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Acta Cytologica 0001-5547 1938-2650 FCM Biomédicas Medicina Histologia Periódico de Citologia Clínica e Citopatologia. Karger online

Acta Odontologica Scandinavica 0001-6357 1502-3850 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
Apresenta a pesquisa odontológica nos países escandinavos a um fórum 
internacional.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Acta Oncologica 0284-186X 1651-226X FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Abrange todos os campos da pesquisa clínica do câncer, incluindo 
enfermagem do câncer e aspectos psicológicos e sociais do câncer.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Acta Oto-Laryngologica 0001-6489 1651-2251 FCM Biomédicas Medicina Otorrinolaringologia
Apresenta artigos originais de interesse de pesquisa básica relacionados 
a questões clínicas em questão, bem como estudos clínicos na área de 
otorrinolaringologia e disciplinas relacionadas.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Acta Radiologica 0284-1851 1600-0455 FCM Biomédicas Medicina Radiologia
Abrange imagens médicas e todas as variedades de radiologia clínica e 
experimental. Em oncologia: radioterapia, radiobiologia e física.

Sage online

Actualités en Analyse Transactionnelle 1377-8935 2272-060X SBU-pacote Biomédicas Psicologia Análise transacional
Oferece artigos nas áreas de psicologia, psicoterapia, organização, 
educação e serviço social.

Institut Français d´Analyse 
Transactionnelle

online

Adolescence 0751-7696 1969-6736 SBU-pacote Biomédicas Medicina Adolescente
Revista de referência no campo da psicanálise, da psicopatologia e das 
ciências humanas dedicadas à adolescência.

GREUPP online

Advances in Agronomy 0065-2113 2213-6789 IB Biomédicas Biologia Agronomia
Abrange as pesquisas mais recentes em agronomia e tópicos atuais de 
interesse para agrônomos, bem como cientistas de culturas e solo.

Elsevier Science online

Advances in Cancer Research 0065-230X 2162-5557 IB Biomédicas Biologia Oncologia Avanços na pesquisa do câncer. Elsevier Science online

Advances in Carbohydrate Chemistry and 
Biochemistry 0065-2318 IB Biomédicas Biologia Química

Fornece artigos críticos e integradores escritos por especialistas em 
pesquisa que integram aspectos industriais, analíticos e tecnológicos da 
bioquímica, química orgânica e metodologia de instrumentação no 
estudo de carboidratos. Os artigos fornecem uma interpretação 
definitiva do status atual e tendências futuras na química e bioquímica 
dos carboidratos.

Elsevier Science online

Advances in Immunology 0065-2776 1557-8445 IB Biomédicas Biologia Microbiologia
Apresenta desenvolvimentos atuais e revisões em imunologia, incluindo 
mecanismos de ativação molecular e celular, filogenia e evolução 
molecular e modalidades clínicas.

Elsevier Science online

https://www.karger.com/Journal/Home/254338
https://www.tandfonline.com/loi/iode20
https://www.tandfonline.com/loi/ionc20
https://www.tandfonline.com/loi/ioto20
https://journals.sagepub.com/loi/acr
https://www.cairn.info/revue-actualites-en-analyse-transactionnelle.htm
https://www.cairn.info/revue-adolescence.htm
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-agronomy
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-cancer-research
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-carbohydrate-chemistry-and-biochemistry
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-carbohydrate-chemistry-and-biochemistry
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-immunology


Advances in Insect Physiology 0065-2806 IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes Abrange todos os aspectos da fisiologia dos insetos. Elsevier Science online

Advances in Pharmacology 1054-3589 1557-8925 IB Biomédicas Biologia
Farmácia e 

farmacologia
Enfatiza as bases moleculares da ação da droga, tanto aplicada quanto 
experimental.

Elsevier Science online

Advances in Protein Chemistry and Structural 
Biology 1876-1623 IB Biomédicas Biologia Química Orgânica

Abrange a estrutura e função de todos os principais elementos 
associados à transcrição de proteínas.

Elsevier Science online

American Journal of Clinical Pathology 0002-9173 1943-7722 FCM Biomédicas Medicina Patologia
Cobertura revisada por pares de tópicos em patologia clínica e 
anatômica.

Oxford University Press online

American Journal of Gastroenterology 0002-9270 1572-0241 FCM Biomédicas Medicina Gastroenterologia
Artigos originais práticos e clinicamente orientados e revisões 
importantes de tópicos atuais em gastroenterologia, para 
gastroenterologistas e internistas.

Wolters Kluwer online

American Journal of Human Genetics 0002-9297 1537-6605 FCM Biomédicas Medicina Genética e Genômica

Registro de pesquisas e análises relacionadas à hereditariedade no 
homem e à aplicação de princípios genéticos em medicina, psicologia, 
antropolgia e ciências sociais, bem como em áreas relacionadas da 
biologia molecular e celular.

Elsevier online

American Journal of Nephrology 0250-8095 1421-9670 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia
Tem como objetivo prestar o atendimento clínico a pacientes adultos e 
pediátricos em nefrologia.

Karger online

American Naturalist 0003-0147 1537-5323 IB Biomédicas Biologia Biologia
Manuscritos, breve discussão, crítica e comentário dedicado à unificação 
conceitual das ciências biológicas publicados para membros da American 
Society of Naturalists.

University of Chicago Press online

Amphibia-Reptilia 0173-5373 1568-5381 IB Biomédicas Biologia Zoologia

Um periódico multidisciplinar dedicado a todos os aspectos da 
herpetologia, para disseminar conhecimento e idéias entre especialistas 
em assuntos como tecnologia bioquímica em pesquisa herpetológica 
para microscopia eletrônica.

Brill Publ. online

Analyse Freudienne Presse 1253-1472 1969-6744 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Esta resenha se propõe a dar a “oportunidade de pensar” e a reabrir o 
debate sobre as questões cruciais da psicanálise de nosso tempo.

ERES online

Anesthesia Progress 0003-3006 1878-7177 FOP Biomédicas Odontologia
Odontologia, 

Anestesiologia

Dedicado a fornecer uma melhor compreensão dos avanços que estão 
sendo feitos na arte e na ciência do controle da dor e da ansiedade em 
odontologia.

Allen Press online

Annals of Allergy, Asthma, and Immunology 1081-1206 1534-4436 IB Biomédicas Biologia Asma e alergia
Contém relatos de casos, revisões, relatórios de pesquisas originais, 
breves resumos de artigos publicados em outros lugares e resumos 
apresentados na reunião anual do colégio.

Elsevier online

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-insect-physiology
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-pharmacology
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-protein-chemistry-and-structural-biology
https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-protein-chemistry-and-structural-biology
https://academic.oup.com/ajcp/issue
https://journals.lww.com/ajg/pages/default.aspx
https://www.cell.com/AJHG/home
https://www.karger.com/Journal/Home/223979
https://www.journals.uchicago.edu/loi/an
https://brill.com/view/journals/amre/amre-overview.xml
https://www.cairn.info/revue-analyse-freudienne-presse.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/374/%20/%20https:/meridian.allenpress.com/anesthesia-progress/issue/browse-by-year
https://www.journals.elsevier.com/annals-of-allergy-asthma-and-immunology


Annals of Entomological Society of America 0013-8746 1938-2901 IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes

Concentra-se nos aspectos básicos da biologia dos artrópodes. Os 
artigos são divididos nas seguintes seções: sistemática, ecologia e 
biologia populacional, biologia de artrópodes, fisiologia, bioquímica e 
toxicologia, morfologia, histologia e estrutura fina, genética, 
comportamento.

Oxford University Press online

Annals of Human Biology 0301-4460 1464-5033 IB Biomédicas Biologia Ciências da Vida Fornece pesquisa em biologia de populações humanas.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Approche Centrée sur la Personne. Pratique et 
Recherche 1774-5314 1961-8670 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

Este jornal francófono internacional é um vetor de informação, 
conscientização e promoção da Abordagem Centrada na Pessoa. A 
intenção é refletir a vida dessa abordagem em seus vários campos de 
aplicação. 

ACP-PR online

Archives of Physiology and Biochemistry 1381-3455 1744-4160 IB Biomédicas Biologia Bioquímica, Fisiologia
Publica artigos sobre aspectos moleculares, bioquímicos e celulares das 
doenças metabólicas.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Australian Health Review 0156-5788 1449-8944 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Administração e 
Gestão Médica

Tem como objetivo apoiar e melhorar o setor de saúde pública da 
Austrália e facilita a colaboração entre médicos, acadêmicos, 
formuladores de políticas, administradores e políticos.

CSIRO Publishing online

Australian Journal of Botany 0067-1924 1444-9862 IB Biomédicas Biologia Botânica

Publica pesquisas originais em ciências vegetais: ecologia e ecofisiologia, 
biologia da conservação e biodiversidade, biologia e gestão florestal, 
biologia celular e molecular, paleobotânica, biologia reprodutiva e 
genética, micologia e patologia e estrutura e desenvolvimento.

