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1 Instruções de acesso
A Biblioteca Dom Alberto disponibiliza o recurso tecnológico Personal Home Library
(PHL) para o acesso a periódicos eletrônicos distribuídos nas diversas áreas do
conhecimento através do link: https://domalberto.phl.bib.br/ .O usuário acessa o link do
PHL e na caixa de busca utiliza o termo Periódico Eletrônico do curso desejado e o sistema
realiza a busca. Por exemplo: “periódico eletrônico de enfermagem”. Cada título de
periódico possui um registro com ISSN, instituição de Ensino, coleção publicada, além do
link que direciona para a página específica do periódico, onde o usuário pode localizar
artigos específicos. Os títulos que a Biblioteca Dom Alberto possui impressos possuem
status com a indicação de quantidade disponível para empréstimo e com o sumário
completo.
Selecionando um periódico eletrônico o usuário é direcionado para a página da revista,
onde consegue acessar a publicação atual e anteriores da revista selecionada.

2 Relação de periódicos

2.1 Enfermagem
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Revista Feridas
A edição brasileira da Revista Feridas, criada em maio/ junho de 2013, atualmente
publicada pela editora MPM Comunicação Ltda., é uma publicação bimestral destinada à
divulgação de conhecimento científico nas áreas de Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular,
Infectologia, Enfermagem, Fisioterapia, Podologia, Nutrição, Psicologia, entre outras. Tem
como finalidade contribuir com a construção do saber dos profissionais desse campo por
meio de divulgação de conteúdos científicos.
ISSN impresso: 2318-7336
ISSN eletrônico: 2318-7332
Instituição: MPM Editora
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://www.revistaferidas.com.br/
Forma de acesso: Online. Acesse, com seu login e senha, na página da Biblioteca Dom
Alberto.

Revista Nursing
A Revista Nursing, edição brasileira, é um periódico que tem por missão disseminar o
conhecimento técnico-científico baseado em evidências na prática clínica tornando o
empírico em saber, desenvolvido por pesquisadores da área de concentração, Ciências
da Saúde com ênfase na Enfermagem. A revista conta com notícias, lançamentos,
entrevistas e artigos científicos selecionados pelo Conselho Editorial que compõem um
conteúdo imprescindível àqueles que buscam atualização constante no seu campo de
atuação. Seu perfil diversificado e abrangente é o que torna a Revista Nursing um título
de referência entre a categoria de Enfermagem e tem como finalidade contribuir com a
construção do saber dos profissionais deste campo por meio de divulgação de conteúdos
científicos.
ISSN impresso: 2675-049X
ISSN eletrônico: 1415-8264
Instituição: MPM Editora
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.revistanursing.com.br/
Forma de acesso: Impresso e Online. Para acesso online acesse, com seu login e senha,
na página da Biblioteca Dom Alberto.

Revista Saúde Coletiva
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A edição brasileira da Revista Saúde Coletiva, atualmente publicada pela editora MPM
Comunicação Ltda., é uma publicação mensal destinada à divulgação de assuntos na área
de Saúde Coletiva. Tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento técnico-científico
dos profissionais da área.
ISSN impresso: 1608-3365
ISSN eletrônico: 2175-2982
Instituição: MPM Editora
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://revistasaudecoletiva.com.br/apresentacao/
Forma de acesso: Online. Acesse, com seu login e senha, na página da Biblioteca Dom
Alberto.

