
PERIÓDICOS DE ENFERMAGEM 

 

REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM – 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. 

MISSÃO: fomentar a produção e a disseminação do conhecimento da 

Enfermagem e áreas correlatas, tendo como foco a interlocução internacional 
para o avanço da ciência Enfermagem. Áreas de Interesse: Enfermagem e 
área da Saúde 

A abreviatura de seu título é Rev Esc Enferm USP, que deve ser usada em 

bibliografias, notas de rodapé e em referências e legendas bibliográficas. 

PERIDIOCIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0080-6234 versão impressa 

ISSN: 1980-220X versão online 

SITE: http://www.revistas.usp.br/reeusp/index 

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA – Criada em 1967, 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. 

O título abreviado da revista é Rev. Saúde Públ., forma que deve ser usada 

em bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0034-8910 versão impressa 

ISSN: 1518-8787 versão online 

http://www.revistas.usp.br/reeusp/index


SITE: http://www.scielo.br/revistas/rsp/paboutj.htm 

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 áreas de interesse para profissionais da área de saúde. 
Caracteriza-se como periódico nacional, de circulação internacional que teve sua primeira edição 
publicada em janeiro de 1993. Publicação Bimestral, versão impressa em Inglês e versão eletrônica nos 
idiomas Português, Espanhol e Inglês. A revista é afiliada à Associação Brasileira de Editores Científicos 
– ABEC e indexada nas mais importantes bases indexadoras nacionais e internacionais. 

A abreviatura de seu título é Rev. Latino-Am. Enfermagem, que deve ser usada em bibliografias, notas 
de rodapé e em referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: A1 

ISSN: 0104-1169 versão impressa 

ISSN: 1518-8345 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/revistas/rlae/paboutj.htm 

REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM – A 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. Foi criada em 1976 e atualmente tem periodicidade trimestral. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 0102-6933 versão impressa 

ISSN: 1983-1447 versão online 

SITE: http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/index 

REVISTA INTERFACE – COMUNICAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO – É ma publicação interdisciplinar, 
trimestral da Unesp – Universidade Estadual Paulista (Laboratório de Educação e Comunicação em 
Saúde, Departamento de Saúde Pública, Botucatu Medical School e do Instituto de Biociências de 
Botucatu), com foco na Educação e Comunicação no práticas de saúde, a educação dos profissionais de 
saúde (ensino superior e Inservice Educação) ea interface de Saúde Pública com a Filosofia e Ciências 
Humanas e Sociais. A pesquisa qualitativa é enfatizada. 

Foi lançado em agosto de 1997, com o propósito de estimular o debate e a divulgação de conhecimentos 
relacionados com as questões contemporâneas que desafiam o campo da Saúde e sua articulação com a 
Comunicação e Educação, com particular incidência sobre o ensino das profissões de saúde como uma 
das suas dimensões da prática e da pesquisa. 

O título abreviado é Interface (Botucatu) e deve ser usado em bibliografias, notas de rodapé, referências 
e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

http://www.scielo.br/revistas/rsp/paboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/rlae/paboutj.htm
http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/index


ISSN: 1414-3283 versão impressa 

ISSN: 1807-5726 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-3283&lng=en&nrm=iso 

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. 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. 

PERIODICIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1806-3713 versão impressa 

ISSN: 1806-3756 versão online 

SITE: www.jornaldepneumologia.com.br 

www.scielo.br/jbpneu 

REVISTA CIÊNCIA, CUIDADO E SAÚDE – Que objetiva divulgar a produção técnico-científica 

relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem. É publicada trimestralmente pelo 

Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 
Estadual de Maringá-UEM. A revista que objetiva divulgar a produção técnico-científica relacionada à área 
da saúde e, em especial, da enfermagem. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1677-3861 versão impressa 

ISSN: 1984-7513 versão online 

SITE: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index 

CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA – Publica debates, análises e resultados de pesquisa sobre um tema 
específico considerado atuais e relevantes para o campo da Saúde Coletiva. Periodicidade: duas vezes 
por ano até 2001, trimestralmente, de 2002 a 2006, bimestral de 2007 a 2009. Em 2010, será publicado 9 
questões e em 2011 ele se tornará mensal. O título abreviado é Ciênc. Saúde Colet., que deve ser usada 
em bibliografias, notas de rodapé e referências bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Mensal 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1413-8123 versão impressa 

ISSN: 1678-4561 versão online 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-3283&lng=en&nrm=iso
http://www.jornaldepneumologia.com.br/
http://www.scielo.br/jbpneu
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index


SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso 

REVISTA COLOMBIA MÉDICA – Tem o fim de publicar e difundir material para a melhora do nível 

acadêmico das profissões afins com a saúde. Uma revista trimestral submetida a arbitragem por pares 
com 38 anos de publicação sem interrupção, que oferece diversas contribuições em espanhol, inglês e 
português 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 0120-8322 versão impressa 

ISSN: 1657-9534 versão online 

SITE: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-9534&nrm=iso&rep=&lng=pt 

REVISTA MEDICINA – Editada pelo Departamento Científico do Centro Acadêmico Rocha Lima da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, lançou seu primeiro exemplar 
em 1961. 