CSIRO Publishing online

Australian Journal of Primary Health 1448-7527 1836-7399 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e Medicina

Abrange questões que influenciam os serviços de saúde comunitários e 
os cuidados primários de saúde. O foco está na integração da teoria e 
prática na saúde primária, utilizando perspectivas de uma variedade de 
disciplinas.

CSIRO Publishing online

Australian Journal of Zoology 0004-959X 1446-5698 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Abrange todos os ramos da zoologia, incluindo anatomia, fisiologia, 
genética, comportamento, ecologia e zoogeografia.

CSIRO Publishing online

Australian Systematic Botany 1030-1887 1446-4701 SBU-pacote Biomédicas Biologia Botânica
Fornece artigos e análises críticas relacionadas a todos os aspectos da 
biogeografia e evolução de todos os grupos de plantas.

CSIRO Publishing online

Avian Pathology 0307-9457 1465-3338 IB Biomédicas Biologia
Medicina veterinária, 

pássaros

Publica material original relevante para todo o campo de doenças 
infecciosas e não infecciosas de aves e todas as outras aves, incluindo 
infecções que podem ser de importância zoonótica / de origem 
alimentar.

Taylor & Francis online

Biological Rhythm Research 0929-1016 1744-4179 IB Biomédicas Biologia Ciências da Vida

Publica artigos originais de pesquisa científica, artigos de revisão, notas 
curtas sobre pesquisas em andamento, resenhas de livros, resumos de 
atividades, simpósios e congressos de organizações nacionais e 
internacionais que lidam com fenômenos rítmicos.

Taylor & Francis online

Bioscience 0006-3568 1525-3244 IB Biomédicas Biologia Ciência
Apresenta artigos que tratam dos avanços atuais no campo das ciências 
biológicas para pesquisadores, administradores e professores.

Oxford University Press online

https://academic.oup.com/aesa/issue/92/1
https://www.tandfonline.com/loi/iahb20
https://www.cairn.info/revue-approche-centree-sur-la-personne.htm
https://www.cairn.info/revue-approche-centree-sur-la-personne.htm
https://www.tandfonline.com/loi/iarp20
https://www.publish.csiro.au/ah/content%20/%20https:/www.proquest.com/publication/33961
https://www.publish.csiro.au/bt/content/allissues
https://www.publish.csiro.au/py/content/allissues
https://www.publish.csiro.au/zo/content/allissues
https://www.publish.csiro.au/sb
https://www.tandfonline.com/loi/cavp20
https://www.tandfonline.com/loi/nbrr20
https://academic.oup.com/bioscience


Bird Study 0006-3657 1944-6705 IB Biomédicas Biologia Pássaros
Cobertura revisada por pares de ornitologia de campo, incluindo 
padrões de distribuição e abundância, movimentos, preferência de 
habitat e técnicas para marcação e rastreamento de pássaros.

Taylor & Francis online

Blood 0006-4971 1528-0020 FCM Biomédicas
Bioquímica / Biologia / 

Ciências Médicas
Citologia e histologia; 

hematologia
Publica artigos originais relacionados a todas as fases da hematologia

American Society of 
Hematology

online

BMJ ; British Medical Journal [International  Edition] 0959-8146 1756-1833 FCM Biomédicas Medicina Ciências Médicas

Dedicado a ajudar médicos e outros tomadores de decisão de todos os 
aspectos da medicina a tomar melhores decisões que melhoram os 
resultados para os pacientes; inclui as principais notícias médicas, 

editoriais confiáveis   e debates tópicos sobre saúde internacional.

BMJ online

Bone Marrow Transplantation 0268-3369 1476-5365 SBU-pacote Biomédicas Medicina Transplantação
Apresenta artigos revisados   por pares cobrindo todos os aspectos do 
transplante clínico e básico de células-tronco hemopoiéticas.

Springer Nature online

British Dental Journal 0007-0610 1476-5373 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia

Apresenta artigos sobre tópicos clínicos e práticos, incluindo 
atualizações clínicas, técnicas clínicas básicas e originais, informações 
factuais sobre questões clínicas, políticas e de gestão e artigos de 'como 
fazer'.

Springer Nature online

British Journal of Cancer 0007-0920 1532-1827 FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Publica artigos e comunicações curtas de cientistas, pesquisadores e 
oncologistas em todo o mundo. Além disso, publica relatórios sobre 
conferências e simpósios nacionais e internacionais selecionados.

Springer Nature online

Bulletin de Psychologie 0007-4403 1968-3766 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Publicação de obras que fazem parte das tendências mais atuais da 
investigação e também daquelas que, inovadoras, estão fora destes 
movimentos.

Bulletin Psychologie online

Bulletin of Marine Science 0007-4977 1553-6955 IB Biomédicas Biologia Oceanografia

Abrange todos os aspectos da ciência marinha, incluindo biologia 
marinha, oceanografia biológica, pesca, assuntos marinhos, física 
marinha aplicada, geologia marinha e geofísica, química marinha e 
atmosférica e meteorologia e oceanografia física.

Bulletin of Marine Science online

Cahiers de Gestait-Thérapie 1277-6874 1775-4348 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria

Destina-se a profissionais da Gestalt-terapia, principalmente 
psicoterapeutas, mas também formadores, bem como a profissionais 
para os quais a Gestalt-terapia faz parte do seu referencial teórico e 
prático.

Collège Européen de 
Gestait-Thérapie

online

Cahiers de PréAut 1767-3151 2273-2225 SBU-pacote Biomédicas Medicina Medicina Interna

A associação Préaut foi criada em 1998 por profissionais de saúde, 
psicólogos e psiquiatras infantis, clinicamente envolvidos na 
identificação de sinais precoces de transtornos autistas e seu 
tratamento. Os cadernos (previamente publicados por L'Harmattan) 
constituem um instrumento de diálogo e propostas renovadas.

L´Harmattan online

Cahiers de Psychologie-Clinique 1370-074X 1782-1401 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Revista semestral interdisciplinar aberta à expressão de várias 
abordagens em psicologia clínica e psicoterapia.

De Boeck Supérieur online

Cahiers Jungiens de Psychanalyse 0984-8207 2262-4783 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Publica artigos teóricos e clínicos de analistas junguianos, incluindo 
contribuições de autores de diversos países.

Les Cahiers Jungiens de 
Psychanalyse

online

https://www.tandfonline.com/loi/tbis20
https://ashpublications.org/blood
https://www.bmj.com/archive
https://www.nature.com/bmt/volumes
https://www.nature.com/bdj/volumes
https://www.nature.com/bjc/volumes
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie.htm
https://www.ingentaconnect.com/content/umrsmas/bullmar
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-gestalt-therapie.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-preaut.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-jungiens-de-psychanalyse.htm


Cancer(s) et Psy(s) 2269-9201 2495-0920 SBU-pacote Biomédicas Medicina Oncologia
Revista científica europeia em língua francesa, um local de debate e 
reavaliação de numerosas questões clínicas e teóricas relacionadas com 
o campo transversal do cancro e das ciências humanas.

ERES online

Cell Death and Diffferentiation 1350-9047 1476-5403 SBU-pacote Biomédicas Biologia Citologia e Histologia
Concentra-se na biologia celular, biologia molecular e bioquímica da 
apoptose, tanto na regulação do tecido normal quanto na doença.

Springer Nature online

Cell Research 1001-0602 1748-7838 SBU-pacote Biomédicas Biologia Biologia

Publica pesquisas originais e análises, comentários e comunicações 
curtas em células, biologia molecular e de desenvolvimento e campos 
relacionados, como apoptose, imunologia, neurobiologia, transdução de 
sinal, câncer e células-tronco.

Springer Nature online

Cell Stem Cell 1934-5909 1875-9777 IB Biomédicas Biologia Histologia
Abrange pesquisas primárias, análises e comentários, incluindo questões 
de política e ética de pesquisa de células-tronco.

Elsevier online

Cellular and Molecular Immunology 1672-7681 2042-0226 IB Biomédicas Biologia Imunologia
Abrange as informações mais recentes e avanços na pesquisa de 
imunologia e aplicações clínicas.

Springer Nature online

Champ Psy 2260-2100 2273-1571 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Psiquiatria e 
Neurologia

A revista Corps & Psychisme é historicamente uma continuação da 
revista Champ Psychosomatique (Champ Psy), ela própria a continuação 
do Journal of Psychosomatic Medicine and Medical Psychology. Foi uma 
das primeiras revistas a trabalhar sobre o corpo não apenas na 
psicossomática, mas também na atualidade, na política, na arte, na 
filosofia, nas descobertas científicas

L´Esprit du Temps online

Che Vuoi? 0994-2424 2262-4848 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Psiquiatria e 
Neurologia

Periódico de psicanálise. L´Harmattan online

Clinical Nephrology 0301-0430 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia
Material original com ênfase nos seguintes temas: profilaxia, 
fisiopatologia, imunologia, diagnóstico, terapia, abordagens 
experimentais e diálise e transplante.