Acta Cirúrgica Brasileira
Acta Cirúrgica Brasileira publica artigos originais de pesquisa básica e aplicada em
cirurgia, principalmente de cirurgia experimental, novas técnicas cirúrgicas, educação em
cirurgia, avanços em cirurgia e artigos especiais.
ISSN impresso: 0102-8650
ISSN eletrônico: 1678-2674
Instituição: Sociedade Brasileira para o desenvolvimento da pesquisa em cirurgia
(SOBRADPEC)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:https://www.scielo.br/j/acb/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Acta Ortopédica Brasileira
A Revista Acta Ortopédica Brasileira, Órgão Oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia – Regional São Paulo, é publicada bimestralmente em seis edições ao
ano (jan/fev, mar/abr, maio/jun, jul/ago, set/out e nov/dez) com versão em português e
inglês na forma impressa e formato online, é distribuída para médicos ortopedistas e
principais Instituições do Brasil. Sendo hoje reconhecidamente uma importante
contribuição para os especialistas da área com sua seriedade e árduo trabalho para as
indexações já conquistadas.
ISSN impresso: 1413-7852
ISSN eletrônico: 1809-4406
Instituição: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Indexação: Qualis CAPES → B3

7

Site:https://www.scielo.br/j/aob/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Acta Paulista de Enfermagem
A Acta Paulista de Enfermagem tem como objetivo publicar resultados de pesquisas
originais para o avanço das práticas: clínica, cirúrgica, gerencial, ensino, pesquisa e
informática em saúde. Sua missão é divulgar o conhecimento científico gerado no rigor da
metodologia da pesquisa e da ética.
ISSN eletrônico: 1982-0194
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: https://acta-ape.org/
Forma de acesso: eletrônico

Arquivos de Gastroenterologia
Arquivos de Gastroenterologia comprometida com o ideal de estimular a produção
científica e valorizar a literatura médica, destina-se à publicação de trabalhos científicos
inéditos, de pesquisadores nacionais e estrangeiros. Sua distribuição impressa avança os
limites do território nacional para projetar-se internacionalmente e a versão eletrônica está
disponível gratuitamente.
ISSN impresso: 0004-2803
ISSN eletrônico: 1678-4219
Instituição: Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas de Gastroenterologia Indexação:
Qualis CAPES → B1
Site:https://www.scielo.br/j/ag/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Arquivos de Neuro-Psiquiatria
Arquivos de Neuro-Psiquiatria é a revista oficial da Academia Brasileira de Neurologia
(ABN) desde 1970. Publica seus consensos e diretrizes sobre neurologia, material
educacional e científico de seus diferentes departamentos e também orientações de
interesse para as atividades profissionais dos neurologistas.
ISSN impresso: 0004-282x
ISSN eletrônico: 1678-4227
Instituição: Academia Brasileira de Neurologia (ABNEURO)
Indexação: Qualis CAPES → B1
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Site: http://www.scielo.br/j/anp/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

BIOETHIKOS
Bioethikós é uma publicação semestral de divulgação científica do Centro Universitário
São Camilo voltada à veiculação de estudos e pesquisas na área Bioética. Tem entre suas
finalidades possibilitar o exercício analítico e crítico de questões, sobretudo as emergentes
que envolvem o ser humano na sua relação consigo mesmo, com o outro e com a
realidade mais ampla. Sendo assim, apresenta-se como espaço plural e transdisciplinar
no que concerne ao debate das questões ético filosóficas do ser humano.
ISSN impresso: 1981-8254
ISSN eletrônico: 2175-3393
Instituição: Centro Universitário São Camilo
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://saocamilo-sp.br/AnuarioInstitucional
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Journal of Microbiology
A Brazilian Journal of Microbiology é a nova revista publicada trimestralmente pela
Sociedade Brasileira de Microbiologia, substituindo a Revista de Microbiologia. Destinase à publicação de trabalhos de pesquisa originais, notas breves e, ocasionalmente,
revisões, envolvendo todos os aspectos da microbiologia.
ISSN impresso: 1517-8382
ISSN eletrônico: 1678-4405
Instituição: Sociedade Brasileira de Microbiologia
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/j/bjm/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Cadernos de Saúde Pública
Cadernos de Saúde Pública / Reports in Public Health (CSP) publica artigos originais com
elevado mérito científico que contribuam ao estudo da saúde pública em geral e disciplinas
afins.
ISSN impresso: 0102-311X
ISSN eletrônico: 1678-4464
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz
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Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Ciência e Saúde Coletiva
A revista Ciência & Saúde é a publicação oficial de divulgação da Faculdade de
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul. A Revista tem por finalidade divulgar a produção técnico-científica da área da
saúde e áreas afins em nível nacional e internacional. Cada número poderá focalizar uma
unidade temática, de acordo com definição prévia e a critério do Conselho Editorial, tendo
em vista sua relevância dentro do contexto atual da profissão em nível nacional e
internacional. Este periódico aceita trabalhos redigidos em português e inglês e somente
serão aceitas submissões através do sistema eletrônico de editoração.
ISSN eletrônico: 1678-4561
Instituição: Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/edicoes
Forma de acesso: eletrônico

