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No Portal de Periódicos da caPes você tem acesso a títulos da BmJ 
que coBrem diversas esPecialidades.

o que É o Portal de Periódicos da caPes?

O Portal de Periódicos, da coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (capes), 
é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa o melhor da 
produção científica nacional e internacional. Foi criado com o objetivo de promover o fortalecimento dos 
programas de pós-graduação no Brasil por meio da democratização do acesso online à informação. 

quem Pode acessar?

Possuem acesso livre e gratuito ao conteúdo do Portal de Periódicos professores, pesquisadores, alunos 
e funcionários vinculados às instituições participantes. O Portal é acessado por meio de terminais ligados 
a internet instalados nas dependências dessas instituições, como bibliotecas, laboratórios, escritórios 
de trabalho e outros locais. Estes terminais são autorizados a partir do registro do IP da instituição 
junto à Capes, que verifica a validade e propriedade dos mesmos. Não há necessidade de senha ou de 
identificação de usuários.

É Possível acessar remotameNte de qualquer luGar?

O acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos somente é possível quando a instituição 
participa da comunidade acadêmica Federada (caFe), serviço mantido pela rede Nacional de 
ensino e Pesquisa (rNP). Neste caso, cada instituição é responsável pela adesão, manutenção e 
fornecimento das informações sobre usuários, assim como o fornecimento do login e da senha para 
sua autenticação de acesso.

Para esclarecimentos, procure a biblioteca de sua instituição ou acesse 

www.periodicos.capes.gov.br



evideNce-Based mediciNe
EBM escanea uma ampla variedade de periódicos 
internacionais para oferecer uma cobertura abrangente de 
estudos clinicamente relevantes para cuidados primários e 
medicina interna.
Frequência: bimestral - Primeira edição: 1995
ebm.bmj.com

evideNce-Based meNtal HealtH
Acupuncture in Medicine contém artigos clínicos, Evidence-
Based Mental Health escanea uma ampla variedade de 
periódicos internacionais para oferecer uma cobertura 
abrangente de estudos clinicamente relevantes na psiquiatria 
e na psicologia.
Frequência: trimestral - Primeira edição: 1998
ebmh.bmj.com

Gut
Gut é um periódico líder, internacional, que traz cobertura 
atualizada, oficial e voltada à clínica, sobre todas as áreas da 
gastroenterologia.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1960
gut.bmj.com

evideNce-Based NursiNG
O EBN mapeia as publicações internacionais relacionadas 
com a saúde e oferece comentários breves de especialistas 
dos melhores artigos de pesquisa na área de enfermagem.  
O EBN apresenta avanços importantes  na melhoria da prática 
da enfermagem.
Frequência: trimestral - Primeira edição: 1998
ebn.bmj.com

BritisH JourNal oF sPorts mediciNe
BJSM é um portal multimídia para pesquisas oficiais originais, 
resenhas e debates cabíveis, sobre medicina do esporte e do 
exercício. Seu conteúdo inclui educação clínica e estórias de 
sucesso de implementação, bem como pesquisas originais.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1966
bjsm.bmj.com

emerGeNcY mediciNe JourNal
É um periódico líder, internacional, sobre desenvolvimento 
e avanço na medicina de emergência. Representa todas as 
especialidades envolvidas nos cuidados de emergência em 
ambientes hospitalares e pré-hospitalares.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1984
emj.bmj.com

BritisH JourNal oF oPHtHalmoloGY
Publica investigações clínicas, observações clínicas, e 
investigações laboratoriais clinicamente relevantes, 
relacionadas à oftalmologia.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1917
bjo.bmj.com

acuPuNcture iN mediciNe
Acupuncture in Medicine contém artigos clínicos, experimentais, 
técnicos, e pontos científicos básicos da acupuntura médica e 
técnicas relacionadas. Utiliza o conhecimento prevalecente da 
neurofisiologia e anatomia para que se interprete os resultados 
da acupuntura. AIM é o periódico oficial da Sociedade Britânica 
de Acupuntura Médica. 
Frequência: trimestral - Primeira edição: 1982
aim.bmj.com