Dustri Verlag Dr. Karl 
Feistle

online

Clinical Neuropathology 0722-5091 FCM Biomédicas Medicina Medicina Interna
Revisões e editoriais, artigos originais, comunicações breves e relatórios 
sobre os avanços recentes em todo o campo da neuropatologia clínica.

Dustri Verlag Dr. Karl 
Feistle

online

Cliniques Méditerranéennes 0762-7491 1776-2790 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Este periódico pretende ser um local de recepção, desenvolvimento e 
testemunho da pesquisa praxeológica em que a psicanálise inoculou o 
vírus freudiano.

ERES online

Clio: Femmes, Genre, Histoire 1252-7017 1777-5299 FEF Biomédicas Educação Física Interesse feminino

Jornal francês semestral (anteriormente Clio. Histoire, Femmes et 
Sociétés ) abre suas colunas para aqueles que realizam pesquisas em 
história das mulheres e gênero (todas as sociedades e todos os 
períodos).

Editions Belin online

Cold Spring Harbor Protocols 1940-3402 1559-6095 IB Biomédicas Biologia Histologia
Abrange biologia celular e molecular, genética, bioinformática, ciência 
de proteínas e imagem.

Cold Spring Harbor online

https://www.cairn.info/revue-cancers-et-psys.htm
https://www.nature.com/cdd/volumes
https://www.nature.com/cr/volumes
https://www.cell.com/cell-stem-cell/archive
https://www.nature.com/cmi/volumes
https://www.cairn.info/revue-corps-et-psychisme.htm
https://www.cairn.info/revue-che-vuoi.htm
https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/clinical-nephrology.html
https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/clinical-neuropathology.html
https://www.cairn.info/revue-cliniques-mediterraneennes.htm
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm
http://cshprotocols.cshlp.org/content/by/year


Connective Tissue Research 0300-8207 1607-8438 IB Biomédicas Biologia Fisiologia
Apresenta contribuições originais no campo da pesquisa do tecido 
conjuntivo.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 1040-9238 1549-7798 IB Biomédicas Biologia Bioquímica
Contém revisões que organizam, avaliam e apresentam o status atual de 
uma área específica. Inclui várias pesquisas críticas de tópicos 
específicos de interesse atual.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Current Medical Research and Opinion 0300-7995 1473-4877 FCM Biomédicas Medicina Ciências Médicas
Contém pesquisas originais sobre drogas e terapias novas e existentes, 
estudos de Fase II-IV e investigações pós-marketing.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Dental Update 0305-5000 2515-589X FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
Fornece aos dentistas informações clínicas detalhadas sobre ortodontia, 
odontologia preventiva, restauradora e conservadora.

Mark Allen Group online

Développements 2103-2874 2295-9726 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Paiquiatria e 
Neurologia

Esta revisão trata de uma perspectiva interdisciplinar do funcionamento 
cognitivo normal e patológico da criança. Os ângulos de análise são os 
da fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria, psicomotricidade, terapia 
ocupacional, neuropsicologia.

De Boeck Supérieur online

Devenir 1015-8154 2235-2090 SBU-pacote Biomédicas Medicina Medicina Pediátrica
Única revista europeia de língua francesa dedicada ao desenvolvimento 
de crianças dos 0 aos 3 anos.

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Drugs 0012-6667 1179-1950 FOP Biomédicas Odontologia Farmacologia

Contém avaliações de novos medicamentos, cobertura de práticas 
terapêuticas, artigos de revisão, resumos selecionados, gráficos e 
tabelas de orientação sobre a eficiência, bem como as propriedades e 
perigos dos medicamentos.

Adis International online

Environmental Entomology 0046-225X 1938-2936 IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes
Relatórios de pesquisas sobre a interação de insetos com os aspectos 
biológicos, químicos e físicos de seu ambiente.

Oxford University Press online

ESSAIM 1287-258X 1776-2839 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia Oferece cobertura de tópicos em psicoterapia e psicanálise. ERES online

Études sur la Mort 1286-5702 1961-8654 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Ciências da vida

Études sur la mort publica as mais recentes obras científicas sobre a 
morte e o processo de morrer, debates fundamentais, históricos, 
sociológicos, psicológicos e médicos sobre o estado de morte, apoio aos 
moribundos, eutanásia, luto, etc.

L´Esprit du Temps online

European Journal of Endocrinology 0804-4643 1479-683X IB Biomédicas Ciências Médicas Endocrinologia
Traz artigos científicos e revisões críticas dentro da endocrinologia 
clínica e experimental.

Oxford University Press online

European Journal of Human Genetics  1018-4813 1476-5438 SBU-pacote Biomédicas Biologia Genética e Genômica
Contém artigos originais, relatórios curtos e análises no campo da 
genética humana.

Springer Nature online

https://www.tandfonline.com/loi/icts20
https://www.tandfonline.com/loi/ibmg20
https://www.tandfonline.com/loi/icmo20
https://www.dental-update.co.uk/issuesVolume.asp
https://www.cairn.info/revue-developpements.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir.htm
https://link.springer.com/journal/40265/volumes-and-issues
https://academic.oup.com/ee/issue
https://www.cairn.info/revue-essaim.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort.htm
https://eje.bioscientifica.com/
https://www.nature.com/ejhg/volumes


Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes + 
supplements

0947-7349 1439-3646 IB Biomédicas Biologia Endocrinologia
Publica artigos de destaque em todos os campos da endocrinologia e 
diabetologia, da biologia molecular à pesquisa clínica.

Thieme online

FEMS Microbiology Letters 0378-1097 1574-6968 IB Biomédicas Biologia Microbiologia Abrange todos os aspectos da microbiologia e química microbiana. Oxford University Press online

Figures de la Psychanalyse 1623-3883 1776-2847 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Esta revista inscreve suas pesquisas na linha de Freud, Lacan e as 
contribuições clínicas dos anglo-saxões.

ERES online

Freshwater Science 2161-9549 2161-9565 SBU-pacote Biomédicas Biologia Zoologia
Promove uma melhor compreensão das comunidades bióticas de fundos 
de lagos e riachos e seu papel nos ecossistemas aquáticos.

University of Chicago Press online

Functional Plant Biology 1445-4408 1445-4416 IB Biomédicas Biologia Botânica
Publica artigos que contêm informações sobre a biologia funcional das 
plantas em todas as escalas, desde o molecular, passando pela planta 
inteira até a comunidade

CSIRO Publishing online

Gestait 1154-5232 1950-6716 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicoterapia
Tem como objetivo também divulgar a Gestalt-terapia e enraizá-la no 
campo das abordagens psicoterapêuticas.

Socièté Française de 
Gestalt

online

Health Promotion Journal of Australia 1036-1073 2201-1617 SBU-pacote Biomédicas Medicina Ciências médicas
Visa facilitar a comunicação entre pesquisadores, profissionais e 
legisladores envolvidos em atividades de promoção da saúde.

CSIRO Publishing online

Heredity 0018-067X 1365-2540 IB Biomédicas Biologia Genética e Genômica
Abrange todas as áreas da genética, com foco na genética dos 
eucariotos.

Springer Nature online

Hormone and Metabolic Research 0018-5043 1439-4286 IB Biomédicas Biologia Endocrinologia

Cobrindo os campos da endocrinologia e do metabolismo de uma 
perspectiva clínica e científica básica, esta revista bem conceituada 
publica artigos originais e comunicações curtas sobre tópicos de 
vanguarda.

Thieme online

Imaginaire et Inconscient 1628-9676 1965-0183 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Imaginário e inconsciente abrange o campo do imaginário na clínica 
psicológica e psicanalítica, na literatura, nas artes ...

L´Esprit du Temps online

Immunopharmacology and Immunotoxicology 0892-3973 1532-2513 IB Biomédicas Biologia Toxicologia
Apresenta artigos científicos, comunicações breves e revisões sobre as 
alterações do sistema imunológico e outros tópicos relacionados.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Infection Control and Hospital Epidemiology 0899-823X 1559-6834 FCM Biomédicas Medicina Epidemologia

Publica pesquisas sobre controle e avaliação da transmissão de 
patógenos em instituições de saúde e sobre o uso de princípios e 
métodos epidemiológicos para avaliar e melhorar a prestação de 
cuidados.

Cambridge University Press online

https://www.thieme.de/de/experimental-clinical-endocrinology-diabetes/journal-information-8796.htm
https://www.thieme.de/de/experimental-clinical-endocrinology-diabetes/journal-information-8796.htm
https://academic.oup.com/femsle/issue
https://www.cairn.info/revue-figures-de-la-psy.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/fws
https://www.publish.csiro.au/fp/content/allissues
https://www.cairn.info/revue-gestalt.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/22011617
https://www.nature.com/hdy/volumes
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000025
https://www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient.htm
https://www.tandfonline.com/loi/iipi20
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/all-issues


Infectious Diseases 2374-4235 2374-4243 FCM Biomédicas Medicina Doenças transmissíveis Publicação sobre aspectos clínicos de doenças infecciosas.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Insect Systematics and Evolution 1399-560X 1876-312X IB Biomédicas Biologia Insetos e artrópodes
Publica artigos originais sobre todos os aspectos da entomologia 
sistemática e da história evolutiva de insetos e grupos relacionados.