Ciência, Cuidado e Saúde
A revista Ciência, Cuidado e Saúde é um periódico de publicação trimestral pelo
Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Estadual de Maringá-UEM, com apoio da Fundação Araucária de Apoio ao
desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná / Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia (FA/SETI). A revista que objetiva divulgar a produção técnico-científica
relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem. Esta Revista está indexada
em: Lilacs, Rev@Enf, CINAHL Complete, Periódica, Cuiden, BDENF e Latindex.
ISSN impresso: 1677-3861
ISSN eletrônico: 1984-7513
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Conscientiae Saúde
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A revista Conscientiae Saúde tem a missão da difusão científica de caráter multidisciplinar,
publicando predominantemente artigos originais e internacionais resultantes de pesquisas
significativas para sua área específica como artigos de revisão, comunicações breves,
resenhas e estudos de caso, tendo por escopo principal proporcionar à comunidade
científica textos de alto nível, disponibilizando, integral e gratuitamente, resultados de
pesquisas relevantes e inéditas nas áreas de Ciências da Saúde e reabilitação.
ISSN impresso: 1677-1028
ISSN eletrônico: 1983-9324
Instituição: Universidade Nove de Julho (UNINOVE)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://periodicos.uninove.br/index.php?journal=saude&page=index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Epidemiologia e Serviços de Saúde
A Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde é um periódico trimestral de caráter técnicocientífico, de acesso livre, editado pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento da
Epidemiologia em Serviços, do Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Sua principal missão
é a de difundir o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de vigilância, de
prevenção e de controle de doenças e agravos de interesse da Saúde Pública, visando
ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
ISSN impresso: 1679-4974
ISSN eletrônico: 2237-9622
Instituição: Secretaria de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde do Brasil
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1679-4974
&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Família Saúde e Desenvolvimento
Família Saúde e Desenvolvimento é uma publicação multiprofissional, específica de
conhecimentos produzidos sobre família, com periodicidade quadrimestral. Foi editada
pelo Grupo de Estudos Família, Saúde e Desenvolvimento, do Programa de PósGraduação em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, até o ano de 2006,
quando encerrou suas atividades.
ISSN eletrônico: 1517-6533
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Instituição: Universidade Federal do Paraná
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://revistas.ufpr.br/refased/index
Forma de acesso: eletrônico

