAVID HUGHES, Editor da Future Science Group

Future Medicine

Future Medicine, selo editorial de Future Science Group, aborda as necessidades de informação 

em medicina clínica / translacional e biociências. Numa perspectiva concisa e voltada ao 

futuro dos desenvolvimentos na área de cuidados com a saúde, suas publicações abrangem as 

questões científicas, clínicas, econômicas e políticas que nos confrontam hoje.

Future Medicine é responsável pela edição dos seguintes periódicos:

• Aging Health

• Biomarkers in Medicine

• Breast Cancer Management

• Clinical Lipidology

• Clinical Practice

• CNS Oncology

• Colorectal Cancer

• Concussion

• Diabetes Management

• Epigenomics

• Future Cardiology

• Future Microbiology

• Future Neurology

• Future Oncology

• Future Virology

• Hepatic Oncology

• HIV Therapy

• Imaging in Medicine

• Immunotherapy

• Int’l Journal of Clinical Rheumatology

• Int’l Journal of Endocrine Oncology

• Int’l Journal of Hematologic Oncology

• Interventional Cardiology

• Journal of 3D Printing in Medicine

• Journal of Comparative Effectiveness 

Research

• Lung Cancer Management

• Melanoma Management

• Nanomedicine

• Neurodegenerative Disease 

Management

• Neuropsychiatry

• Pain Management

• Pediatric Health

• Personalized Medicine

• Pharmacogenomics

• Regenerative Medicine

• Women’s Health

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

http://www.future-science-group.com/
http://www.dotlib.com/


Future Science

Future Science é o selo editorial de Future Science Group 

focado nos assuntos relacionados às ciências aplicadas e 

propriedades intelectuais em Pesquisa & Desenvolvimento. 

Seus periódicos e livros refletem as áreas que mais impactam o 

nosso cotidiano—desde novas técnicas terapêuticas / analíticas 

em pesquisa farmacêutica até desenvolvimento sustentável e 

tecnologias que permitem que nossa sociedade co-exista em 

harmonia com o meio-ambiente.

Veja quais os periódicos de Future Science:

• Bioanalysis 

• Clinical Investigation

• Future Medicinal Chemistry

• International Journal of Pharmacokinetics

• Pharmaceutical Bioprocessing

• Pharmaceutical Patent Analyst 

• Therapeutic Delivery

Subject Collections

As coleções temáticas de Future Science Group são formadas tanto por periódicos quanto por livros digitais, e configuram-se como uma 

solução completa nas especialidades médicas que cobrem. Atualmente, 10 coleções temáticas estão disponíveis:

Biomedicine
16 periódicos e 03 livros digitais

Cardiology
08 periódicos e 14 livros digitais

Clinical Medicine
17 periódicos e 22 livros digitais

Drug R&D
08 periódicos e 18 livros digitais

Environmental Science
06 livros digitais

Immunology and Infectious Disease
10 periódicos e 29 livros digitais

Medicinal Chemistry
03 periódicos e 18 livros digitais

Molecular Medicine
13 periódicos

Neurology
12 periódicos e 21 livros digitais

Oncology
17 periódicos e 50 livros digitais

Future Science Group eBooks

A coleção de livros eletrônicos de Future Science Group provê 

a estudantes, pesquisadores e clínicos acesso a um conjunto de 

mais de 180 títulos de excelência editados pelos selos Future 

Medicine e Future Science cobrindo as mais importantes áreas 

da saúde e da medicina moderna .

• Conteúdo de ponta nas principais especialidades da 

medicina.

• Títulos sem DRM (Digital Rights Management), permitindo 

ao usuário escolher como acessar o conteúdo.

• Livros podem ser utilizados na grande maioria dos 

dispositivos móveis.

• Inclui títulos nas áreas de Cardiologia, Dermatologia, 

Doenças Infecciosas, Hematologia, Imunologia, 

Neurologia, Oncologia e Pneumologia.

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

Solicite a lista de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.

Solicite a lista completa de títulos de cada coleção temática ao gerente Dot.Lib de sua região.

BR.FSG.0816