Brill Publ. online

International Journal of Audiology 1499-2027 1708-8186 BAE Biomédicas Medicina Otorrinolaringologia
Relatórios científicos, clínicos, sociais e técnicos originais relacionados à 
função auditiva e à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de 
distúrbios auditivos são apresentados.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

International Journal of Clinical Pharmacology and 
Therapeutics

0946-1965 IB Biomédicas Biologia
Terapia 

medicamentosa

Ensaios clínicos, Farmacoepidemiologia - Farmacovigilância, 
Farmacodinâmica, Disposição e Farmacocinética de Medicamentos, 
Garantia de qualidade, Farmacogenética, Medicamentos 
biotecnológicos como citocinas e antibióticos recombinantes.

Dustri Verlag Dr. Karl 
Feistle

online

International Journal of Neuroscience 0020-7454 1543-5245 FCM Biomédicas Medicina Neurologia
Preocupado com problemas de tecido nervoso, sistema nervoso e 
comportamento.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

International Journal of Obesity 0307-0565 1476-5497 IB Biomédicas Biologia Endocrinologia

Abrange estudos básicos, clínicos e aplicados em bioquímica, fisiologia, 
genética e nutrição, juntamente com aspectos moleculares, 
metabólicos, psicológicos e epidemiológicos da obesidade e doenças 
relacionadas.

Springer Nature online

International Journal of Phytoremediation 1522-6514 1549-7879 IB Biomédicas Biologia Ciencias ambientais
Dedicado à publicação de pesquisas laboratoriais e de campo atuais que 
descrevem o uso de sistemas de plantas para remediar ambientes 
contaminados

Taylor & Francis online

International Journal of Plant Sciences 1058-5893 1537-5315 IB Biomédicas Biologia Botânica

Pesquisa original não publicada em todas as áreas das ciências vegetais, 
incluindo desenvolvimento, fisiologia, ecologia, paleobotânica, 
interações patógeno-hospedeiro, genética, evolução, anatomia, 
algologia e micologia para um público internacional.

University of Chicago Press online

International Journal of Wildland Fire 1049-8001 1448-5516 SBU-pacote Biomédicas Meio Ambiente
Prevenção a incêndios 

florestais
Publica trabalhos de pesquisa que promovem pesquisas básicas e 
aplicadas sobre incêndios florestais.

CSIRO Publishing online

International Review of Cell and Molecular Biology 1937-6448 IB Biomédicas Biologia Bioquímica, Histologia Revisão Internacional de biologia celular e molecular. Elsevier Science online

Invertebrate Reproduction and Development 0792-4259 2157-0272 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Artigos sobre a biologia sexual, reprodutiva e do desenvolvimento de 
invertebrados.

Taylor & Francis online

Invertebrate Systematics 1445-5226 1447-2600 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Publica contribuições originais e significativas sobre a sistemática e 
filogenia de invertebrados em todo o mundo.

CSIRO Publishing online

https://www.tandfonline.com/loi/infd20
https://brill.com/view/journals/ise/ise-overview.xml
https://www.tandfonline.com/loi/iija20
https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/int-journal-of-clinical-pharmacology-and-therapeutics.html
https://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/int-journal-of-clinical-pharmacology-and-therapeutics.html
https://www.tandfonline.com/loi/tmes20
https://www.nature.com/ijo/volumes
https://www.tandfonline.com/loi/bijp20
https://www.journals.uchicago.edu/loi/ijps
https://www.publish.csiro.au/wf/content/allissues
https://www.sciencedirect.com/bookseries/international-review-of-cell-and-molecular-biology/volumes
https://www.tandfonline.com/loi/tinv20
https://www.publish.csiro.au/is


ISME Journal 1751-7362 1751-7370 SBU-pacote Biomédicas Biologia Ciências da vida
Promove áreas diversas e integradas de ecologia microbiana, 
abrangendo toda a extensão da vida microbiana, incluindo bactérias, 
arquéias, eucariotos microbianos e vírus.

Springer Nature online

Journal de Gestion et d´Économie Médicales 2262-5305 2270-2504 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e Medicina
Fornece um vínculo entre economistas, médicos e gerentes de hospitais, 
discutindo questões de importância médica e econômica, como a 
Previdência Social e outras formas de financiamento da saúde pública.

Editions Eska online

Journal de la Psychanalyse de l Énfant 0994-7949 2264-590X SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e Medicina

Tem como objetivo fazer ouvir a voz de psicanalistas e psicoterapeutas 
que se empenham em prestar ajuda às crianças em sofrimento, aos seus 
pais e às equipas institucionais que os dirigem, graças à exploração 
atenta do seu mundo interno.

Presses Universitaires de 
France

online

Journal Français de Psychiatrie 1260-5999 1776-2855 SBU-pacote Biomédicas Medicina Psiquiatria
Reivindicando uma tradição clínica, liberal e humanista, o JFP deseja 
promover uma psiquiatria que reconhece na psicose uma variedade de 
nossa loucura comum. 

ERES online

Journal International de Bioéthique 1287-7352 2102-5169 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Ciências da vida, Saúde 

e Medicina

Fornece uma revisão internacional e banco de dados cobrindo 
tecnologia reprodutiva, transplantes de órgãos e técnicas sofisticadas de 
reanimação e discute como eles transformaram nascimento, vida e 
morte.

Editions Eska online

Journal of American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry

0890-8567 1527-5418 FCM Biomédicas Medicina Medicina Pediátrica

Manuscritos originais de teoria, pesquisa e prática clínica em psiquiatria 
infantil e adolescente de uma variedade de pontos de vista; genética, 
epidemiológica, neurobiológica, cognitiva, comportamental e 
psicodinâmica.

Elsevier online

Journal of Antibiotics 0021-8820 1881-1469 FCM Biomédicas Medicina Antibióticos
Dedicado à pesquisa de antibióticos e tipos de substâncias relacionadas, 
uma área de pesquisa particularmente relevante, dado o problema 
crescente da resistência aos antibióticos.

Springer Nature online

Journal of Apicultural Research 0021-8839 2078-6913 IB Biomédicas Biologia Zoologia Contém pesquisas científicas originais sobre abelhas e apicultura. Taylor & Francis online

Journal of Bone and Joint Surgery; A (American Volume) 0021-9355 1535-1386 FCM Biomédicas Medicina Cirurgia ortopédica
Publica pesquisas baseadas em evidências para melhorar a qualidade do 
atendimento para pacientes ortopédicos.

Journal of Bone and Joint 
Surgery

online

Journal of Clinical Pediatric Dentistry 1053-4628 1557-5268 FOP Biomédicas Odontologia
Odontologia, Medicina 

Pediátrica
Fornece informações clinicamente relevantes para permitir que o 
dentista tenha acesso ao estado da arte em odontopediatria.

Journal of Clinical and 
Pediatric Dentistry

online

Journal of Clinical Psychiatry + supplements 0160-6689 1555-2101 FCM Biomédicas Medicina Psiquiatria Material clínico que trata de transtornos psiquiátricos.
Physicians Postgraduate 

Press
online

Journal of Dentistry for Children 1551-8949 1935-5068 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia

Abrange uma ampla gama de tópicos relacionados ao atendimento 
clínico de crianças, desde técnicas clínicas de importância vital para o 
médico, até estudos sobre comportamento, crescimento e 
desenvolvimento infantil.

American Academy of 
Pediatric Dentistry

online

https://www.nature.com/ismej/volumes
https://eska-publishing.com/fr/1308-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante
https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie.htm
https://eska-publishing.com/fr/1322-journal-international-de-bioethique
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-american-academy-of-child-and-adolescent-psychiatry
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-american-academy-of-child-and-adolescent-psychiatry
https://www.nature.com/ja/volumes
https://www.tandfonline.com/loi/tjar20
https://www.jbjs.org/journal.php?j=jbjs
https://meridian.allenpress.com/jcpd/issue/browse-by-year
https://www.psychiatrist.com/jcp-toc/
https://www.ingentaconnect.com/content/aapd/jodc


Journal of Economic Entomology 0022-0493 1938-291X IB Biomédicas Biologia
Controle de pragas e 
pesticidas, insetos e 

artrópodes

Tem como objetivo promover a entomologia em todas as suas 
subdisciplinas para o avanço da ciência e o benefício da sociedade.

Oxford University Press online

Journal of ECT 1095-0680 1533-4112 FCM Biomédicas Medicina Psiquiatria
Abrange todos os aspectos da terapia eletroconvulsiva contemporânea, 
relatando os principais desenvolvimentos clínicos e de pesquisa em todo 
o mundo.

Lippincott WW online

Journal of Endocrinology 0022-0795 1479-6805 IB Biomédicas Ciências Médicas Endocrinologia
Fornece uma cobertura de pesquisa em todos os aspectos da 
endocrinologia.