História, Ciências, Saúde
História, Ciências, Saúde de Manguinhos é uma publicação trimestral da Casa de
Oswaldo Cruz, dedicada à documentação, pesquisa e museu técnico em história das
ciências e da saúde. O perfil da revista é dado, em suas linhas gerais, pelo trinômio
história, ciências e saúde.
ISSN impresso: 0104-5970
ISSN eletrônico: 1678-4758
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/j/hcsm/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal Brasileiro de Nefrologia
O Brazilian Journal of Nephrology (Jornal Brasileiro de Nefrologia) é uma publicação oficial
da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), criada para a divulgação de estudos
científicos clínicos e experimentais em nefrologia O Jornal Brasileiro de Nefrologia tem
como missão publicar artigos científicos clínicos e experimentais relativos a temas
nefrológicos.
ISSN impresso: 0101-2800
ISSN eletrônico: 2175-8239
Instituição: Sociedade Brasileira de Nefrologia
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-2800
&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial
O Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, continuação do Jornal Brasileiro
de Patologia, de periodicidade bimestral destina-se à publicação de trabalhos científicos
que contribuam para o desenvolvimento da área de Medicina Laboratorial (Patologia
Clínica, Patologia, Citopatologia).
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ISSN impresso: 1676-2444
ISSN eletrônico: 1678-4774
Instituição: Sociedade Brasileira de Patologia Clínica
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:https://www.scielo.br/j/jbpml/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal Brasileiro de Pneumologia
O Jornal Brasileiro de Pneumologia destina-se a publicar artigos científicos que
contribuam para o aumento do conhecimento no campo das doenças pulmonares e áreas
relacionadas. Com uma publicação bimestral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia. Os conceitos e opiniões emitidos nos artigos são de inteira responsabilidade
de seus autores. Permitida a reprodução total ou parcial dos artigos, desde que
mencionada a fonte.
ISSN impresso: 1806-3713
ISSN eletrônico: 1806-3756
Instituição: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www.jornaldepneumologia.com.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Jornal de Pediatria
Publicação bimensal da Sociedade Brasileira de Pediatria, em circulação desde 1934, o
Jornal de Pediatria publica artigos originais, artigos de revisão e relatos de casos,
abrangendo as diversas áreas da pediatria. Através da publicação e divulgação de
relevantes contribuições científicas da comunidade médico científica nacional e
internacional da área de pediatria, o Jornal de Pediatria busca elevar o padrão da prática
pediátrica e do atendimento médico especializado em crianças e adolescentes.
ISSN eletrônico: 1678-4782
Instituição: Sociedade Brasileira de Pediatria
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://jped.elsevier.es/
Forma de acesso: eletrônico

Jornal Vascular Brasileiro
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Jornal Vascular Brasileiro é editado e publicado trimestralmente pela Sociedade Brasileira
de Angiologia e de Cirurgia Vascular, com o objetivo de selecionar e disseminar conteúdos
de qualidade científica comprovada acerca de pesquisa original, novas técnicas cirúrgicas
e diagnósticas e observações clínicas nas áreas de cirurgia vascular, angiologia e cirurgia
endovascular.
ISSN impresso: 1677-5449
ISSN eletrônico: 1677-7301
Instituição: Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:https://www.scielo.br/j/jvb/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RAMB - Revista da Associação Médica Brasileira
Revista da Associação Médica Brasileira destina-se a publicação de trabalhos científicos
originais na área de medicina.
ISSN eletrônico: 1806-9282
Indexação: Qualis CAPES → B2
Instituição: Associação Médica Brasileira (AMB)
Site: http://ramb.amb.org.br/
Forma de acesso: eletrônico

RBPS - Revista Brasileira em Promoção da Saúde
A Revista Brasileira em Promoção da Saúde (RBPS), anteriormente Revista do Centro de
Ciências da Saúde (RECCS), é uma publicação trimestral do Centro de Ciências da Saúde
da Universidade de Fortaleza, com circulação desde 1984. Tem por finalidade a
divulgação do conhecimento científico em Saúde Coletiva, em particular em Promoção da
Saúde, destinando-se aos profissionais de saúde e afins que desenvolvam ações e
pesquisas nesta área de conhecimento.
ISSN impresso: 1806-1222
ISSN eletrônico: 1806-1230
Instituição: Universidade Federal de Fortaleza
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://periodicos.unifor.br/RBPS/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBSO - Revista Brasileira de Saúde Ocupacional
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A RBSO é um periódico científico de acesso aberto e com revisão por pares, publicado
pela Fundacentro desde 1973. Atualmente com frequência semestral, destina se à difusão
de artigos originais inéditos de pesquisas sobre Segurança e Saúde do Trabalhador
(SST), cujo conteúdo venha a contribuir para o entendimento e a melhoria das condições
de trabalho, para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho e para subsidiar a
discussão e a definição de políticas públicas relacionadas ao tema.
ISSN impresso: 0303-7657
ISSN eletrônico: 2317-6369
Instituição: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
(Fundacentro)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/rbso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RECOM - Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro
A Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro (RECOM) tem como missão a
divulgação do Saber em Enfermagem, através da publicação de resultados de pesquisas
científicas de Enfermagem e de outras áreas de interesse, de autores brasileiros e de
outras nacionalidades.
ISSN eletrônico: 2236-6091
Instituição: Universidade Federal São Jorge Del Rei (UFSJ)
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/index
Forma de acesso: eletrônico

