
American Medical Association

JAMA® : The Journal of the American Medical Association
Publicação arbitrada (peer-reviewed) de medicina geral de maior circulação no mundo. 

Oferece a seus leitores informações médicas de ponta, baseadas em evidência, e um fórum 

único de discussões sobre o futuro da prática médica e saúde pública.

Fator de Impacto: 35.3  |  Periodicidade: Semanal

JAMA Cardiology
Publica pesquisas originais, revisões de ponta e opiniões informativas acerca do avanço da 

ciência e da prática da cardiologia. É a publicação definitiva para pesquisadores, clínicos e 

residentes em medicina cardiovascular em todo mundo.

Fator de Impacto: —  |  Periodicidade: Mensal

JAMA Dermatology
4º periódico no ranking de 61 publicações em dermatologia clínica. Publica informações 

arbitradas (peer-reviewed) acerca da grande variedade de temas relacionados à pele e suas 

condições, provendo informações de estudos clínicos, tratamentos cirúrgicos, técnicas de 

procedimento e novas terapias.

Fator de Impacto: 4.6  |  Periodicidade: Mensal

JAMA Facial Plastic Surgery
Cobre todas as especialidades relacionadas à cirurgia facial cosmética e reconstrutiva, 

incluindo cirurgia plástica facial, dermatologia, cirurgia maxilofacial, etc. É a publicação oficial 

da American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Inc., da European Academy 

of Facial Plastic Surgery e da International Federation of Facial Plastic Surgery Societies.

Fator de Impacto: 1.4  |  Periodicidade: Bimestral

Conheça JAMA e demais periódicos médicos da 
associação que representa o que há de melhor na 
atual medicina americana. 

American Medical 
Association presta serviço 
a médicos e pacientes, 
oferecendo conteúdo 
que representa o que há 
de melhor na medicina 
americana. Reconhecida 
mundialmente por ser 
“uma parte essencial da 
vida profissional de todo 
médico” e colaborando 
há mais de 160 anos 
com a classe, o trabalho 
da AMA é norteado 
por seus respeitados 
valores de liderança, 
excelência, integridade e 
comportamento ético.

ama-assn.org

AMA desempenha um papel de grande importância na gestão da informação em saúde através 

da obtenção, manutenção e disseminação de dados médicos primários e pelo comprometimento 

com os mais altos padrões em cuidados com o paciente, prática médica e profissionalismo.

As edições eletrônicas dos 12 periódicos editados pela associação oferecem o texto completo das 

edições impressas, sem embargo. Conheça-os:

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

http://www.ama-assn.org/
http://www.dotlib.com/


JAMA Internal Medicine
Fornece artigos arbitrados (peer-reviewed) de alto impacto 

sobre os avanços na medicina interna, com foco na 

investigação original, revisões e controvérsias no campo.

Fator de Impacto: 15.04  |  Periodicidade: Quinzenal

JAMA Neurology
Oferece perspectivas internacionais de uma ampla variedade 

de centros líderes na investigação neurológica por meio de 

informações arbitradas (peer-reviewed) e fóruns.

Fator de Impacto: 7.348  |  Periodicidade: Mensal

JAMA Oncology
Novo periódico de AMA dedicado a pesquisas, opiniões e 

análises influentes e originais que busquem o avanço da 

oncologia e o aprimoramento do cuidado com os pacientes 

com câncer.

Fator de Impacto: —  |  Periodicidade: Mensal

JAMA Ophthalmology
Fornece aos especialistas acadêmicos, científicos e clínicos 

uma ampla gama de artigos clínicos, científicos e laboratoriais, 

experimentos clínicos, revisões e comentários acerca de 

assuntos relacionados à oftalmologia.

Fator de Impacto: 4.399   |  Periodicidade: Mensal

JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery
Disponibiliza investigações clínicas e básicas feitas ao redor 

do mundo em doenças da cabeça e pescoço. É a publicação 

oficial da American Head & Neck Society, da American Society 

of Pediatric Otolaryngology e da American Academy of Facial 

Plastic and Reconstructive Surgery. Inclui os últimos avanços 

terapêuticos e diagnósticos.

Fator de Impacto: 2.058  |  Periodicidade: Mensal

JAMA Pediatrics
Fornece estudos originais, revisões de artigos, comentários 

práticos, estudos de casos e atualizações em ciências clínicas 

em todas as áreas da pediatria.

Fator de Impacto: 7.148  |  Periodicidade: Mensal

JAMA Psychiatry
Oferece estudos e comentários diversos sobre os mais 

abrangentes temas de cunho psiquiátrico, tais como 

distúrbios, comportamento humano e terapias emergentes.

Fator de Impacto: 13.234  |  Periodicidade: Mensal

JAMA Surgery
Publica investigações arbitradas (peer-reviewed), comentários, 

ilustrações e artigos especiais que mantém os profissionais 

atualizados sobre os mais importantes avanços no campo 

da cirurgia, desde procedimentos cirúrgicos até o cuidado 

ao paciente. É a publicação oficial da New England Surgical 

Society, da Pacific Coast Surgical Association e da Western 

Surgical Association.

Fator de Impacto: 4.4  |  Periodicidade: Mensal

Archives of Neurology & Psychiatry
(1919-1959)
Publicação que nasceu em 1919 e, em 1959, foi desdobrada 

em dois periódicos distintos: Archives of Neurology (hoje 

JAMA Neurology) e Archive of General Psychiatry (hoje JAMA 

Psychiatry). A AMA oferece todos as edições do periódico 

que precedeu duas de suas mais importantes publicações 

atualmente.

JAMA & Archives Backfiles
As edições retrospectivas de JAMA e dos periódicos por 

especialidade de AMA estão disponíveis para aquisição de uma 

só vez, incluindo direitos perpétuos de propriedade (podendo 

ser aplicada uma taxa anual de manutenção). A cobertura dos 

Backfiles vão desde o início da publicação até o ano de 1997.

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