BioScientifica online

Journal of Immunology 0022-1767 1550-6606 IB Biomédicas Biologia Imunologia
Apresenta o pensamento mais recente e as pesquisas atuais sobre 
imunoquímica, transplante, biologia molecular, genética molecular e 
muito mais para imunologistas e indivíduos em disciplinas relacionadas.

American Association of 
Immunologists

online

Journal of Investigative Dermatology 0022-202X 1523-1747 FCM Biomédicas Medicina Dermatologia
Publica artigos originais e revisões pertinentes ao funcionamento 
normal e anormal da pele.

Elsevier online

Journal of Mammalogy 0022-2372 1545-1542 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Resume a compreensão atual da biologia de uma espécie individual, 
incluindo sistemática, distribuição, história fóssil, genética, anatomia, 
fisiologia, comportamento, ecologia e conservação.

Oxford University Press online

Journal of Medical Entomology 0022-2585 1938-2928 IB Biomédicas Biologia
Insetos e artrópodes, 
medicina veterinária

Abrange todas as fases da entomologia médica. Oxford University Press online

Journal of Motor Behavior 0022-2895 1940-1027 FEF Biomédicas Educação Física Psicologia, Neurologia
Artigos com enfoque no comportamento motor, amplamente definido, 
que engloba todas as áreas do comportamento motor: psicologia, 
cinesiologia, biomecânica e neurofisiologia.

Taylor & Francis online

Journal of Music Therapy 0022-2917 2053-7395 FCM Biomédicas Medicina Música
Contém relatórios de pesquisas nas áreas de musicoterapia e o uso da 
música em ambientes de tratamento e reabilitação.

Oxford University Press online

Journal of Natural History 0022-2933 1464-5262 IB Biomédicas Biologia Ciências da vida
Contém pesquisas e análises originais em sistemática e biologia 
evolutiva e interativa.

Taylor & Francis online

Journal of Occupational and Environmental  Medicine 1076-2752 1536-5948 FCM Biomédicas Medicina
Ciências Médicas, 

Ciencias ambientais

Apresenta artigos médicos profissionais para especialistas em medicina 
ocupacional e ambiental, mas também para estudantes, residentes e 
educadores

Lippincott WW online

Journal of Oral Implantology 0160-6972 1548-1336 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
O objetivo é levar informações para cientistas, médicos, proprietários e 
técnicos de laboratórios, fabricantes e educadores.

Allen Press online

https://academic.oup.com/jee/issue
https://journals.lww.com/ectjournal/pages/default.aspx
https://joe.bioscientifica.com/
https://www.jimmunol.org/
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-investigative-dermatology
https://academic.oup.com/jmammal/issue
https://academic.oup.com/jme/issue
https://www.tandfonline.com/loi/vjmb20
https://academic.oup.com/jmt/issue
https://www.tandfonline.com/loi/tnah20
https://journals.lww.com/joem/pages/default.aspx
https://meridian.allenpress.com/joi/issue/browse-by-year


Journal of Philosophy of Sport 0094-8705 1543-2939 FEF Biomédicas Educação Física Esportes e Lazer

Fornece um fórum para a discussão de questões filosóficas - metafísicas, 
éticas, epistemológicas, estéticas ou outras - que surgem no esporte, 
jogos, brincadeiras, dança, incorporação e outras atividades 
relacionadas ao motor.

Taylor & Francis online

Journal of Physical Education Recreation and Dance-
JOPERD

0730-3084 2168-3816 FEF Biomédicas Educação Física Educação Física

Fornece as informações necessárias para ajudar os alunos e clientes a 
aprender habilidades motoras, melhorar o condicionamento físico e 
praticar atividades físicas e praticar esportes de forma segura e 
adequada.

Taylor & Francis online

Journal of Plant Nutrition 0190-4167 1532-4087 IB Biomédicas Biologia Botânica
Concentra-se em novas descobertas que exploram a influência de 
elementos essenciais e não essenciais atualmente conhecidos na 
fisiologia e crescimento das plantas.

Taylor & Francis online

Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery 2000-656X 2000-6764 FCM Biomédicas Medicina Cirurgia
Atua como um fórum internacional para cirurgia plástica, cirurgia de 
mão e pesquisas relacionadas. O interesse está focado em artigos 
originais sobre pesquisa básica e avaliação clínica.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 0022-4707 1827-1928 FEF Biomédicas Educação Física Medicina esportiva

Artigos originais, editoriais, resenhas, relatos de casos e notas técnicas 
referentes às áreas de fisiologia aplicada, medicina preventiva, medicina 
esportiva e traumatologia, psicolologia esportiva de aplicação prática à 
medicina esportiva.

Editions Minerva Medica online

Journal of Sports Sciences 0264-0414 1466-447X FEF Biomédicas Educação Física Esporte e lazer
Publica artigos sobre vários aspectos das ciências do esporte, 
abrangendo uma série de bases disciplinares.

Taylor & Francis online

Journal of Strength and Conditioning Research 1064-8011 1533-4287 FEF Biomédicas Educação Física Esporte e lazer
Pesquisas originais, simpósios, revisões, comentários, relatórios 
metodológicos e notas de pesquisa avançando o conhecimento sobre 
força e condicionamento por meio da pesquisa.

Lippincott WW online

Kidney International 0085-2538 1523-1755 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia
Laboratório atual e pesquisa clínica em: fisiologia renal, bioquímica, 
patologia, imunologia, morfologia etc.

Elsevier online

L´Année Psychanalytique Internationale 1661-8009 2273-1598 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicanálise
Publicado sob a égide do The International Journal of Psychoanalysis, 
fundado por Ernest Jones sob a supervisão de Sigmund Freud.

In Press online

L´En-Je-Lacanien 1761-2861 1951-6231 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia Periódico que se situa na orientação de fóruns do campo lacaniano. ERES online

L´Information Psychiatrique 0020-0204 1952-4056 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Publica principalmente trabalhos cujo eixo principal é a psicopatologia, 
mas também aborda questões de ética, organização, política de cuidado, 
abertura tanto para as ciências humanas quanto para as neurociências.

John Libbey online

La Psychiatrie de l´Enfant 0079-726X 2102-5320 SBU-pacote Biomédicas Biologia Psiquiatria
Publica duas vezes por ano um conjunto de textos sobre psicopatologia 
e terapêutica em psiquiatria da criança e adolescente.

Presses Universitaires de 
France

online

https://www.tandfonline.com/loi/rjps20
https://www.tandfonline.com/loi/ujrd20
https://www.tandfonline.com/loi/ujrd20
https://www.tandfonline.com/loi/lpla20
https://www.tandfonline.com/loi/iphs20
https://www.minervamedica.it/en/journals/sports-med-physical-fitness/article.php?cod=R40Y9999N00A21092101
https://www.tandfonline.com/loi/rjsp20
https://journals.lww.com/nsca-jscr/Pages/issuelist.aspx
https://www.kidney-international.org/
https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychanalytique-internationale.htm
https://www.cairn.info/revue-l-en-je-lacanien.htm
https://www.jle.com/en/revues/ipe/archive.phtml
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant.htm


La Revue Lacanienne 1967-2055 2109-9553 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria Tem como objetivo garantir a transmissão da psicanálise. ERES online

Laboratory Investigation 0023-6837 1530-0307 FCM Biomédicas Medicina Patologia
Publica pesquisas atuais que avançam significativamente na 
compreensão das doenças humanas e experimentais.

Springer Nature online

Laennec 1272-520X 2262-483X SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina
O objetivo da revisão Laennec é abrir um espaço de reflexão em face das 
questões de saúde da sociedade, inspirando-se em uma visão do 
homem enraizada na tradição cristã.

Centre Laennec online

Le Carnet PSY 1260-5921 2107-0954 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Ferramenta essencial para psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, 
psicoterapeutas e todos os envolvidos com a saúde mental.

Éditions Cazaubon online

Le Coq-Héron 0335-7899 1951-6290 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Revista com múltiplas orientações: psicanálise, psiquiatria, medicina, 
pedagogia, sociologia e tudo o que possa ter uma relação próxima ou 
distante com essas áreas. 

ERES online

Le Journal des Psychologues 0752-501X 2118-3015 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Educação, Psicologia
Única revista destinada a todos os profissionais da psicologia, seja qual 
for a sua área de atividade.

Martin Media online

Le Travail Humain 0041-1868 2104-3663 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Saúde e segurança no 

trabalho
Revista científica multidisciplinar que publica artigos originais em 
francês ou inglês, relevantes para o estudo da atividade no trabalho.

Presses Universitaires de 
France

online

Leisure Studies 0261-4367 1466-4496 FEF Biomédicas Educação Física
Estudos de Recreação 

e Lazer
Abrange todos os aspectos de lazer e recreação: comportamento de 
lazer nas artes, esportes, atividades culturais e informais.

