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⦁ 1 – REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA 

A Revista de Saúde Pública tem por finalidade publicar contribuições científicas originais 

sobre temas relevantes para a saúde pública em geral.  

⦁ ISSN 1413-389X 

QUALIS: A2 

ACESSO: http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0

2 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Busca disseminar a produção científica nas áreas da atividade física, do exercício e do 

esporte, por meio da publicação de resultados de pesquisas originais e de outras formas de 

documentos que contribuam para o conhecimento fundamental e que sejam aplicados no 

âmbito das Ciências da Saúde. 

ISSN 2359-4330 

QUALIS: B2 

ACESSO: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/about

⦁ 3 – REVISTA BIOÉTICA 

A revista Bioética é uma publicação do Conselho Federal de Medicina para fomentar a 

discussão multidis  ciplinar de Bioética e Ética Médica. 

⦁ ISSN 1983-8034 

QUALIS: B1 

ACESSO: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica

⦁ 4 – REVISTA DE MICROBIOLOGIA 

To publish original research papers, research notes and, occasionally, reviews, covering all 

aspects of Microbiology. 

ISSN 0001-3714 

QUALIS: XX 

ACESSO: https://www.scielo.br/j/rm/

⦁ 5 – BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOCICAL RESEARCH 

Publicar resultados de pesquisas originais que contribuam significativamente para o 

conhecimento no campo das ciências médicas e biológicas 

⦁ ISSN 1414-431X 

QUALIS: B3 

ACESSO: https://www.scielo.br/j/bjmbr/
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⦁ 6 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO FUNCIONAL 

A Nutrição Funcional no Brasil, foi introduzida em 1999, com objetivo de abordar, prevenir e 

tratar desordens crônicas complexas por meio da detecção e correção dos desequilíbrios 

orgânicos. Com esta ótica cada vez mais crescem o numero de cursos com formação de 

profissionais dedicados e conscientes, de atualização continuada, na busca de caminhos 

para restauração da vitalidade positiva...

ISSN 2176-4522 

QUALIS: XX 

ACESSO: https://www.sumarios.org/revista/revista-brasileira-de-nutrição-funcional

7 – REVISTA MULTIDISCIPLINAR DO DIABETES E DAS PATOLOGIA ASSOCIADAS 

A educação e informação em diabetes deve chegar, não apenas aos pacientes, como 

também aos profissionais especializados nesta doença 

ISSN 1517-6428 

QUALIS: B3 

ACESSO: http://www.anad.org.br/nossas-publicacoes/revista-diabetes-clinica/

8 – 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 1980-5494 

QUALIS: B2 

ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415790X&lng=pt&nrm=iso

9 – BJM BRAZILIAN JOURNAL MICROBIOLOGY 

Publicar trabalhos de pesquisa originais e revisões, envolvendo todos os aspectos da 

microbiologia.  ISSN 1517-8382 

QUALIS: B2 

ACESSO: https://www.scielo.br/j/bjm/

10 – ARQUIVO BRASILEIRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO 

Publicar e divulgar, para a comunidade médico-científica nacional e internacional, 

contribuições científicas clínicas e básicas na área de Endocrinologia e Metabologia e 

ciências afins..  

⦁ ISSN 0004-2730 

QUALIS: C1 

ACESSO: https://www.scielo.br/journal/abem/about/#about
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11 – RAMB JOURNAL OF THE BRAZILIAN MEDICAL 

Publicar artigos que contribuam para o conhecimento médico.

⦁ ISSN 0104-4230 

QUALIS: B1 

ACESSO:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01044230&lng=pt&nrm=iso

12 – REVISTA BRASILEIRA DE FARMÁCIA RBA 

A Revista Brasileira de Farmácia (Brazilian Journal of Pharmacy)  é um periódico científico, 

de publicação quadrimestral a partir de   2014, veiculado por meio eletrônico  

⦁ ISSN 0004-2730 

QUALIS: B2 

ACESSO: https://farma.t4h.com.br/educacao/periodicos/revista-brasileira-de-

farmacia/

13 – INTERNACIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY 

Tiene por finalidad publicar artículos sobre investigaciones originales en todos los aspectos 

de la Anatomía, macroscópica, histológica y del desarrollo, como también en otros campos 

de las Ciencias Morfológicas, incluido Biología Celular y Molecular. También acepta Temas 

de Revisión y Actualización, Comunicaciones Breves y Cartas al Editor.  