aNNals oF tHe rHeumatic diseases
Seu compromisso é divulgar os mais altos níveis de troca 
científica e educação. Cobre todos os pontos de reumatologia, 
inclusive o conjunto das doenças musculoesqueléticas, 
doenças artríticas, e doenças do tecido conjuntivo.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1939
ard.bmj.com

arcHives oF disease iN cHildHood
Periódico internacional, revisado por especialistas. Seu objetivo 
é manter os pediatras, e outros, atualizados com os avanços 
em diagnósticos e tratamentos para doenças infantis, assim 
como questões de defesa, como apoio à criança. 
Frequência: mensal - Primeira edição: 1926
adc.bmj.com

BmJ qualitY imProvemeNt rePorts
Um repositório de pesquisa online sobre as melhores práticas 
e evidências globais de melhorias na qualidade da saúde. 
Através de um alto volume de publicações, tem como objetivo 
ajudar profissionais da saúde a melhorar o atendimento 
fornecendo um formato novo e estruturado para documentar 
inovações e melhorias na saúde. 
qir.bmj.com

BmJ qualitY & saFetY
Publicação internacional revisada por especialistas, que contém 
notícias, opiniões, debates e pesquisas feitas por acadêmicos, 
médicos e gestores dos cuidados de saúde. Incentiva a inovação 
e o pensamento criativo para que haja melhora na qualidade 
dos cuidados de saúde e na ciência da melhoria.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1992
qualitysafety.bmj.com

Heart
Heart é leitura fundamental para quem está envolvido em 
todas as áreas da cardiologia. Esse periódico mantém os 
cardiologistas atualizados sobre os avanços em diagnósticos e 
tratamentos de doenças cardiovasculares. Heart é o periódico 
oficial da Sociedade Cardiovascular Britânica.
Frequência: quinzenal - Primeira edição: 1939
heart.bmj.com

iN Practice
Publicada juntamente com a Veterinary Record, em nome da 
Associação Britânica de Veterinários, esse periódico contém 
material de educação contínua para profissionais da área 
veterinária. Contém resenhas feitas por especialistas em suas 
áreas, sobre todas as espécies, mas principalmente animais 
de criação e animais domésticos, com atualização constante 
sobre os desenvolvimentos clínicos.
Frequência: 10 vezes ao ano - Primeira edição: 1979
Inpractice.bvapublications.com

Periódicos da BMJ
Conheça os 27 títulos da BmJ, editora do the BmJ,  
que o Portal de Periódicos da capes oferece a você.
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O acesso aos periódicos da BmJ pode ser feito através do 
Portal de Periódicos da capes: www.periodicos.capes.gov.br 
Para saber como obter o acesso, informe-se na biblioteca da sua instituição.

JourNal oF ePidemioloGY & commuNitY 
HealtH
Um periódico líder, internacional, dedicado à publicação de 
pesquisas originais, e resenhas sobre assuntos relacionados, 
metodologia e teoria, com ênfase em estudos que utilizam 
abordagens multidisciplinares e integrativas.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1947
jech.bmj.com

iNJurY PreveNtioN
Injury Prevention traz o melhor sobre ciência, regulamento, 
e prática da saúde pública, para reduzir a carga de uma lesão, 
em todas as faixas etárias ao redor do mundo. 
Frequência: bimestral - Primeira edição: 1995
injuryprevention.bmj.com

JourNal oF cliNical PatHoloGY
JCP traz áreas de pesquisa, incluindo histopatologia, 
hematologia, citopatologia, molecular, patologia, 
dermatopatologia, virologia, microbiologia, patologia química, 
patologia forense, e neuropatologia.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1947
jcp.bmj.com

JourNal oF medical etHics
Esse periódico promove reflexão sobre ética e conduta em 
pesquisas científicas e na prática médica. JME é o periódico 
oficial do Instituto de Ética Médica.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1975
jme.bmj.com