Taylor & Francis online

Les Tribunes de la Santé 1765-8888 2105-2182 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina Jornal interdisciplinar que trata de questões de saúde e seguro médico.
Presses Fondation 

Nationale des Sciences 
Politique

online

Leukemia 0887-6924 1476-5551 SBU-pacote Biomédicas Medicina Oncologia
Abrange todos os aspectos da pesquisa e tratamento de leucemia e 
doenças relacionadas.

Springer Nature online

Libres Cahiers pour la Psychanalyse 1625-7480 2118-2760 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicanálise
Ao se dirigir àqueles que são atraídos pelo pensamento freudiano, Libres 
cahiers pour la psychanalyse se esforça para apoiar a comunicação 
analítica.

In Press online

Mammalia 0025-1461 1864-1547 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Fornece cobertura do inventário, análise e interpretação da diversidade 
de mamíferos.

De Gruyter online

https://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne.htm
https://www.nature.com/labinvest/volumes
https://www.cairn.info/revue-laennec.htm
https://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy.htm
https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron.htm
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues.htm
https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain.htm
https://www.tandfonline.com/loi/rlst20
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante.htm
https://www.nature.com/leu/volumes
https://www.cairn.info/revue-libres-cahiers-pour-la-psychanalyse.htm
https://www.degruyter.com/journal/key/MAMM/html


Management et Avenir Santé 2426-5551 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina

Esta nova revista tem como objetivo promover trabalhos de investigação 
relacionados com a área da saúde em sentido lato. Todas as pesquisas 
em gestão que tenham campos de aplicação em estabelecimentos dos 
setores da saúde, médico-social ou mesmo social serão o alvo central 
desta revisão.

Management Prospective 
Ed

online

Marine and Freshwater Research 1323-1650 1448-6059 IB Biomédicas Biologia Oceanografia

Publica pesquisas originais e significativas de todos os ambientes 
aquáticos e áreas temáticas como biologia e ecologia, ciências 
pesqueiras, biogeoquímica, fisiologia, genética, biogeografia e 
filogeografia, hidrologia, oceanografia, toxicologia e processos de 
ecossistemas aquáticos.

CSIRO Publishing online

Methods in Enzymology 0076-6879 1557-7988 IB Biomédicas Biologia Bioquímica
O padrão de laboratório aclamado pela crítica desde 1955, Methods in 
Enzymology é uma das publicações mais respeitadas no campo da 
bioquímica.

Elsevier Science online

Modern Pathology 0893-3952 1530-0285 SBU-pacote Biomédicas Medicina Patologia
Fornece um fórum para a apresentação de avanços na compreensão dos 
processos patológicos. É orientado para a prática e concentra-se no 
diagnóstico de patologia humana.

Springer Nature online

Molecular Therapy 1525-0016 1525-0024 SBU-pacote Biomédicas Biologia Genética e Genômica

Apresenta trabalhos científicos nas áreas de transferência gênica, 
regulação gênica, descoberta gênica, terapia celular, modelos 
experimentais, correção de doenças genéticas e adquiridas e ensaios 
clínicos.

Elsevier online

Nematology 1388-5545 1568-5411 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Abrange todos os aspectos da pesquisa nematológica, desde biologia 
molecular a estudos de campo.

Brill Publ. online

Nephron Journals 1660-8151 2235-3186 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia

Fornece ampla cobertura para desenvolvimentos importantes relativos à 
estrutura, funções e doenças dos rins. Contém resultados orientados 
para a prática de muitos campos, incluindo anatomia, fisiopatologia, 
bioquímica, microbiologia, endocrinologia, imunologia e farmacologia.

Karger online

Neuroreport 0959-4965 1473-558X IB Biomédicas Biologia Neurologia
Abrange todos os principais campos da neurociência, embora ainda 
reflita a especialização em cada campo determinado.

Lippincott WW online

Nursing Research 0029-6562 1538-9847 FCM Biomédicas Medicina Enfermagem
Resultados de estudos clínicos, educacionais, administrativos e de 
pesquisa em enfermagem por meio de artigos, cartas, notícias, itens e 
resumos.

Lippincott WW online

Oncogene (inclui Oncogene Reviews) 0950-9232 1476-5594 FOP Biomédicas Odontologia Oncologia Abrange todos os aspectos da estrutura e função dos oncogenes. Springer Nature online

Oncology ; An International Journal of Cancer Research 
and Treatment

0030-2414 1423-0232 FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Integra os resultados da pesquisa básica com o conhecimento teórico 
atual em termos de sua relevância para a detecção e tratamento do 
câncer.

Karger online

Pacific Conservation Biology 1038-2097 2204-4604 SBU-pacote Biomédicas Biologia
Biologia de 
conservação

Fornece informações sobre conservação e gestão da vida selvagem na 
região do Pacífico.

CSIRO Publishing online

https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante.htm
https://www.publish.csiro.au/mf/content/allissues
https://www.sciencedirect.com/bookseries/methods-in-enzymology
https://www.nature.com/modpathol/volumes
https://www.cell.com/molecular-therapy/current
https://brill.com/view/journals/nemy/nemy-overview.xml
https://www.karger.com/Journal/Home/223854
https://journals.lww.com/neuroreport/pages/default.aspx
https://journals.lww.com/nursingresearchonline/pages/default.aspx
https://www.nature.com/onc/volumes
https://www.karger.com/Journal/Home/223857
https://www.karger.com/Journal/Home/223857
https://www.publish.csiro.au/pc/content/allissues


Pediatric Neurosurgery 1016-2291 1423-0305 FCM Biomédicas Medicina
Cirurgia, Neurologia, 
Medicina Pediátrica

Concentra-se na neurocirurgia pediátrica e nos campos aliados da 
neurorradiologia e neuropatologia, uma vez que se relacionam com a 
etiologia das doenças neurológicas e os cuidados operatórios dos 
pacientes afetados.

Karger online

Pediatric Research 0031-3998 1530-0447 FCM Biomédicas Medicina Medicina pediátrica

Publica artigos originais de pesquisa translacional, revisões convidadas e 
comentários sobre as etiologias e o tratamento de doenças infantis e 
distúrbios do desenvolvimento, desde a ciência básica até a 
epidemiologia e a melhoria da qualidade.

Springer Nature online

Perspectives Psy 0031-6032 2118-4038 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Um dos principais periódicos da comunidade psiquiátrica de língua 
francesa. Ao longo do tempo, consolidou-se como uma revista de 
referência na área da Psicologia Clínica e Ciências Sociais.

EDK, Groupe EDP Sciences online

Physiological and Biochemical Zoology 1522-2152 1537-5293 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Publica artigos que incluem estudos baseados em hipóteses de 
bioquímica e fisiologia evolutiva, breves revisões sintéticas e estudos de 
organismos em ambientes de laboratório ou de campo.

University of Chicago Press online

Physiology International 2498-602X 2677-0164 FEF Biomédicas Educação Física Psicologia

Promove a ciência internacional e húngara, ou seja, publica as novas 
descobertas em várias áreas da ciência, para apoiar eficazmente a troca 
de informações entre cientistas a nível global e tornar os resultados 
científicos uma propriedade pública para todos os que procuram 
valiosos e conhecimento confiável.

Akadémiai Kiadó online

Plant Ecology and Diversity 1755-0874 1755-1668 IB Biomédicas Biologia Ecologia, botânica

Todas as áreas da biologia vegetal relacionadas à ecologia, evolução e 
diversidade são apresentadas, incluindo aquelas que lidam 
explicitamente com temas altamente atuais da atualidade, como 
biodiversidade, conservação e mudanças globais.

Taylor & Francis online

Pratiques en Santé Mentale 1286-1286 2426-640X SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

A revista relatou todos os avanços importantes na psiquiatria social 
desde o período pós-guerra e hoje se orgulha de continuar a oferecer 
aos seus leitores, em temas direcionados, uma imagem de práticas de 
campo inovadoras tanto no setor da saúde. campo, tudo na perspectiva 
humanista e multiprofissional que sempre foi a da Cruz de Marinha.

Champ Social online

Pratiques et Organisation des Soins 1952-9201 1961-9391 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina

Em trinta e sete anos de existência, a Revue Médicale de l'Assurance 
Maladiepublicou numerosos trabalhos com o objetivo de descrever o 
estado de saúde dos segurados, bem como de analisar as práticas 
profissionais e a organização da assistência.

CNAMTS online

Primary Dental Journal 2050-1684 2050-1692 FOP Biomédicas Odontologia Odontologia
Periódico revisado por pares da Faculdade de Prática Odontológica Geral 
(REINO UNIDO). É uma revista de desenvolvimento profissional que visa 
melhorar os padrões de atendimento odontológico.

Sage online

Profiles of Drug Substances, Excipients and Related 
Methodology

0099-5428 IQ Biomédicas Farmácia Medicamentos

Os compêndios oficiais definem uma substância medicamentosa quanto 
à identidade, pureza, força e qualidade, normalmente não fornecem 
outros dados físicos ou químicos, nem listam métodos de síntese ou vias 
de degradação física ou biológica e metabolismo. 