No período de 1965-1970, fundiu-se com Revista de Medicina (São Paulo), publicação do Centro 
Acadêmico Oswaldo Cruz da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Em 1972, contou com a co-participação do Hospital das Clinicas da FMRP/USP. 

A partir de 1989 passou a ser editada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP e Hospital das 
Clinicas da FMRP/USP. 

Publicada trimestralmente com o objetivo de divulgação do conhecimento científico na área médica, 
através da publicação de Artigos Originais, Revisões, Simpósios Temáticos, Casos Clínicos, Pontos de 
Vista, Descrição de Métodos, Técnicas, Temas de Ensino Médico, Resumos de Dissertações e Teses de 
Pós-Graduação e Trabalhos Apresentados em Eventos Científicos. 

Seu público-alvo principal são estudantes de graduação e pós-graduação em Medicina, médicos 
residentes, assistentes e docentes do sistema médico-universitário. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 0076-6046 versão impressa 

ISSN: 2176-7262 versão online 

SITE: http://revista.fmrp.usp.br/index.htm 

REVISTA ENFERMAGEM EM FOCO – A missão da revista Enfermagem em 
Foco é contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento da profissão de 
enfermagem, divulgando conhecimentos relativos aos objetivos finalísticos do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, de normatizar e fiscalizar 
o exercício profissional, publicando artigos aderentes aos temas: ética e 
bioética em saúde e enfermagem; fundamentos teóricos e jurídico-legais da 
profissão de enfermagem; processo de trabalho de enfermagem; filosofia de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-9534&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://revista.fmrp.usp.br/index.htm


enfermagem; organização profissional da enfermagem; políticas públicas em 
saúde e enfermagem. 

Tem como objetivos: 

• propiciar o consumo crítico da produção científica relativa aos objetivos do 
Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem; disponibilizar aos 
profissionais de enfermagem e à comunidade científica, nacional e 
internacional, conhecimentos atualizados fomentando o debate e o intercâmbio 
acerca da enfermagem como trabalho social, disciplina do conhecimento 
científico e profissão do cuidado humano. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 2177-4285 versão impressa 

ISSN: 2357- 707X versão online 

SITE: http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem 

http://revista.portalcofen.gov.br 

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (REBEn) – Criado em 1932, é a 
publicação oficial da Associação Brasileira de Enfermagem (Associação 
Brasileira de Enfermagem – ABEn). É o mais antigo dos periódicos brasileiros 
de enfermagem e sua missão é divulgar a produção científica das diversas 
áreas do conhecimento, que é de interesse para os profissionais de 
enfermagem, incluindo aquela que expressa o projeto político da Associação. 

Seu primeiro título foi “Annaes de Enfermagem”, a partir de maio 1932 a abril de 1941, modificada 
para “Anais de Enfermagem”, de janeiro de 1946 até dezembro de 1954, quando ele começou a ter o 
título atual – Revista Brasileira de Enfermagem (Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn).Em sua 
trajetória, teve uma única interrupção, no período de maio de 1941 a dezembro 1945. 

A REBEn é publicado em ambos os formatos eletrônicos e impressos, bimestral, com tiragem de 300 
exemplares por edição. Ele é distribuído regularmente aos assinantes; às bibliotecas das instituições de 
ensino com Pós-Graduação em Enfermagem e Cursos de Graduação; e Instituições / Serviços de Saúde, 
por meio do intercâmbio e doações. 

O título abreviado é Rev Bras Enferm, que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé e 
referências bibliográficas e legendas 

PERIDIODICIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0034-7167 versão impressa 

ISSN: 1984-0446 versão online 

http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem
http://revista.portalcofen.gov.br/


SITE: http://www.reben.abennacional.org.br/ 

REVISTA MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ – É uma revista 
multidisciplinar que publica pesquisas originais relativas aos campos da 
medicina tropical (incluindo patologia, epidemiologia de campo e estudos 
clínicos), parasitologia médica e veterinária (protozoologia, helmintologia, 
entomologia e malacologia) e microbiologia médica (virologia, bacteriologia e 
micologia). A revista aceita, especialmente, pesquisas básicas e aplicadas em 
bioquímica, imunologia, biologia molecular e celular, fisiologia, farmacologia e 
genética relacionada a essas áreas. Comunicações breves são também 
consideradas. Artigos de revisão somente através de convite. A revista publica 
oito números regulares, constituindo um por ano. Ocasionalmente, trabalhos 
apresentados em simpósios ou congressos são publicados como suplementos. 