⦁ ISSN 0717-9502 

QUALIS: B3 

ACESSO: http://www.intjmorphol.com/international-journal-of-morphology/

14 – REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO 

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 2357-7894 

QUALIS: B1 

ACESSO: https://www.rasbran.com.br/rasbran

15 – REVISTA DE NUTRIÇÃO 

Revista de Nutrição é continuação do título Revista de Nutrição da Puccamp, fundada em 

1988. É uma publicação bimestral, editada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Saúde do Centro de Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

Publica trabalhos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e 

interfaces; está aberta a contribuições da comunidade científica nacional e internacional. 

ISSN XXXX-XXXX 

QUALIS: B2 

3



ACESSO: https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/nutricao

16 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA 

A Revista Brasileira de Nutrição Esportiva (RBNE) 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 Nutrição e a Suplementação com fundamentação 

na fisiologia humana no âmbito do esporte, da estética, da educação e da saúde. 

ISSN 1981-9927 

QUALIS: B3 

ACESSO: http://www.rbne.com.br/index.php/rbne

17 – REVISTA DE NUTRIÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Periódico eletrônico da Universidade Estadual do Ceará. Publica artigos acadêmicos e 

científicos originais na área de Alimentos, Nutrição e Vigilância em Saúde. 

⦁ ISSN 2357-9617 

QUALIS: B3 

ACESSO: http://www.revistanutrivisa.com.br

18 – DEMETRA – ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO & SAÚDE 

Periódico científico interdisciplinar de acesso aberto que tem por missão publicar debates, 

análises e resultados de investigações relevantes para o campo da Alimentação, Nutrição e 

Saúde publicado pelo Instituto de Nutrição da UERJ. 

Recebemos originais em português, espanhol ou inglês provenientes dos campos da Saúde, 

Humanidades e outros que abordem temas relativos à comida, alimento ou nutriente. Após 

avaliação por pares, divulgamos textos completos em duas versões: português e inglês ou 

espanhol e inglês. 

⦁ ISSN 2338-913X 

QUALIS: B2 

ACESSO: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index

19 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA 

Revista publica assuntos na área de científicos originais na área de Alimentos, Nutrição e 

Vigilância em Saúde. 

⦁ ISSN 0103-7196 

QUALIS: C1 

ACESSO: http://portalrev.enfermagem.bvs.br/index.php?issn=0103-7196&lang=pt

⦁ 20 – REVISTA CHILENA DE NUTRICION 
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A missão da Revista Chilena de Nutrição, órgão oficial da Sociedade Chilena de Nutrição, 

Bromatologia e Toxicologia, é: incentivar a investigação em nutrição e ciências afins, 

realizadas tanto a nível nacional como internacional. Estimular a investigação nestas áereas, 

proporcionando um meio de difusão para propor e discutir temas, assim como facilitar o 

intercambio de informação entre os distintos grupos de investigadores. Ser um órgão de 

divulgação das atividades nacionais e internacionais relacionadas com nutrição. Incentivar a 

especialização e capacitação profissional em Alimentação e Nutrição, de acordo com os 

avanços científicos e tecnológicos. 

⦁ ISSN 0717-7518 

QUALIS: C2 

ACESSO: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7518&lng=pt

⦁ 21 – REVISTA SAÚDE EM FOCO 

A Revista Saúde em Foco (ISSN 2358-7946 | digital) é Periódico Multidisciplinar da área da 

Saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia e Saúde Coletiva) da Faculdade Santo Agostinho (Teresina, Piauí, Brasil). A 

revista é uma publicação semestral de manuscritos científicos, incluindo editoriais, artigos 

originais, artigos de revisão sistemática e relatos de casos, referentes a assuntos e estudos 

de interesse técnico- científico nas áreas das Ciências da Saúde, dirigida a pesquisadores, 

professores, profissionais e estudantes de cursos de graduação e pós-graduação, tendo por 

finalidade publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes para a saúde em 

geral. Os trabalhos são revisados por pares e a aceitação é baseada no conteúdo científico e 

apresentação do material. 

⦁ ISSN 2358-7946 

QUALIS: C1 

ACESSO: http://189.43.21.151/revista/index.php/saudeemfoco

⦁ 22 – REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA 

A incorporação ao mercado formal de trabalho e a contracepção, agendas intensificadas a 

partir da segunda metade do século XX, criaram as condições para que as mulheres 

pudessem ter projetos próprios e se desgarrassem da tutela masculina. Redução da 

dependência do casamento ou da família de origem, decisão sobre o número desejado de 

filhos e o melhor momento para tê-los mudaram opções sobre maternidade, gravidez e parto. 