Elsevier Science online

Progress in Brain Research 0079-6123 IB Biomédicas Medicina Neurologia Documenta avanços na pesquisa da fisiologia cerebral. Elsevier Science online

Progress in Molecular Biology and Translational Science 1877-1173 1878-0814 IB Biomédicas Biologia Fisiologia Fornece dados atualizados sobre vários aspectos da citologia. Elsevier Science online

https://www.karger.com/Journal/Home/224273
https://www.nature.com/pr/volumes
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy.htm
https://www.journals.uchicago.edu/loi/pbz
https://akjournals.com/view/journals/2060/2060-overview.xml
https://www.tandfonline.com/loi/tped20
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale.htm
https://www.cairn.info/revue-pratiques-et-organisation-des-soins.htm
https://journals.sagepub.com/loi/prd
https://www.elsevier.com/books/book-series/profiles-of-drug-substances-excipients-and-related-methodology
https://www.elsevier.com/books/book-series/profiles-of-drug-substances-excipients-and-related-methodology
https://www.elsevier.com/books/book-series/progress-in-brain-research
https://www.sciencedirect.com/bookseries/progress-in-molecular-biology-and-translational-science/volumes


PSN 1639-8319 1955-2351 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Saúde da mulher, 

medicina pediátrica

Dedicada à compreensão das funções mentais normais e patológicas, 
objeto complexo e multidimensional, que questiona as competências de 
várias disciplinas e exige abordagens diversificadas.

Éditions Matériologiques online

https://www.cairn.info/revue-psychanalyse.htm 1770-0078 1951-6320 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
É uma nova revista periódica (publicada a cada quatro meses) no campo 
da psicanálise contemporânea.

ERES online

Psychanalyse 1770-0078 1951-6320 SBU Biomédicas Psicologia Psicologia
Abordagens teóricas e clínicas que abrangem questões desde a infância 
e paternidade, gerontologia, psicanálise, saúde mental, até serviço 
social e deficiência.

ERES online

Psychologie Clinique 1145-1882 2118-4224 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Apresenta arquivos dedicados às clínicas da filiação, da identidade, da 
relação do sujeito com seu corpo e sua linguagem, aos efeitos das 
violentas rupturas da cultura e da história nas subjetividades.

EDK, Groupe EDP Sciences online

Psychologie Clinique et Projective 1265-5449 2118-4496 SBU-pacote Biomédicas Medicina Medicina interna
Abriga artigos e trabalhos dedicados ao estudo do funcionamento 
psíquico normal ou patológico, com ou sem metodologia projetiva.

ERES online

Psychosomatique Relationnelle 2272-916X SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Tem como objetivo promover o que chamamos de pesquisa clínica na 
perspectiva da psicossomática relacional. 

Centre International de 
Psychosomatique

online

Psychothérapies 0251-737X 2235-2104 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psiquiatria
Propõe-se a percorrer os corredores das diferentes formas de 
psicoterapia e a descobrir algumas chaves úteis para a prática diária. 

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Psychotropes 1245-2092 1782-1487 SBU-pacote Biomédicas Medicina
Abuso e dependência 

de substâncias
Jornal internacional sobre a toxicodependência, lida com substâncias 
psicotrópicas, seus usos e as dependências que deles resultam.

De Boeck Supérieur online

Quest 0033-6297 1543-2750 FEF Biomédicas Educação Física Medicina esportiva
Publica artigos que abordam questões e preocupações relevantes e 
significativas para a cinesiologia e a educação física no ensino superior.

Taylor & Francis online

Radiographics 0271-5333 1527-1323 FCM Biomédicas Medicina Radiologia É uma das principais revistas de educação em radiologia diagnóstica.
Radiological Society of 

North America
online

Rangeland Journal 1036-9872 1834-7541 SBU-pacote Biomédicas Biofísica Agricultura 
Abrange as influências biofísicas, sociais, culturais, econômicas e 
políticas que afetam o uso e gerenciamento de pastagens em todo o 
mundo.

CSIRO Publishing online

Recherche en Soins Infirmiers 0297-2964 2271-8362 SBU-pacote Biomédicas Medicina Enfermagem

RSI é uma revista independente, revisada por pares, que oferece artigos 
científicos trimestrais em vários campos da assistência (clínica, gestão, 
ensino) e atividades científicas em saúde (pesquisa, metodologia) em 
toda a Francofonia.

Association de Recherche 
en Soins Infirmiers

online

https://www.cairn.info/revue-psn.htm
https://www.cairn.info/revue-psychanalyse.htm
https://www.editions-eres.com/collection/156/psychanalyse-yetu
https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique.htm
https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique-et-projective.htm%20/%20https:/www.persee.fr/collection/clini
https://www.cairn.info/revue-psychosomatique-relationnelle.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotherapies.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes.htm
https://www.tandfonline.com/loi/uqst20
https://pubs.rsna.org/loi/radiographics
https://www.publish.csiro.au/rj/content/allissues
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers.htm


Recherches en Psychanalyse 1767-5448 1965-0213 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Levanta a questão do ensino da psicanálise na Universidade, da relação 
da psicanálise com o saber e com "o saber do inconsciente".

Association Recherches en 
Psychanalyse

online

Regional Anesthesia and Pain Medicine 1098-7339 1532-8651 FCM Biomédicas Medicina Anestesiologia
Revista bimestral que publica estudos científicos e clínicos revisados   
por pares para avançar na compreensão e aplicação clínica de técnicas 
regionais para anestesia cirúrgica e analgesia pós-operatória. 

BMJ online

Reproduction 1470-1626 1741-7899 IB Biomédicas Ciências Médicas Biologia
Traz artigos sobre biologia molecular, bioquímica e fisiologia da 
reprodução, incluindo lactação, embiogênese precoce no homem e 
outros animais e revisões sobre os desenvolvimentos recentes na área.

BioScientifica online

Reproduction, Fertility and Development 1031-3613 1448-5990 IB Biomédicas Biologia Vertebrados
Publica pesquisas e análises sobre todos os aspectos da reprodução de 
vertebrados e biologia do desenvolvimento.

CSIRO Publishing online

Revue de Neuropsychologie 2101-6739 2102-6025 SBU-pacote Biomédicas Medicina Neuropsicologia
A Revista cobre todas as áreas da neuropsicologia, desde seus aspectos 
mais teóricos até suas aplicações práticas. 

John Libbey online

Revue de Psychologie Analytique 2268-8870 2271-2151 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Destinado a profissionais, clínicos e pesquisadores, que encontrarão 
uma ampla gama de diferentes maneiras de praticar e pensar sobre 
psicologia analítica hoje, em todo o mundo e em diversas culturas.

L´Esprit du Temps online

Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe 0297-1194 1776-2863 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

A imagem convencional da psicanálise limita sua prática ao 
desdobramento de uma relação dual. No entanto, a partir da obra 
freudiana, os analistas dão grande atenção à vida e ao funcionamento 
de grupos cuja exploração, tanto teórica quanto clínica, está em 
constante desenvolvimento.

ERES online

Revue Française de Psychanalyse 0035-2942 2105-2964 FCM Biomédicas Psicologia Psicologia É a primeira revista internacional da psicanálise em francês.
Presses Universitaires de 

France
online

Revue Française de Psychosomatique 1164-4796 2105-2603 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
A revista busca relatar as práticas, teorias e tratamento psicoterapêutico 
de pacientes com transtornos somáticos.

Presses Universitaires de 
France

online

Revue Internationale de Psychologie Sociale 0992-986X 2119-4130 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia
Esta revista publica resenhas críticas, notas teóricas e pesquisas 
empíricas em todos os campos da psicologia social. 

Presses Université de 
Grenoble

online

Revue Internationale de Soins Palliatifs 1664-1531 2235-2155 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde e medicina
Publica artigos de qualidade com o objetivo de fortalecer e desenvolver 
a rede de cuidados paliativos de língua francesa. 

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Ringing and Migration 0307-8698 2159-8355 IB Biomédicas Biologia Zoologia

Publica artigos de alta qualidade sobre todos os aspectos da ecologia 
aviária, com ênfase particular no uso de anilhagem, rastreamento e 
monitoramento de ninhos para melhorar nossa compreensão dos 
fatores que influenciam a sobrevivência, sucesso reprodutivo, migração 
e outros movimentos. 

Taylor & Francis online

https://www.cairn.info/revue-research-in-psychoanalysis.htm
https://rapm.bmj.com/
https://rep.bioscientifica.com/
https://www.publish.csiro.au/rd/content/allissues
https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie.htm
https://www.cairn.info/revue-de-psychologie-analytique.htm
https://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale.htm
https://www.cairn.info/revue-infokara.htm
https://www.tandfonline.com/loi/tram20


Santé Publique 0995-3914 2104-3841 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde pública
Publica artigos que expõem pesquisas, análises ou avaliações de 
intervenções, sínteses, reflexões e opiniões em saúde pública.

