
Periódicos disponíveis somente on-line 
 

 
 

1. CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA: 
A Revista Ciência & Saúde Coletiva – criada ao final de 1996 - é um espaço científico para discussões, debates, 
apresentação de pesquisas, exposição de novas ideias e de controvérsias sobre a área. 
 
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/ 
 
 
 

2. INTERFACE: COMUNICAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO 
A Interface – Comunicação, Saúde, Educação é uma publicação eletrônica, de acesso aberto, interdisciplinar, 
trimestral, editada pela Unesp, dirigida para a Educação e Comunicação nas práticas de saúde, a formação de 
profissionais de saúde (universitária e continuada) e a Saúde Coletiva  em sua articulação com a Filosofia, as 
Artes, Ciências  Sociais e Humanas. 
 
http://interface.org.br/ 
 
 
 

3. BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING 
A Revista tem como missão é registrar, recuperar e divulgar informações sob a forma de evidências científicas 
importantes, defendendo a liberdade editorial e a integração global do conhecimento entre pesquisadores e 
profissionais de enfermagem e saúde. 
 
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing 
 
 
 

4. REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM 
A Revista procura contribuir para a divulgação do conhecimento na área da saúde, publicando a produção 
científica de interesse para a Enfermagem. 

 
http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/issue/archive 

 
 
 

5. REVISTA LATINO AMERICANA DE ENFERMAGEM 
Promover a disseminação do conhecimento científico da enfermagem através da publicação arbitrada de artigos 
que contribuam para a expansão desta área do saber e para a fundamentação das ações profissionais. 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169&lng=en&nrm=iso 
 
 
 

6. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 
A Revista Brasileira de Enfermagem é o órgão oficial de publicação da Associação Brasileira de Enfermagem 
(ABEn). É o mais antigo periódico da Enfermagem brasileira e sua missão é divulgar a produção científica das 
diferentes áreas do saber que sejam do interesse da Enfermagem, incluindo a que expresse o projeto político da 
Associação. 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&lng=en&nrm=iso 
 
 
 
 
 



7. REVISTA TEXTO E CONTEXTO DE ENFERMAGEM 
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. 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-0707&lng=en&nrm=iso 
 
 
 

8. REVISTA ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE O ENVELHECIMENTO 
 Revista Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento é uma publicação semestral do Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares sobre o Envelhecimento da Pró-reitora de Extensão da UFRGS. 
 
http://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer 
 
 
 

9. REVISTA ELETRÔNICA DE ENFERMAGEM 
A Revista Eletrônica de Enfermagem é um periódico de acesso aberto, gratuito e trimestral, destinado à 
divulgação arbitrada da produção científica na área de Ciências da Saúde com ênfase na de Enfermagem, de 
autores brasileiros e de outras nacionalidades. 
 
https://www.fen.ufg.br/fen_revista/ 
 
 
 

10. EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE 
A Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, aborda a difusão do conhecimento epidemiológico visando ao 
aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2237-9622&lng=en&nrm=iso 
 
 
 

11. REVISTA DE PESQUISA: CUIDADO É FUNDAMENTAL 
A Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, é uma revista trimestral editada pelo Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem - Mestrado, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
 
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental 
 
 
 

12. REVISTA EDUCAÇÃO E SAÚDE. 
 
A Revista Educação e Saúde aborda o adoecimento em saúde mental em territórios marcados pela violência, o 
crescimento do agronegócio e o aumento da intoxicação por agrotóxicos e uma análise sobre a evolução das 
equipes de saúde da família em tempos de Programa Mais Médicos. 
 
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/ 
 
 
 

13. REVISTA ESCOLA DE ENFERMAGEM USP 
A revista tem como 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. 
 
http://www.revistas.usp.br/reeusp 
 
 



14. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
A Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano (RBCEH) é uma publicação científica do Programa 
de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano (ppgEH) e da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEEF) 
da Universidade de Passo Fundo (UPF), apresentada em versão impressa e em versão online. 
 
http://seer.upf.br/index.php/rbceh/index 
 
 
 

15. REVISTA ELETRÔNICA DE COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO & INOVAÇÃO EM SAÚDE – RECIIS 
Trata-se de um periódico multidisciplinar trimestral de acesso aberto, revisado por pares e sem ônus para o 
autor. Publicam artigos de interesse para as áreas de comunicação, informação e saúde. 
 