REME - Revista Mineira de Enfermagem
Instrumento especialmente criado para a produção, publicação e difusão do conhecimento
em enfermagem e áreas correlatas. Foi uma iniciativa do PRODEN (Programa de
Desenvolvimento da Enfermagem) apoiado pela W.K. Kellogg Foundation. Sediado na
Escola de Enfermagem da UFMG desde 1991, o PRODEN definiu entre suas linhas de
trabalho a criação da Rede de Escolas de Enfermagem de Minas Gerais, que mais tarde
passou a integrar a Rede de Enfermagem da América Latina - REAL.
ISSN impresso: 1415-2762
ISSN eletrônico: 2316-9389
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Indexação: Qualis CAPES → B1
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Site: http://www.reme.org.br/Home
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista AMRIGS
A Revista AMRIGS é uma publicação oficial da Associação Médica do Rio Grande do Sul.
Sua missão é atuar para fortalecer e promover as melhores práticas da medicina, por meio
de ações e programas em benefício do médico, da saúde e da comunidade.
ISSN eletrônico: 0102-2105
Instituição: Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://www.amrigs.org.br/revista
Forma de acesso: eletrônico

Revista Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR
A Revista Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR publica trabalhos inéditos nas áreas
das Ciências Biomédicas e da Saúde. Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento
científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.
ISSN eletrônico:1415-076X
Instituição: Universidade Paranaense (UNIPAR)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://revistas.unipar.br/index.php/saude/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Cancerologia
Revista Brasileira de Cancerologia é publicada trimestralmente pelo Instituto Nacional de
Câncer (INCA). Sua missão é disseminar conhecimentos e estimular a reflexão e o debate,
apoiando o desenvolvimento científico de pesquisadores, profissionais de saúde e
estudantes, interessados nos temas de controle do câncer em suas múltiplas dimensões.
ISSN eletrônico: 2176-9745
Instituição: Instituto Nacional De Câncer
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Enfermagem
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A Revista Brasileira de Enfermagem tem a missão de divulgar a produção científica, de
diferentes áreas do saber, que seja do interesse da Enfermagem, incluindo a que expresse
o projeto político da Associação Brasileira de Enfermagem.
ISSN impresso: 0034-7167
ISSN eletrônico: 1984-0446
Instituição: Associação Brasileira de Enfermagem (Aben)
Site:https://www.scielo.br/j/reben/
Indexação: Qualis CAPES → B1
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Epidemiologia
A Revista Brasileira de Epidemiologia tem por finalidade publicar artigos originais e
inéditos, inclusive de revisão crítica sobre um tema específico, que contribuam para o
conhecimento e desenvolvimento da epidemiologia e ciências afins.
ISSN impresso: 1415-790x
ISSN eletrônico: 1980-5497
Instituição: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Site:https://www.scielo.br/j/rbepid/
Indexação: Qualis CAPES → B1
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
A Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é uma publicação mensal de divulgação
científica da Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), é
dirigida a obstetras, ginecologistas e profissionais de áreas afins, com o propósito de
publicar contribuições originais sobre temas relevantes no campo da ginecologia,
obstetrícia e áreas correlatas.
ISSN impresso: 0100-7203
ISSN eletrônico: 1806-9339
Instituição: Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:https://www.scielo.br/j/rbgo/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
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A Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia é uma publicação bimestral científica
da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia.
ISSN impresso: 1516-8484
ISSN eletrônico 1806-0870
Instituição: Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia Indexação: Qualis
CAPES → B1
Site:https://www.scielo.br/j/rbhh/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Ortopedia
A Revista Brasileira de Ortopedia é bimestral, e tem a missão de publicar artigos que
contribuam para a melhoria e desenvolvimento da prática, da pesquisa e do ensino de
Ortopedia, e campos correlatos. A revista destina-se a médicos ortopedistas e a
profissionais de saúde dedicados a atividades relacionadas.
ISSN impresso: 0102-3616
ISSN eletrônico: 1982-4378