Os artigos apresentados devem ser escritos em inglês. Inglês de baixa qualidade é a principal causa de 
atraso na publicação; então, sugerimos aos autores que tenham inglês como língua estrangeira 
submeterem seus manuscritos à verificação de alguém com o inglês como língua nativa e, 
preferencialmente, seja um cientista da área. 

A submissão de um manuscrito às Memórias requer que este não tenha sido publicado anteriormente 
(exceto na forma de resumo) e que não esteja sendo considerado para publicação por outra revista. A 
veracidade das informações e das citações bibliográficas é de responsabilidade exclusiva dos autores. 

Os manuscritos serão analisados por pelo menos dois pareceristas; a aprovação dos trabalhos será 
baseada no conteúdo científico e na apresentação do material. 

A abreviatura de seu título é Mem. Inst. Oswaldo Cruz, que deve ser usada em bibliografias, notas de 

rodapé, referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: O periódico publica anualmente 8 números regulares e um suplemento. 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0074-0276 versão impressa 

ISSN: 1678-8060 versão online 

SITE: http://memorias.ioc.fiocruz.br/ 

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA – CSP publica artigos originais com elevado mérito científico que 
contribuam para o estudo da saúde pública em geral e disciplinas afins. 

Cadernos de Saúde Pública foi publicado desde 1985 pela Arouca Escola 

Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-FIOCRUZ), Rio 

de Janeiro, Brasil Sergio. O jornal foi publicado trimestralmente de 1985 (vol. 1) 

para 2000 (vol. 16) e bimestralmente a partir de 2001 (vol. 17) a 2005 (21 

vol.). Cadernos foi publicada mensalmente desde 2006. 

O título abreviado é Cad. Saúde Pública, que deve ser usada em bibliografias, 

notas de rodapé, referências, citações e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Mensal 

http://www.reben.abennacional.org.br/
http://memorias.ioc.fiocruz.br/


QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0102-311X versão impressa 

ISSN: 1678-4464 versão online 

SITE: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/ 

REVISTA TEXTO & CONTEXTO ENFERMAGEM – rRevista do Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Brasil, é uma organização que publica a produção científico-técnica relacionada 

com a área dos cuidados de saúde e, principalmente, de enfermagem. Foi 

criado em janeiro de 1992, e sua primeira edição foi publicada em junho de 
1992. 

Caracteriza-se como um periódico de circulação nacional e internacional, a 
publicação de artigos, assim, em Português, Inglês e Espanhol. 

Texto & Contexto Enfermagem está associada à Associação Brasileira de 

Editores Científicos – ABEC. 

O título abreviado é Texto contexto- enferm., Que deve ser usada em 

bibliografias, notas de rodapé e referências bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Simestral 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0104-0707 versão impressa 

ISSN: 1980-265X versão online 

SITE: http://www.textoecontexto.ufsc.br/pt/sobre-a-revista/ 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL – É um 
periódico oficial da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), 
multidisciplinar, com acesso aberto, que publica pesquisas originais 
relacionadas a doenças tropicais, medicina preventiva, saúde pública, doenças 
infecciosas e assuntos relacionados. A preferência para publicação será dada a 
artigos que relatem pesquisas e observações originais. A revista possui um 
sistema de revisão por pares, para a aceitação de artigos, e sua periodicidade 
é bimestral. A Revista de Sociedade Brasileira de Medicina Tropical é 
publicada em Inglês. A revista convida à publicação Artigos Originais, 
Editoriais, Artigos de Revisão, Comunicações Breves, Relatos de Casos, 
Relatórios Técnicos, Imagens em Doenças Infecciosas, Cartas, Suplementos e 
Obituários. 

A Sociedade também publica através de sua revista, suplementos sobre as 
reuniões anuais sobre Doença de Chagas e Leishmaniosese, também, publica 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/
http://www.textoecontexto.ufsc.br/pt/sobre-a-revista/


dados da Organização Pan-Americanade Saúde (OPAS) e da Fundação 
Nacional de Saúde (FNS) do Ministério de Saúde (MS). 