SFSP online

Savoirs et Clinique 1634-3298 1776-2871 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia

Os profissionais de saúde mental, sejam psiquiatras, psicólogos, 
enfermeiras ou analistas, se estão prontos para ouvir seus pacientes, 
observam em seu trabalho diário que os pacientes - neuróticos ou 
psicóticos - não apenas compartilham com eles de seu sofrimento, mas 
também confiam com um conhecimento sem precedentes. 

ERES online

Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory 
Investigation

0036-5513 1502-7686 FCM Biomédicas Medicina Ciências médicas
Contém resultados de trabalhos, principalmente de autores 
escandinavos, sobre fisiologia clínica e bioquímica clínica, que são 
altamente desenvolvidos nos países escandinavos.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Scandinavian Journal of Gastroenterology + 
supplements

0036-5521 1502-7708 FCM Biomédicas Medicina Gastroenterologia Apresenta pesquisas na área de gastroenterologia.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Scandinavian Journal of Rheumatology 0300-9742 1502-7732 FCM Biomédicas Medicina
Medicina 

musculoesquelética

Abrange os aspectos clínicos, experimentais e laboratoriais, 
diagnósticos, epidemiológicos, sociais e terapêuticos das doenças 
reumáticas.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Scandinavian journal of Urology 2168-1805 2168-1813 FCM Biomédicas Medicina Urologia e Nefrologia

Revista para urologistas clínicos e publica artigos em todos os campos da 
urologia clínica, com artigos experimentais relacionados a questões 
clínicas também convidados. Relatórios importantes com grande valor 
de notícias são publicados imediatamente.

Taylor & Francis 
(InformaHealthcare)

online

Sciences Sociales et Santé 0294-0337 1777-5914 SBU-pacote Biomédicas Medicina Saúde pública
Revista trimestral de língua francesa que visa estabelecer um diálogo 
entre as disciplinas das ciências humanas e sociais da saúde. 

John Libbey online

Sciences Sociales et Sport 1967-7359 2264-5748 SBU-pacote Biomédicas Educação Física Esporte e lazer

Publica relatórios de pesquisas sociológicas, históricas e antropológicas 
sobre atividades físicas e esportivas, quer essas práticas se organizem no 
padrão competitivo clássico, quer se relacionem com atividades físicas 
para fins diversos (utilitários, restaurativos, lúdicos ou artísticos).

L´Harmattan online

Seminars in Diagnostic Pathology 0740-2570 1930-1111 FCM Biomédicas Medicina Patologia
Serve como fórum de divulgação de informações na área. A maioria das 
edições cobre um único tópico de vários pontos de vista.

Elsevier online

Seminars in Hematology 0037-1963 1532-8686 FCM Biomédicas Medicina Hematologia
Apresenta artigos de revisão de importância atual em hematologia 
clínica e áreas afins.

Elsevier online

Seminars in Oncology 0093-7754 1532-8708 FCM Biomédicas Medicina Oncologia
Fornece análises atuais, autorizadas e práticas de desenvolvimentos no 
diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer.

Elsevier online

Seminars in Thrombosis and Hemostasis 0094-6176 1098-9064 FCM Biomédicas Medicina Hematologia
É um jornal de revisão orientado por tópicos que enfoca todas as 
questões relacionadas a distúrbios hemostáticos e trombóticos.

Thieme online

https://www.cairn.info/revue-sante-publique.htm
https://www.cairn.info/revue-savoirs-et-cliniques.htm
https://www.tandfonline.com/loi/iclb20
https://www.tandfonline.com/loi/iclb20
https://www.tandfonline.com/loi/igas20
https://www.tandfonline.com/loi/igas20
https://www.tandfonline.com/loi/irhe20
https://www.tandfonline.com/loi/isju20
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport.htm
https://www.journals.elsevier.com/seminars-in-diagnostic-pathology
https://www.journals.elsevier.com/seminars-in-hematology
https://www.journals.elsevier.com/seminars-in-oncology
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000077


Sexual Health 1448-5028 1449-8987 SBU-pacote Biomédicas Medicina Sexo e sexualidade
Publica contribuições originais e significativas nos campos da saúde 
sexual, incluindo HIV / AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, 
questões de sexualidade e áreas relevantes da saúde reprodutiva.

CSIRO Publishing online

Spinal Cord 1362-4393 1476-5624 FCM Biomédicas Medicina Ciências médicas
Abrange todos os aspectos de lesão e doença da coluna vertebral, 
incluindo causa, investigação e diagnóstico, cirurgia e outros tipos de 
tratamento, reabilitação e instalações em todo o mundo.

Springer Nature online

Sports Biomechanics 1476-3141 1752-6116 FEF Biomédicas Educação Física Esportes e jogos Ênfase em técnicas esportivas e lesões esportivas. Taylor & Francis online

Sports Medicine 0112-1642 1179-2035 FEF Biomédicas Educação Física Medicina esportiva
Contém análises abrangentes das pesquisas mais recentes em medicina 
aplicada e ciências nos esportes e exercícios.

Adis International online

Staps 0247-106X 1782-1568 SBU-pacote Biomédicas Educação Física Esporte e lazer
Publica pesquisas no campo das ciências sociais e humanas do esporte e 
da educação física.

De Boeck Supérieur online

Studies on Neotropical Fauna and Environment 0165-0521 1744-5140 IB Biomédicas Biologia Zoologia
Destina-se a zoólogos e ecologistas interessados   nos aspectos 
faunísticos e ecológicos da América do Sul. Abrange a ecologia, 
sistemática e distribuição da fauna neotropical.

Taylor & Francis online

Taxon 0040-0262 1996-8175 IB Biomédicas Biologia Botânica
Principal jornal internacional dedicado à sistemática, filogenia e 
taxonomia de algas, fungos e plantas. 

International Association 
of Plant Taxonomy

online

The Biological Bulletin 0006-3185 1939-8697 IB Biomédicas Biologia Ciências da vida
Relatórios de pesquisa originais de interesse geral para biólogos em 
todo o mundo; também breves notas de pesquisa publicadas pelo 
Laboratório de Biologia Marinha, Woods Hole, Mass.

University of Chicago Press online

The Quarterly Review of Biology 0033-5770 1539-7718 IB Biomédicas Biologia Ciências da vida
Artigos de revisão para o biólogo geral informado que apresentam uma 
síntese das investigações recentes e uma avaliação crítica delas e artigos 
teóricos, incluindo uma síntese crítica da literatura relacionada à teoria.

University of Chicago Press online

Thérapie Familiale 0250-4952 2235-2112 SBU-pacote Biomédicas Medicina Ciências Médicas
Relata trimestralmente sobre pesquisas e experiências clínicas em 
abordagem sistêmica e psicoterapia familiar.

Éditions Médecine et 
Hygiène

online

Thrombosis and Haemostasis 0340-6245 2567-689X FCM Biomédicas Medicina Hematologia
Publica relatórios sobre pesquisa básica, translacional e clínica dedicada 
a novos resultados e da mais alta qualidade em qualquer área de 
trombose e hemostasia, biologia vascular e medicina...

Thieme online

Travailler 1620-5340 2102-5150 SBU-pacote Biomédicas Psicologia Psicologia Jornal internacional de psicopatologia e psicodinâmica do trabalho Martin Media online

https://www.publish.csiro.au/sh/content/allissues
https://www.nature.com/sc/volumes
https://www.tandfonline.com/loi/rspb20
https://link.springer.com/journal/40279/volumes-and-issues
https://www.cairn.info/revue-staps.htm
https://www.tandfonline.com/loi/nnfe20
https://onlinelibrary.wiley.com/loi/19968175
https://www.journals.uchicago.edu/loi/bbl
https://www.journals.uchicago.edu/loi/qrb
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale.htm
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/journal/10.1055/s-00035024
https://www.cairn.info/revue-travailler.htm


Ultrastructural Pathology 0191-3123 1521-0758 FCM Biomédicas Medicina Patologia Dedicado inteiramente à patologia ultraestrutural diagnóstica.
Taylor & Francis 

(InformaHealthcare)
online

Vitamins and Hormones 0083-6729 2162-2620 IB Biomédicas Biologia Bioquímica
O Conselho Editorial agora reflete experiência no campo da ação 
hormonal, ação da vitamina, estrutura de cristal de raios-X, fisiologia e 
mecanismos enzimáticos. 

Elsevier Science online

VST - Vie Sociale et Traitements 0396-8669 1776-2898 SBU-pacote Biomédicas Medicina Enfermagem Revista do campo social e saúde mental. ERES online

Wildlife Research 1035-3712 1448-5494 SBU-pacote Biomédicas Biologia Zoologia
A Wildlife Research representa um fórum internacional para a 
publicação de pesquisas e debates sobre ecologia, manejo e 
conservação de animais selvagens em habitats naturais e modificados. 

CSIRO Publishing online

https://www.tandfonline.com/loi/iusp20
https://www.sciencedirect.com/bookseries/vitamins-and-hormones
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm
https://www.publish.csiro.au/WR







































































