Instituição: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:https://www.scielo.br/j/rbort/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Psiquiatria
A Revista Brasileira de Psiquiatria tem como missão publicar trabalhos originais de todas
as áreas da psiquiatria, com ênfase nas áreas de saúde pública, epidemiologia clínica,
ciências básicas e problemas de saúde mental relevantes em nosso meio.
ISSN impresso: 1516-4446
ISSN eletrônico: 1809-452X
Instituição: Associação Brasileira de Psiquiatria
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/j/rbp/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil
A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil é publicada trimestralmente pelo Instituto
Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) em continuação à Revista do IMIP, cuja missão é
a divulgação de artigos científicos englobando o campo da saúde materno infantil.
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ISSN impresso: 1519-3829
ISSN eletrônico: 1806-9304
Instituição: Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www.scielo.br/journal/rbsmi/about/#instructions
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Ciência & Saúde
A Revista tem por finalidade divulgar a produção técnico-científica da área da saúde e
áreas afins em nível nacional e internacional. Cada número poderá focalizar uma unidade
temática, de acordo com definição prévia e a critério do Conselho Editorial, tendo em vista
sua relevância dentro do contexto atual da profissão em nível nacional e internacional.
ISSN eletrônico: 1983-652x
Instituição: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (FAENFI/PUCRS)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista da Escola de Enfermagem da USP
Revista da Escola de Enfermagem da USP é um periódico bimestral, revisado por pares,
com o objetivo de publicar artigos empíricos inéditos que representem um avanço
significativo para o exercício profissional ou para os fundamentos da Enfermagem.
ISSN impresso: 0080-6234
ISSN eletrônico: 1980-220x
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.revistas.usp.br/reeusp
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras
A Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras é a publicação oficial da
SOBEP, destinada à divulgação do conhecimento científico e da publicação de matérias
sobre opiniões, ideias, dúvidas, questionamentos e reflexões referentes à saúde da
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criança e adolescentes, bem como de temáticas afins. Tem como finalidade contribuir com
a articulação teoria prática, facilitando o acesso das(os) enfermeiras(os) ao estado da arte
nesse campo de saber.
ISSN impresso: 1676-3793
ISSN eletrônico: 2238-202X
Instituição: SOBEP
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: https://journal.sobep.org.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada
Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada / Journal of Basic and Applied
Pharmaceutical Sciences é um periódico especializado de conteúdo multidisciplinar,
aberto à comunidade científica nacional e internacional, arbitrada e distribuída aos leitores
do Brasil e de vários outros países.
ISSN impresso: 1808-4532
ISSN eletrônico: 2179-443X
Instituição: Universidade Estadual Paulista
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://rcfba.fcfar.unesp.br/index.php/ojs/about
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Ciências Médicas e Biológicas
Fundada em 2002, a Revista de Ciências Médicas e Biológicas é editada pelo Instituto de
Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia e tem por objetivo publicar,
quadrimestralmente, os resultados de pesquisas originais que venham a contribuir para o
desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico nas áreas médica, bioética e
biológica.
ISSN impresso: 1677-5090
ISSN eletrônico: 2236-5222
Instituição: Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (ICS UFBA)
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: https://portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria
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A Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria – REUFSM é uma
revista acadêmico-científica em formato on-line da área de Enfermagem.
ISSN eletrônico: 2179-7692
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://periodicos.ufsm.br/reufsm/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção
A Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção é a publicação oficial do Núcleo
Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Santa Cruz, com objetivo de divulgação das