A abreviatura de seu título é Rev. Soc. Bras. Med. Trop., que deve ser usada 

em bibliografias, notas de rodapé e em referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 0037-8682 versão impressa 

ISSN: 1678-9849 versão online 

SITE: http://sbmt.org.br/portal/revista/ 

REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA – É uma publicação 

trimestral, editada pela Associação Brasileira de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva – ABRASCO e 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. 

Publica também artigos para as seções: Debate destinada a discutir 
diferentes visões sobre um mesmo tema que poderá ser apresentado 

sob a forma de consenso/dissenso, artigo original seguido do 

comentário de outros autores, reprodução de mesas redondas e 

outras formas assemelhadas; Notas e Informações – notas prévias de 

trabalhos de investigação, bem como relatos breves de aspectos 
novos da epidemiologia além de notícias relativas a eventos da área, 

lançamentos de livros e outros; Cartas ao Editor – comentários de 

leitores sobre trabalhos publicados na Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 

A Revista Brasileira de Epidemiologia é associada à Associação 
Brasileira de Editores Científicos. 

A abreviatura de seu título é Rev. bras. epidemiol., que deve ser 

usada em bibliografias, notas de rodapé e em referências e legendas 
bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1415 – 790X versão impressa 

ISSN: 1980-5497 versão online 

http://sbmt.org.br/portal/revista/


SITE: http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-brasileira-de-

epidemiologia/ 

http://www.scielosp.org/revistas/rbepid/paboutj.htm 

REVISTA BRASILEIRA MATERNO INFANTIL – É publicada trimestralmente 
(março, junho, setembro e dezembro) 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. 

É um periódico interdisciplinar sobre os aspectos biomédicos, epidemiológicos 
e sócioculturais da saúde da mulher e da criança. 

A abreviatura de seu título é Rev. Bras. Saude Mater. Infant., que deve ser 

usada em bibliografias, notas de rodapé e em referências e legendas 

bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1519-3829 versão impressa 

ISSN: 1806-9304 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1519-

3829/lng_pt/nrm_iso 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – É uma publicação 
trimestral mantida pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação 
Especial – ABPEE, que foi criada em 1993, na cidade do Rio de Janeiro, 
durante a realização do III Seminário de Educação. 

A Sede da ABPEE é móvel, acompanha a Diretoria eleita e terá como domicílio 
temporário o mesmo endereço profissional do Presidente, durante sua gestão. 

Atualmente, a sede da ABPEE está localizada na cidade de Londrina, na 

Universidade Estadual de Londrina. A Revista Brasileira de Educação 

Especial é impressa em Marília, em parceria com a Faculdade de Filosofia e 

Ciências da Unesp. 

A Revista tem como o objetivo a disseminação de conhecimento em Educação 
Especial e periodicidade trimestral. 

Publica artigos originais, principalmente, de pesquisa, porém abrindo espaço 
para ensaios, artigos de revisão e resenhas. 

http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-brasileira-de-epidemiologia/
http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-brasileira-de-epidemiologia/
http://www.scielosp.org/revistas/rbepid/paboutj.htm
http://www.imip.org.br/
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1519-3829/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1519-3829/lng_pt/nrm_iso


A abreviatura de seu título é Rev. bras. educ. espec., que deve ser usada em 

bibliografias, notas de rodapé e em referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1413-6538 versão impressa 

ISSN: 1980-5470 versão online 

SITE: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial 

REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE – É uma publicação do Centro de Estudos Educação e 

Sociedade (CEDES). A revista aceita colaborações de artigos e resenhas na área de Ciência da 

Educação, reservando-se o direito de publicar ou não o material espontaneamente enviado à redação. 

Educação & Sociedade é um dos mais importantes periódicos editados hoje 

na área da Educação no país. Publicada desde 1978, a revista tem 
periodicidade trimestral. Além disso, um número especial temático tem sido 
organizado a cada ano, desde 1995, transformando a revista em uma 
publicação trimestral. 

Planejada como instrumento de incentivo à pesquisa acadêmica e ao amplo 
debate sobre o ensino, nos seus diversos prismas, ela atinge, após anos de 
publicação ininterrupta, um grande acúmulo de análises, informações, debates, 
fontes teóricas, relatos de experiências pedagógicas, entre outros, de grande 
interesse a cientistas e educadores que atuam nas ciências humanas e outros 
campos do saber. 