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis 
 
 
 

16. SAÚDE E SOCIEDADE 
Divulgar a produção das diferentes áreas do saber, sobre práticas da saúde, visando ao desenvolvimento 
interdisciplinar do campo da saúde pública. 

 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1290&lng=en&nrm=iso 
 

 
 

17. SAÚDE EM DEBATE 
A Revista destina-se a difundir os documentos (artigos, comentários, relatórios) resultantes da realização de 
eventos (seminários, simpósios, encontros, congressos) promovidos por instituições ou entidades da área da 
Saúde. 

 
http://www.saudeemdebate.org.br/ 
http://cebes.org.br/publicacao-tipo/revista-divulgacao/ 
 
 
 

18. CADERNOS DE SOCIOLOGIA – UFRGS 
Sociologias é uma publicação quadrimestral do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS, destinada 
a promover intercâmbio entre cientistas sociais nacionais e internacionais. É uma revista de orientação 
pluralista que se construiu com base na ideia da crescente importância de espaços para a disseminação do 
conhecimento produzido na universidade, tanto para circulares informações e pesquisas entre a coletividade 
científica, quanto para informar a sociedade, estabelecendo canais de comunicação. 
 
http://www.ufrgs.br/periodicos/periodicos-1/sociologias 
 
 
 

19. 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.   
 
http://www.fsp.usp.br/rsp/ 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso 
 
 
 
 
 
 



20. REVISTA COGITARE ENFERMAGEM  
A Cogitare Enfermagem proporciona acesso publico a todo seu conteúdo, seguindo o princípio que tornar 
gratuito o acesso a pesquisas gera um maior intercâmbio global de conhecimento. Tal acesso está associado a um 
crescimento da leitura e citação do trabalho de um autor. 
 
https://revistas.ufpr.br/cogitare/index 
 
 
 

21. ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM 
Acta Paulista de Enfermagem é a publicação eletrônica técnico-científica da Escola Paulista de Enfermagem - EPE 
da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. ISSN (versão eletrônica): 1982-0194. Sua missão é divulgar o 
conhecimento científico gerado no rigor da metodologia da pesquisa e da ética. O objetivo da Acta é publicar 
resultados de pesquisas originais para o avanço das práticas de enfermagem clínica, cirúrgica, gerencial, ensino, 
pesquisa e tecnologia da informação e comunicação. 
 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-2100&lng=pt&nrm=iso 
 
http://www2.unifesp.br/acta/ 
 
 
 

22. ESCOLA ANNA NERY REVISTA DE ENFERMAGEM 
Escola Anna Nery Revista de Enfermagem é um veículo de difusão científica mantido pela  Escola de Enfermagem 
Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua finalidade é publicar trabalhos originais relativos à 
Enfermagem, Saúde e outras áreas de conhecimento com interfaces na Saúde e na Enfermagem.  
 
http://eean.edu.br/default.asp 
 
 
 

23. REVISTA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – REUFSM 
REUFSM é uma revista acadêmico-científica em formato on-line da área de Enfermagem. O periódico eletrônico, 
de livre acesso, criado em 2010, é publicado trimestralmente pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 
Curso de Graduação em Enfermagem e Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. 
 
https://periodicos.ufsm.br/reufsm 
 
 
 

24. COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE / REPORTS IN HEALTH SCIENCE 
O periódico científico Comunicação em Ciências da Saúde (antiga Revista de Saúde do Distrito Federal) é uma 
publicação que está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio da 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. O objetivo do periódico é divulgar trabalhos relacionados a 
todas as áreas de saúde e ciências afins, que contribuam para a compreensão e resolução dos problemas de 
saúde. 
 
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mis-23435 
 
 
 

25. REVISTA TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE 
Trabalho, Educação e Saúde é uma revista científica editada pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 
da Fundação Oswaldo Cruz. Destina-se à publicação, com periodicidade quadrimestral, de debates, análises e 
investigações, de caráter teórico ou aplicado, sobre temas relacionados à educação no campo da saúde.  

 
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/index.php 
 