experiências e estudos científicos relacionados aos assuntos de vigilância epidemiológica,
bem como aos de controle de infecção relacionado às doenças de notificação
compulsória, doenças infecciosas, saúde ocupacional e áreas correlatas.
ISSN eletrônico: 2238-3360
Instituição: Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Nutrição
Revista de Nutrição destina-se a publicação de trabalhos científicos originais nas áreas
de nutrição e alimentos.
ISSN impresso: 1415-5273
ISSN eletrônico: 1678-9865
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.scielo.br/j/rn/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Saúde Pública
A Revista de Saúde Pública é publicada bimestralmente sob a responsabilidade da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É uma revista inter e
multidisciplinar, arbitrada e aberta a contribuições da comunidade científica nacional e
internacional. Sua missão é publicar e disseminar produtos do trabalho científico que
sejam relevantes para a Saúde Pública.
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ISSN impresso: 0034-8910
ISSN eletrônico: 1518-8787
Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP USP)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:https://www.scielo.br/j/rsp/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Eletrônica de Enfermagem
A Revista Eletrônica de Enfermagem é um periódico de acesso livre e gratuito, publicado
trimestralmente pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Tem
como missão disseminar o conhecimento científico, revisto por pares, desenvolvido por
pesquisadores e trabalhadores da área das Ciências da Saúde, com ênfase na
enfermagem brasileira e estrangeira.
ISSN eletrônico: 1518-1944
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://revistas.ufg.br/fen/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Eletrônica Gestão e Saúde
A Revista Eletrônica Gestão & Saúde tem como objetivo promover a disseminação do
conhecimento científico nas áreas de gestão, educação e políticas de saúde através da
publicação arbitrada de artigos que contribuam para a expansão destas áreas e para a
fundamentação das atividades dos profissionais.
ISSN eletrônico: 1982-4785
Instituição: Universidade de Brasília (UNB)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site:http://periodicos.unb.br/index.php/rgs/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Enfermagem UERJ
Trabalhos originais nos campos da Enfermagem, Saúde e áreas afins, tais como
resultados de pesquisa, estudos teóricos, revisões críticas da literatura e discussão de
temas atuais e relevantes para a saúde humana. Caracteriza-se como periódico nacional,
de circulação internacional, abrangendo predominantemente os países da América Latina
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e Caribe, embora também tenha circulação nos Estados Unidos, Canadá, França, Suécia,
Portugal e Espanha.
ISSN eletrônico: 0104-3552
Instituição: Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Escola Anna Nery de Enfermagem
A Revista Escola Anna Nery de Enfermagem, objetiva publicar resultados de pesquisas
científicas em enfermagem e outras áreas de interesse para os profissionais de saúde.
ISSN impresso: 1414-8145
ISSN eletrônico: 2177-9465
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:https://www.scielo.br/j/ean/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Gaúcha de Enfermagem
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul edita e publica a
Revista Gaúcha de Enfermagem para divulgar a produção científica da Enfermagem e
áreas afins.
ISSN impresso: 0102-6933
ISSN eletrônico: 1983-1447
Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:
https://seer.ufrgs.br/index.php/index/login?source=%2Findex.php%2FRevistaGauchadeE
nfermagem%2Fissue%2Fview%2F3049
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Latino-Americana de Enfermagem
A Revista Latino-Americana de Enfermagem é órgão oficial de divulgação científica da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e do Centro
Colaborador da OPS/OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem e tem
como missão publicar resultados de pesquisas científicas de enfermagem e de outras
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áreas de interesse para profissionais da área de saúde. Caracteriza-se como periódico
nacional, de circulação internacional.
ISSN impresso: 0104-1169
ISSN eletrônico: 1518-8345
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Indexação: Qualis CAPES →A1
Site: http://www.revistas.usp.br/rlae
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista POLI
A Revista POLI - saúde, educação e trabalho é uma iniciativa que, mais do que informar,
visa contribuir para a formação dos sujeitos que atuam na interface entre essas três áreas.
ISSN eletrônico: 1983-909x
Instituição: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.epsjv.fiocruz.br/publicacoes/revista-poli
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Saúde (Santa Maria)
A Revista Saúde (Santa Maria) é uma Revista acadêmico-científica em formato online que
visa divulgar a produção científica das áreas de enfermagem, medicina, fisioterapia,
farmácia, terapia ocupacional e áreas afins.
ISSN impresso: 0103-4499
ISSN eletrônico: 2236-5834
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Semina: Ciências Biológicas e da Saúde
A Revista Semina: Ciências Biológicas e da Saúde é uma publicação semestral de
divulgação científica e tecnológica vinculada à Universidade Estadual de Londrina. Publica
artigos originais e artigos de revisão, comunicações e resenhas voltados às Ciências
Biológicas e da Saúde.
ISSN impresso: 1676-5435
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ISSN eletrônico: 1679-0367
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista SOBECC
A Revista SOBECC foi criada com o objetivo de divulgar, informar os profissionais de
enfermagem sobre novas tecnologias e serviços para centro cirúrgico, recuperação
anestésica e centro de material e esterilização, além de trazer novidades sobre medidas
de controle de infecção hospitalar e lançamentos de produtos, entre outras seções. Esse
conteúdo, invariavelmente baseado na literatura científica, tem alto grau de aplicação
prática, contribuindo sobremaneira para a melhoria da qualidade do atendimento no bloco
operatório.
ISSN impresso: 1414-4425
ISSN eletrônico: 2358-2871
Instituição: Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Maternal e Esterilização (SOBECC)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://revista.sobecc.org.br/sobecc/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Saúde e Sociedade
Saúde e Sociedade destina-se a publicação de trabalhos científicos originais nas
diferentes áreas do saber, sobre práticas de saúde, visando ao desenvolvimento
interdisciplinar do campo da saúde pública. Destina-se à comunidade de profissionais do
campo da saúde, docentes, pesquisadores, especialistas da área de saúde
pública/coletiva e de áreas afins. Desde sua criação, tem publicado trabalhos de diferentes
áreas do saber que se relacionam ou tenham como objeto de preocupação a saúde
pública/coletiva. Nesse sentido, abarca a produção de diferentes ramos das ciências
humanas e sociais e da emergente ciência ambiental, incorporando a produção científica,
teórica e aquela mais especificamente relacionada às propostas de intervenção e prática
institucional.
ISSN impresso: 0104-1290
ISSN eletrônico: 1984-0470
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Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.revistas.usp.br/sausoc
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Scientia Médica
Scientia Médica é uma revista multidisciplinar que tem como objetivo contribuir para a
divulgação do conhecimento científico nas diversas áreas da medicina e outras ciências
da saúde, através de artigos originais, artigos de revisão, relatos de caso e editoriais.
ISSN impresso: 1806-5562
ISSN eletrônico: 1080-6108
Instituição: PUCRS
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Texto & Contexto Enfermagem
Revista do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Santa Catarina, é um órgão de divulgação que se destina à publicação da produção
técnico-científica relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem.
ISSN impresso: 0104-0707
ISSN eletrônico: 1980-265x
Instituição: Universidade de Santa Catarina (UFSC)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:

https://www.scielo.br/j/tce/

Forma de acesso: impresso e eletrônico

Universitas Ciências da Saúde
A missão da revista Universitas Ciências da Saúde é publicar e disseminar produtos do
trabalho científico que contribuam para o estudo das ciências da saúde em geral, tendo
como principais linhas temáticas as Ciências Biológicas, a Biomedicina, a Educação
Física, a Enfermagem, a Fisioterapia, a Nutrição e a Psicologia.
ISSN impresso:1678-5398
ISSN eletrônico: 1981-9730
Instituição: Centro Universitário de Brasília (UNICEUB)
Indexação: Qualis CAPES → B4
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Site: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/cienciasaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