Um aspecto a ser salientado, no horizonte abrangido por Educação & 

Sociedade, é seu trabalho de abertura aos países da América Latina e Europa. 
A revista, indexada internacionalmente, recebe contribuições de autores de 
diversos países. Nesse intercâmbio cosmopolita, tem-se logrado trazer para o 
setor da educação e para outras áreas não apenas temas discutidos por 
especialistas com rigor e novidade, mas também um renovado interesse para 
as várias linhas de pesquisa acadêmica. 

O título abreviado da revista é Educ. Soc., forma que deve ser usada em 

bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 0101-7330 versão impressa 

ISSN: 1678- 4626 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_pt/nrm_iso 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_pt/nrm_iso


REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA – RBP PSYCHATRYA PUBLICAÇÃO (RBP) – é a publicação 

oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria). Ex Revista 

ABP, a RBP é publicada trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro. Sua finalidade é 

publicar trabalhos originais de todas as áreas da psiquiatria, com foco em saúde pública, epidemiologia 
clínica, ciências básicas e problemas de saúde mental que são relevantes em nosso meio. 

Conteúdos publicados representam as opiniões dos autores e não refletem necessariamente as opiniões 
do Conselho Editorial. 

O título abreviado da revista é Rev. Bras. Psiquiatr. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1516-4446 versão impressa 

ISSN: 1809-452X versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-4446&lng=en&nrm=iso 

REVISTA ELETRÔNICA DE ENFERMAGEM – É um periódico de acesso livre e gratuito, publicado 
trimestralmente pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (Brasil). Tem como 
missão a 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. Os 
manuscritos escritos em Português, Inglês ou Espanhol e submetidos para análise devem ser originais, 
não ter sido previamente publicado ou apresentado em outros periódicos. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1518–1944 versão online 

SITE: http://www.fen.ufg.br/revista/ 

REVISTA ENFERMAGEM UERJ – é uma publicação bimestral da Faculdade de Enfermagem da UERJ, 
criada em 1993. Publica 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. 

A Revista Enfermagem UERJ é afiliada à Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC. 
A abreviatura de seu título é Rev. enferm. UERJ, que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé e 
em referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 0104-3552 versão impressa 

ISSN: versão online 

SITE: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/index 

http://www.abpbrasil.org.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-4446&lng=en&nrm=iso
http://www.fen.ufg.br/revista/
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/index


ESCOLA ANNA NERY REVISTA DE ENFERMAGEM – É um veículo de comunicação científica mantido 
pela Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 1997. Sua 
finalidade é publicar manuscritos originais relativos à Enfermagem, Saúde e outras áreas de 
conhecimento com interfaces nas ciências da Saúde e da Enfermagem. 

O título abreviado do periódico é Esc. Anna Nery, que deve ser usado em bibliografias, notas de rodapé, 
referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: C 

ISSN: 1414-8145 versão impressa 

ISSN: 2177-9465 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/revistas/ean/pinstruc.htm 

REVISTA BIOÉTICA – É uma publicação científica idealizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
cujo objetivo é fomentar a discussão interdisciplinar e plural de temas de bioética e ética médica, 
voltando-se à formação acadêmica e ao aperfeiçoamento constante dos profissionais de saúde. Sua linha 
editorial, bem como a composição e atuação do Corpo Editorial, são completamente independentes da 
plenária do CFM. Os autores são responsáveis pelas informações divulgadas nos artigos, que não 
expressam, necessariamente, a posição oficial do CFM. 

O título abreviado do periódico é Rev. Bioét., que deve ser usado em bibliografias, notas de rodapé, 

referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Quadrimestral 

QUALIS/CAPES: B3 

ISSN: 1983-8042 versão impressa 

ISSN: 1983-8034 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8042&nrm=iso&rep=&lng=pt 

REVISTA BRASILEIRA CIÊNCIAS DA SAÚDE – RBCS é uma publicação da Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul (USCS), que tem como missão divulgar o conhecimento científico na área das 
ciências da saúde. A revista acaba de passar por uma reformulação, passando a se chamar Revista de 
Atenção à Saúde – RAS. Entende-se por Atenção à Saúde ações que possam envolver a promoção, a 
prevenção, o tratamento e a reabilitação de condições de saúde-doença, tanto no âmbito individual 
quanto no coletivo. A missão da revista é divulgar o conhecimento da Área das Ciências da Saúde, com 
visão na abordagem multiprofissional e interdisciplinar permitindo a existência de várias perspectivas 
teórico-metodológicas, como princípio a Atenção à Saúde. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B3 

ISSN: 1415-2177 versão anterior 2359-4330 versão impressa 

ISSN: versão online 

SITE: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/index 

http://www.scielo.br/revistas/ean/pinstruc.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-8042&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/index


 


