ENFERMAGEM - PERIÓDICOS ELETRÔNICOS

ACTA – PAULISTA DE ENFERMAGEM
Publicação de
Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo
ISSN 1982-0194 (on-line)
Missão
Divulgar o conhecimento científico gerado no rigor da metodologia da pesquisa
e da ética.
Qualis B1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01032100&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH
Publicação de Associação Brasileira de Divulgação Científica
ISSN 1414-431X (on-line)
Missão
Publicar resultados de pesquisas originais que contribuam significativamente
para o conhecimento no campo das ciências médicas e biológicas
Título Anterior:
Revista brasileira de pesquisas médicas e biológicas
Qualis C
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100879X&lng=pt&nrm=iso

ENFERMAGEM

CADERNOS PAGU
Publicação de Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu
ISSN 1809-4449 (on-line)
Missão
cadernos pagu, publicação quadrimestral interdisciplinar, tem como objetivo
contribuir para a ampliação e fortalecimento do campo interdisciplinar de
estudos de gênero no Brasil e para o intercâmbio do conhecimento produzido
em âmbito internacional. Publica artigos inéditos com contribuições científicas
originais, que colaborem para a inovação teórica, metodológica e/ou agreguem
conhecimento empírico inovador, e debates em torno de textos teóricos
relevantes no campo dos estudos de gênero, viabilizando, assim, a difusão de
conhecimentos na área e a leitura crítica da produção internacional.
Qualis A2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01048333&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________

CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA
Publicação de ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva
ISSN 1678-4561 (on-line)

Missão
Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas
considerados relevantes para a Saúde Coletiva.
Qualis B1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14138123&lng=pt&nrm=iso

ENFERMAGEM

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA
Publicação de Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca,
Fundação Oswaldo Cruz
ISSN 1678-4464 (on-line)

Missão
Publicar artigos originais que contribuam para o estudo da saúde pública em
geral e disciplinas afins, como epidemiologia, nutrição, parasitologia, ecologia e
controles de vetores, saúde ambiental, políticas públicas e planejamento em
saúde, ciências sociais aplicadas à saúde, dentre outras.
Qualis A2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102311X&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA
Publicação de Associação Médica Brasileira
ISSN 1806-9282 (on-line)
Missão
Publicar artigos que contribuam para o conhecimento médico.
Qualis B1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01044230&lng=pt&nrm=iso

ENFERMAGEM

REVISTA BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Publicação de Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia
ISSN 1806-9339 (on-line)

Missão
Publicar contribuições originais submetidos à análise e que versem sobre
temas relevantes no campo da Ginecologia e da Obstetrícia.
Qualis B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01007203&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________

REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA
Publicação de Associação de Medicina Intensiva Brasileira - AMIB
ISSN 1982-4335 (on-line)
Missão
Melhorar o cuidado aos pacientes agudamente doentes por meio de discussão,
distribuição e promoção de informação baseada em evidência relevante aos
profissionais envolvidos com medicina intensiva
Qualis B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103507X&lng=pt&nrm=iso

ENFERMAGEM

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
Publicação de Associação Brasileira de Enfermagem
ISSN 1984-0446 (on-line)
Missão
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.
Qualis B1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00347167&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________
REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP
Publicação de Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem
ISSN 1980-220X (on-line)
Missão
Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento da Enfermagem e
áreas correlatas.
Qualis B1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00806234&lng=pt&nrm=iso

ENFERMAGEM

REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM

Publicação de Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de
Enfermagem
ISSN 1983-1447 (on-line)
Missão
Contribuir para a divulgação do conhecimento na área da saúde, publicando a
produção científica de interesse para a Enfermagem.
Qualis B5
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=19831447&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________
REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM
Publicação de Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / Universidade de
São Paulo
ISSN 1518-8345 (on-line)
Missão
Publicar resultados de pesquisas de enfermagem e áreas afins que contribuam
para o avanço do conhecimento científico e para a prática profissional.
Qualis B5
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01041169&lng=pt&nrm=iso