JourNal oF medical GeNetics
Esse periódico trata da base molecular das doenças 
em humanos, a genética do câncer em humanos, e as 
manifestações clínicas de doenças genéticas, aplicações 
da genética molecular para a prática médica e a avaliação 
sistemática de tais aplicações.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1964
jmg.bmj.com

JourNal oF NeuroloGY,  
NeurosurGerY & PsYcHiatrY
JNNP trata de toda a área da prática clínica neurológica, 
neurocirurgia e neuropsiquiatria. A assinatura do JNNP inclui 
a PN bimestral e o periódico JNIS trimestral.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1920
jnnp.bmj.com

medical HumaNities
Medical Humanities explora como as ciências humanas 
podem engajar e iluminar a natureza, os objetivos, e a prática 
da medicina.
Frequência: duas vezes ao ano - Primeira edição: 2000
mh.bmj.com

veteriNarY record
O periódico oficial da Associação Britânica dos Veterinários, 
Veterinary Record, é a principal fonte de informação atualizada 
para todas as áreas da profissão veterinária. Contém notícias, 
opiniões e comentários, bem como pesquisas clínicas. Seus 
leitores estarão sempre por dentro do que se passa na 
profissão veterinária.
Frequência: semanal - Primeira edição: 1888
veterinaryrecord.bvapublications.com

occuPatioNal aNd eNviroNmeNtal 
mediciNe
OEM é um periódico internacional, revisado por especialistas. 
Voltado para áreas importantes atualmente, em medicina 
ocupacional e saúde ambiental, ao redor do mundo.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1944
oem.bmj.com

PostGraduate medical JourNal
PMJ apoia médicos em formação, e seus professores, 
contribuindo para o desenvolvimento profissional contínuo 
de todos os médicos.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1925
pmj.bmj.com

seXuallY traNsmitted iNFectioNs
Esse periódico publica artigos originais, comentários e análises 
sobre as doenças sexualmente transmissíveis e HIV, tanto do 
ponto clínico, quanto do microbiológico, comportamental, 
epidemiológico e social.
Frequência: 8 por ano - Primeira edição: 1925
sti.bmj.com

tHoraX
Thorax é um dos periódicos líderes mundial, sobre medicina 
respiratória. Publica artigos sobre pesquisas clínicas e 
experimentais, na medicina respiratória, pediatria, imunologia, 
farmacologia, patologia e cirurgias.
Frequência: mensal - Primeira edição: 1946
thorax.bmj.com

toBacco coNtrol
Esse periódico trata da natureza e consequências do uso do 
tabaco, no mundo. É leitura fundamental para todos que têm 
interesse no controle do tabaco, incluindo profissionais da 
saúde pública, pesquisadores, legisladores, e educadores.
Frequência: bimestral - Primeira edição: 1992
tobaccocontrol.bmj.com
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Curta BMJ Brasil

Siga BMJ Brasil

Assista aos Vídeos no 
canal BMJ Brasil

Para saber mais sobre a BMJ,  
acesse o site: bmj.com

Fale conosco pelo email: brasil@bmj.com

Por mais de 14 anos a BmJ suporta a pesquisa e está consciente das necessidades atuais de diferentes 
especialidades publicando artigos de pesquisa Open Access. Fornecemos acesso gratuito à pesquisa de 
mais de 50 dos nossos títulos de periódicos incluindo o the BmJ e o BmJ open.

os benefícios incluem:

 Acesso irrestrito “Gold” open access a pesquisas médicas e científicas

 Redução de custos de pesquisa no meio acadêmico  
e na indústria da saúde

 Aumento das probabilidades de citação dos autores

 Reprodução de conteúdo de alta qualidade  
de um fornecedor líder mundial de conhecimento

 Alcance de novas áreas geográficas  
com conteúdo traduzido

 Aumento do conhecimento médico com o acesso 
aos portais do Open Access, BmJ open e the BmJ 

 Métodos de pesquisa sob medida na 
apresentação de relatórios

BMJ Open Access

open access account
open access membership

Acesse bmj.co/OAProgramme e saiba 
mais sobre cada uma

O Programa do BmJ open access 
oferece duas opções às  

instituições que queiram usá-lo:


