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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: http://domalberto.phlnet.com.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 Fisioterapia
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Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional/Brazilian Journal of
Occupational Therapy
O periódico Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional/Brazilian Journal of
Occupational Therapy (ISSN 2526-8910) é continuidade dos Cadernos de
Terapia Ocupacional da UFSCar (ISSN Impresso 0104-4931, ISSN Eletrônico
2238-2860), iniciado em 1990. Desde o volume 25, número 2, de 2017 passou
a chamar-se Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional/Brazilian Journal
of Occupational Therapy. Destina-se à divulgação de trabalhos inéditos,
oriundos de pesquisas científicas originais no campo da Terapia Ocupacional,
em diálogo com as áreas de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social,
bem como da Ciência Ocupacional. Enfatiza estudos sobre problemáticas
físicas, sensoriais, mentais, psicológicas e/ou sociais relacionadas ao
cotidiano e ao fazer humano, articulados à participação, à autonomia e à
inserção de sujeitos (individuais e coletivos) na vida social.
A revista aceita trabalhos em inglês, espanhol e português, adota a avaliação
double-blind e dirige-se a pesquisadores, docentes, discentes e profissionais
de Terapia Ocupacional e de áreas correlatas, tanto em âmbito nacional
quanto internacional.
ISSN impresso: 0104-4931
ISSN eletrônico: 2238-2860
Instituição: UFSCar - Universidade Federal de São Carlos
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:
https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos
Forma de acesso: impresso e 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 (FAPPR/SETI).
ISSN impresso: 1677-3861
ISSN eletrônico: 1984-7513
Instituição: Universidade Estadual de Maringá
Indexação: Qualis CAPES → B4
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Site: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Coluna
A Revista Coluna, divulgar artigos que contribuam para o aperfeiçoamento e
o desenvolvimento da prática, da pesquisa e do ensino dos temas
relacionados à Coluna Vertebral, Patologias da Coluna Vertebral, Ortopedia e
Traumatologia, Reabilitação e áreas afins no Brasil e na América Latina.
ISSN impresso: 2177-014X
ISSN eletrônico: 1808-1851
Instituição: Sociedade Brasileira de Coluna
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-1851
&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Emergência
Dentro da postura de estar atenta ao mercado, a Proteção Publicações lançou
em 2006 a Revista Emergência, publicação especializada nas áreas de
proteção contra incêndio, emergências químicas, atendimento pré-hospitalar
e defesa civil. Alguns destes assuntos eram abordados pela Revista Proteção,
mas o desenvolvimento destas áreas obrigou que houvesse uma ampliação
da cobertura, determinando que o novo veículo fosse colocado no mercado.
O sucesso do novo lançamento, que obteve uma excelente receptividade dos
leitores e do mercado, já motivou inclusive a ampliação da periodicidade da
nova publicação, que passou de trimestral para bimestral a partir de 2008, e
desde 2011 tem periodicidade mensal.
ISSN eletrônico: 1980-3915
Instituição: A Proteção Publicação e Eventos, editora da Revista Emergência
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://www.revistaemergencia.com.br/
Forma de acesso: Impresso

Ensino, Saúde e Ambiente
A Revista Eletrônica Ensino, Saúde e Ambiente é uma publicação do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências da
Natureza/UFF. Possui periodicidade quadrimestral com ênfase em Ensino de
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Ciências em interface com a educação para o ambiente e educação para a
saúde. O objetivo é a divulgação de artigos científicos resultantes de
pesquisas e de relatos de experiências originais sobre temas que envolvem o
Ensino de Ciências em espaços formais e não formais. Sem perder de vista,
evidentemente, a precípua finalidade de integração de pesquisadores que
atuam na interface ensino, saúde e ambiente.
ISSN eletrônico: 1983-7011
Instituição: Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências
da Natureza/UFF
Indexação: Qualis CAPES → B5
Site: http://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Fisioterapia & Pesquisa
A revista Fisioterapia e Pesquisa (ISSN 1809-2950), continuação da Revista
de Fisioterapia da Universidade de São Paulo (ISSN 1413-7879), é uma
revista científica e desde 1994 tem como objetivo divulgar a produção
científica da Fisioterapia e outras áreas da saúde. A revista tem publicado
artigos científicos voltados para a investigação clínica, os quais, têm
contribuído para a atualização e consolidação da Fisioterapia baseada em
evidências.
ISSN impresso: 1809-2950
ISSN eletrônico: 2316-9117
Instituição: Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://rfp-ptr.com.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Fisioterapia em Movimento
A Revista Fisioterapia em Movimento, sob a direção da editora-chefe Profa.
Dra. Auristela Duarte de Lima Moser, publica trimestralmente artigos
científicos na área de Fisioterapia e saúde humana, entre eles: Análise do
Movimento Funcional, Cinesiologia e Biomecânica, Cinesioterapia, Ensino em
Fisioterapia,

Ergonomia,

Fisioterapia

Cardiorrespiratória,

Fisioterapia

Dermato-Funcional, Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia, Fisioterapia
Músculo-Esquelética, Fisioterapia Neurofuncional, Fisioterapia Preventiva,
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Fisioterapia Uroginecológica, Fundamentos da Fisioterapia e Recursos
Terapêuticos Físicos Naturais, e Saúde Coletiva.
ISSN eletrônico: 1980-5918
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-5150
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

Jornal Brasileiro de Pneumologia
O Jornal Brasileiro de Pneumologia é 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 → A2
Site: https://www.jornaldepneumologia.com.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Microbiologia
A Revista pretende publicar trabalhos de pesquisa originais, notas de
pesquisa e, ocasionalmente, revisões, cobrindo todos os aspectos da
Microbiologia. Os textos submetidos para publicação devem ser redigidos em
inglês. A revista tem uma política severa de avaliação de manuscritos, e cada
manuscrito é avaliado por pelo menos, dois árbitros selecionados
criteriosamente.
ISSN eletrônico: 1678-9881
Instituição: Sociedade Brasileira de Microbiologia – SBM (Sociedade
Brasileira de Microbiologia)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3714
&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde
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É um periódico multidisciplinar que aceita contribuições de pesquisadores
cujos esforços de investigação contribuam para o desenvolvimento da
“atividade física e saúde”. Ao submeter o manuscrito, os autores assumem a
responsabilidade de que o trabalho não foi previamente publicado e nem está
sendo analisado por outra revista. Como forma de atestar formalmente que
assumem esta responsabilidade, os autores deverão assinar declaração de
acordo com o modelo fornecido pela revista. Os manuscritos devem ser
inéditos e todos os autores devem ter contribuído substancialmente para o
seu desenvolvimento de modo que estes possam assumir responsabilidade
pela autoria dos mesmos.
ISSN eletrônico: 2317-1634
Instituição: Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde – RBAFS
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://rbafs.org.br/RBAFS/about
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Ciências do Esporte
Há mais de três décadas a Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE),
publicada sob a responsabilidade do Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte (CBCE), vem contribuindo com a tarefa de divulgar, mas, também, de
intervir na produção de conhecimento em Educação Física/Ciências do
Esporte. Ao longo da trajetória de sua publicação, a RBCE vem registrando a
história da Educação Física brasileira a partir de diferentes olhares e
concepções, de distintas abordagens, temas, objetos e problematizações,
publicando artigos originais em português, espanhol ou inglês.
ISSN eletrônico: 2179-3255
Instituição: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – CBCE
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://www.rbceonline.org.br/
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Ciência e Movimento
Lançada em 1987 a RBCM nasceu de uma parceria entre o CELAFISCS e a
então Faculdade de Educação e Cultura do ABC (FEC). Em sintonia com os
novos paradigmas da área, que além das fases anteriores do esporte e do
“fitness”, alcançava a era da atividade física, vindo daí o nome mais amplo:
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Movimento. A missão da RBCM é disseminar a produção científica nas áreas
da atividade física, do exercício e do esporte, através da publicação de
resultados de pesquisas originais e de outras formas de documentos que
contribuam para o conhecimento fundamental e aplicado no âmbito das
Ciências da Saúde.
ISSN eletrônico: 0103-1716
Instituição: Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São
Caetano do Sul – CELAFISCS e da Universidade Católica de Brasília – UCB
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano
A Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano (RBCDH)
é um periódico de acesso livre, arbitrado e publicado pelo Centro de
Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, SC.
Brasil. A RBCDH é publicada desde 1999 e a missão da revista é divulgar
conhecimentos científicos originais que contribuam para o avanço da ciência
do movimento

humano, com ênfase

na

cineantropometria

nas

suas vertentes morfológica e funcional, bem como os fatores
condicionantes do desempenho físico.
ISSN impresso: 1415-8426
ISSN eletrônico: 1980-0037
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-0037
&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano
O Journal of Human Growth and Development está destinado a servir de
espaço para apresentação e troca de saberes entre profissionais das
universidades e dos serviços que lidam com a problemática do crescimento e
desenvolvimento humano. O periódico divulga, desde 1994, trabalhos de
pesquisa, revisões, estudos de caso e experiências inovadoras voltadas à
promoção do crescimento e do desenvolvimento humano, com ênfase na
criança e adolescente.
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ISSN impresso: 0104-1282
ISSN eletrônico: 2175-3598
Instituição: Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento do Ser
Humano
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Educação Física e Esporte
A Revista Brasileira de Educação Física e Esporte/Brazilian Journal of
Physical Education and Sport (RBEFE) é uma publicação trimestral da Escola
de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFEUSP),
que tem por objetivo publicar pesquisas que contribuam para o avanço do
conhecimento acerca do movimento humano relacionado à Educação Física
e Esporte.
ISSN impresso: 1807-5509
ISSN eletrônico: 1981-4690
Instituição: Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São
Paulo (EEFEUSP)
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-5509
&lng=pt&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Fisioterapia
O Brazilian Journal of Physical Therapy – BJPT – (Revista Brasileira de
Fisioterapia) está sob responsabilidade do Departamento de Fisioterapia da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desde 1996 por meio de
instrumento jurídico junto à Associação Brasileira de Pesquisa e Pósgraduação em Fisioterapia (ABRAPG-Ft), que agrega docentes de
universidades de diversas regiões brasileiras da Pós-graduação em
Fisioterapia envolvidos em pesquisa e na Pós-graduação em Fisioterapia e
Ciências da Reabilitação.
ISSN impresso: 1413-3555
ISSN eletrônico: 1809-9246
Instituição: Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em
Fisioterapia
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Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.rbf-bjpt.org.br
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Medicina do Esporte
A Revista Brasileira de Medicina do Esporte (RBME) é uma revista em acesso
aberto de caráter inter e multidisciplinar, arbitrada e aberta a contribuições da
comunidade científica nacional e internacional. Seu objetivo é disseminar a
produção científica nas áreas de Ciências do Exercício e do Esporte através
da publicação de resultados de pesquisas originais e outras formas de
documentos que contribuam para o conhecimento científico e aplicado em
atividade física, exercício e esporte, no âmbito das Ciências Biológicas e da
Medicina.
ISSN impresso: 1517-8692
ISSN eletrônico: 1806-9940
Instituição: Sociedade Brasileira de medicina do Exercício e do Esporte
Indexação: Qualis CAPES →A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8692
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Ortopedia
A Revista Brasileira de Ortopedia é uma publicação científica há 46 anos
ininterruptamente, publicada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia. Devido ao alto nível de comprometimento dos editores, tornouse o projeto mais importante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e
Traumatologia (SBOT). 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.
ISSN impresso: 0102-3616
ISSN eletrônico: 1982-4378
Instituição: SBOT – Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3616
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício
A Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX) é uma
publicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do
Exercício (IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com publicação de artigos
científicos, fruto de pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes
e profissionais que lidam com a Prescrição do Exercício Físico com
parâmetros na fisiologia do exercício, do esforço e humana no âmbito da
saúde, do esporte, da educação, e do lazer.
ISSN eletrônico: 1981-9900
Instituição: Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício
IBPEFEX
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Ensino de Bioquímica
A Revista de Ensino de Bioquímica (REB) tem o objetivo de divulgar
pesquisas em ensino de Bioquímica e Biologia Molecular e áreas correlatas,
contribuindo para os avanços científicos, tecnológicos e pedagógicos na área.
ISSN eletrônico: 2318-8790
Instituição: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular – SBB
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB/index
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Saúde Pública
Criada em 1967, 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. Os fascículos bimestrais ocorrem nos meses de fevereiro, abril,
junho, agosto, outubro e dezembro. A partir da edição de agosto de 2003, a
Revista de Saúde Pública passou a disponibilizar o texto completo, no formato
eletrônico, de artigos editados em português vertidos para o idioma inglês.
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ISSN Impresso: 0034-8910
ISSN eletrônico: 1518-8787
Instituição: USP
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Fisioterapia & Saúde Funcional
A Revista “Fisioterapia & Saúde Funcional” constitui-se no periódico eletrônico
sob a forma de um projeto de extensão do Curso de Fisioterapia da
Universidade Federal do Ceará – UFC, que objetiva divulgar estudos e
resultados de pesquisas na área de Fisioterapia e/ou Saúde Funcional dando
visibilidade às temáticas relevantes a este campo de conhecimento através
desta publicação digital, cujo propósito precípuo é assegurar de forma
sistemática, o incentivo à produção e divulgação do saber desta área em
nosso meio.
ISSN eletrônico: 2238-8028
Instituição: Universidade Federal do Ceará - UFC
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://periodicos.ufc.br/fisioterapiaesaudefuncional/issue/archive
Forma de acesso: eletrônico
Revista Inspirar – Movimento & Saúde
A Revista Eletrônica da Inspirar é um periódico de acesso aberto, gratuito e
bimestral, destinado à divulgação arbitrada da produção científica na área de
Ciências da Saúde de autores brasileiros, contribuindo desta forma com o
crescimento e desenvolvimento da produção científica.
ISSN eletrônico: 2175-537X
Instituição: Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://www.inspirar.com.br/revista-inspirar/
Forma de acesso: eletrônico

Revista Motricidade
A revista Motricidade (ISSN 1646-107X, e ISSN 2182-2972) é uma publicação
científica trimestral, propriedade e das Edições Desafio Singular. A política
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editorial da revista visa contribuir para o desenvolvimento e disseminação do
conhecimento científico de caráter teórico e empírico nas áreas científicas do
desporto, psicologia e desenvolvimento humano, e saúde, adotando sempre
que possível uma natureza interdisciplinar. São considerados para publicação
artigos originais e artigos de revisão, realizados com rigor metodológico e que
possam contribuir para o desenvolvimento destas áreas científicas ou
promover o debate internacional em torno destas temáticas.
ISSN impresso: 1646-107X
ISSN eletrônico: 2182-2972
Instituição: Edições Desafio Singular
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://revistas.rcaap.pt/motricidade
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Movimento
A revista Movimento é uma publicação científica da Escola de Educação
Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brasil, que conta com avaliação peer-review e permite acesso livre. Fundada
em 1994, e publicada trimestralmente desde 2009, aborda temas
relacionados ao campo da Educação Física em interface com as Ciências
Humanas e Sociais, mais especificamente em seus aspectos pedagógicos,
históricos, políticos e culturais.
ISSN impresso: 0104-754X
ISSN eletrônico: 1982-8918
Instituição: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://seer.ufrgs.br/Movimento/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Pesquisa FAPESP
Editada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), a revista Pesquisa FAPESP foi lançada em outubro de 1999. O
objetivo básico da publicação é difundir e valorizar os resultados da produção
científica e tecnológica brasileira, da qual a FAPESP é uma das mais
importantes agências de fomento. Trata-se da única publicação jornalística do
país especializada no segmento de ciência e tecnologia que tem por foco
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primordial a produção científica nacional, apesar de cobrir pontualmente as
novidades internacionais. Por isso, a revista funciona como um polo de
contato e reconhecimento contínuo dos pesquisadores brasileiros e como
referência indispensável para as editorias de ciência e tecnologia dos veículos
de comunicação nacionais.
ISSN:
Instituição: FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo
Indexação: Qualis CAPES → C
Site: http://revistapesquisa.fapesp.br/revista/edicoes-anteriores/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Química Nova
A Revista Química Nova publica artigos com resultados originais de pesquisa,
trabalhos de revisão, divulgação de novos métodos ou técnicas, educação e
assuntos gerais em português, espanhol e inglês. Os artigos submetidos à
revista são avaliados por consultores ad hoc (do Brasil e exterior)
especialistas na área envolvida e que eventualmente podem pertencer ao
Conselho Editorial. A edição de Química Nova está a cargo de um corpo
editorial e suas linhas gerais e planejamento de longo prazo estão sob
responsabilidade dos editores e do Conselho Editorial.
ISSN impresso: 0100-4042
ISSN eletrônico: 1678-7064
Instituição: SBQ
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://quimicanova.sbq.org.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RHB - Revista Hospitais Brasil
Com 14 anos de mercado, a Revista Hospitais Brasil está consolidada como
líder no setor editorial de Saúde. Apresentando conteúdo abrangente e
diversificado, é lida por dirigentes, gestores e principais especificadores de
compra dos mais variados setores dos estabelecimentos de saúde de todo o
país.
ISSN:
Instituição: Publimed Editora
Indexação: Qualis CAPES →
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Site: https://portalhospitaisbrasil.com.br/revista-digital/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Saúde em debate
A revista Saúde em Debate, criada em 1976, é uma publicação do Centro
Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), que se dirige às políticas públicas
do campo da saúde. Publicado trimestralmente desde 2010, ou seja, em
março, junho, setembro e dezembro.
ISSN impresso: 0103-1104
ISSN eletrônico: 2358-2898
Instituição: CEBES
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://revista.saudeemdebate.org.br/sed/about
Forma de acesso: impresso e eletrônico