ENFERMAGEM

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA
Revista de Saúde Pública
Publicação de Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
ISSN 1518-8787 (on-line)
Missão
Publicar e disseminar produtos do trabalho científico que sejam relevantes para
a Saúde Pública
Qualis B4
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00348910&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________
TEXTO E CONTEXTO ENFERMAGEM
Publicação de Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós
Graduação em Enfermagem
ISSN 1980-265X (on-line)
Missão
Destina-se à publicação da produção técnico-científica relacionada à área da
saúde e, em especial da enfermagem.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01040707&lng=pt&nrm=iso
_______________________________________________________________
ESCOLA ANNA NERY
Publicação de Universidade Federal do Rio de Janeiro
ISSN 2177-9465 (on-line)
Missão
Publicar trabalhos originais de contribuição científica, no campo da
enfermagem e áreas afins.
Qualis B2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=14148145&lng=pt&nrm=iso

ENFERMAGEM

CIÊNCIA CUIDADO E SAÚDE
Publicação de Universidade Estadual de Maringá-UEM
ISSN 1984-7513 (on-line)
Missão
Periódico de publicação trimestral que objetiva divulgar a produção técnicocientífica relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem. Publica
artigos originais, de revisão, reflexão e relato de experiência.
Qualis B2
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index
_______________________________________________________________
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ENVELHECIMENTO
Publicação de Universidade de Passo Fundo (UPF).
ISSN:2317-6695 (on-line).
Missão
Publica artigos originais e inéditos de pesquisa e desenvolvimento em
português, espanhol e inglês, que representem contribuição efetiva para a área
das ciências do envelhecimento humano, bem como de temas de interesse e
afins. A revista pretende ser um veículo dos acontecimentos científicos,
culturais e, mesmo, éticos em torno das questões do envelhecimento humano,
aberta e crítica; ao mesmo tempo, quer contribuir para a melhoria das
condições de vida da população.
Qualis C
http://seer.upf.br/index.php/rbceh/about/editorialPolicies#focusAndScope
_______________________________________________________________

ENFERMAGEM

REVISTA BAIANA DE ENFERMAGEM
Publicação de Universidade Federal da Bahia.
ISSN 2178-8650 (on-line)
Missão
Divulgar informações técnicas e científicas no campo da enfermagem, saúde,
educação e áreas afins, por meio da publicação de artigos de relevância teórica
e/ou prática e de qualidade, propiciando espaço de reflexão e aprofundamento
do conhecimento que envolvam questões da prática, do ensino e da pesquisa
em saúde e enfermagem.
Qualis B5
http://seer.upf.br/index.php/rbceh/about/editorialPolicies#focusAndScope
_______________________________________________________________
REVISTA DE ENFERMAGEM DO CENTRO-OESTE MINEIRO
Publicação Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)
ISSN 2236-6091 (on-line)
Missão
A publicação de resultados de pesquisas científicas de enfermagem e de
outras áreas de interesse, de autores brasileiros e de outras nacionalidades.
Qualis B5
http://www.ufsj.edu.br/recom/
_______________________________________________________________

ENFERMAGEM

REVISTA DE PESQUISA: CUIDADO É FUNDAMENTAL
Publicação de Universidade Estadual do Rio de Janeiro
ISSN: 2175-5361 (on-line)
Missão
Divulgar informações técnicas e científicas no campo da enfermagem, saúde,
educação e áreas afins, por meio da publicação de artigos de relevância teórica
e/ou prática e de qualidade, propiciando espaço de reflexão e aprofundamento
do conhecimento que envolvam questões da prática, do ensino e da pesquisa
em saúde e enfermagem.
Qualis B5
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/index

REVISTA ELETRÔNICA DE ENFERMAGEM
Publicação de Universidade Federal de Goiás
ISSN 1518-1944.(on-line)
Missão
Divulgar resultados de investigações científicas relacionadas à área da Saúde,
em especial à Enfermagem.
Qualis B3
https://www.fen.ufg.br/fen_revista/index.html
_______________________________________________________________

ENFERMAGEM