Entretanto, tudo isso não vem ocorrendo de forma linear. Hierarquias sociais produzidas pela 

intercessão entre classe e raça/etnia influenciam fortemente o acesso aos bens. Nesse 

sentido, os avanços obtidos pela redução da pobreza no Brasil e no mundo não foram 

suficientes para garantir a qualidade igualitária da atenção à gestação e ao parto.  

⦁ ISSN 1678-4561 

QUALIS: C2 

5



ACESSO: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br

⦁ 23 – REVISTA HIGIENE ALIMENTAR 

Desejamos agradecer a todos os assinantes e leitores em geral pela grande repercussão e 

interesse demonstrado para a participação junto ao Conselho Editorial da revista Higiene 

Alimentar. O fato, honroso para todos, vem de encontro aos mais nobres objetivos da 

publicação, quais sejam o de divulgar seriamente a produção científica da área alimentar, 

bem como constituir-se num polo aglutinador de profissionais especializados que, a cada 

momento, analisam criticamente a pesquisa produzida e a divulgam aos colegas, 

convertendo-se em importante instrumento de aperfeiçoamento profissional. 

⦁ ISSN XXXX-XXXX 

QUALIS: XX 

ACESSO: http://higienealimentar.com.br

⦁ 24 – REVISTA BRASILEIRA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE 

A Revista Brasileira em Promoção da Saúde (RBPS) foi fundada em 1984 e baseia-se na 

Promoção da Saúde, contemplando políticas públicas, ambientes saudáveis, capacitação 

comunitária, desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e reorientação de 

serviços de saúde. Tem como missão fomentar o desenvolvimento da Promoção da 

Saúde/Saúde Coletiva por meio da publicação cientifica advinda de ações e pesquisas de 

relevância e correlação com estas áreas. Publica artigos com abordagens quantitativa e 

qualitativa, pesquisas de natureza descritiva, analítica, estudos clínicos, epidemiológicos e 

ambientais, que tenham como objetivo final a divulgação do conhecimento científico em 

Promoção da Saúde e em Saúde Pública/Coletiva. A RBPS publica editoriais, artigos 

originais, artigos de revisão e descrição ou avaliação de experiências. A publicação é 

trimestral e bilíngue com ACESSO ABERTO pelo Portal de Periódicos da UNIFOR 

(http://periodicos.unifor.br/). A revista verifica existência de similaridade em todos os 

manuscritos submetidos, antes de enviar para a revisão por pares. 

⦁ ISSN 1806-1230 

QUALIS: XX 

ACESSO: http://periodicos.unifor.br/rbps

⦁ 25 – REVISTA DE MEDICINA E SAÚDE DE BRASÍLIA 

A Revista de Medicina e Saúde de Brasília é um periódico quadrimestral editado pela 

Universidade Católica de Brasília com o objetivo de publicar artigos nacionais e 

internacionais que divulguem resultados de pesquisas e temas de interesse para área médica 

e da saúde nas categorias artigo original; artigo de revisão; artigos sobre história da medicina; 

relatos de casos; artigos especiais e cartas ao editor. 

⦁ ISSN 2238-5339 
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QUALIS: C2 

ACESSO: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rmsbr

⦁ 26 – REVISTA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

A revista Segurança Alimentar e Nutricional é semestral e publica contribuições cientificas 

originais, revisões, discussões e debates sobre a temática da segurança alimentar e 

nutricional (incluindo aspectos socioeconômicos, tecnológicos e de gestão relevantes para 

área de forma geral). Desde 2015 a Revista integra o Portal de Periódicos Eletrônicos da 

UNICAMP e a partir de 2016 os artigos publicados passarão a ter DOI (Digital object 

identifier) tornando mais fácil a busca e disseminação dos trabalhos publicados. 

⦁ ISSN 2316-297X 

QUALIS: B4 

ACESSO: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san

27 – REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL 

A revista busca e disseminação dos trabalhos publicados. 

⦁ ISSN 0102-9754 

QUALIS: XX 

ACESSO: http://portalrev.enfermagem.bvs.br/index.php?issn=0102-9754&lang=pt

⦁ 28 – 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), atualmente editada e mantida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a Elsevier, 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 2179-3255 

QUALIS: XX 

ACESSO: http://rbceonline.org.br
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