PERIÓDICOS ESPECÍFICOS DO CURSO DE BIOMEDICINA
A instituição possui assinaturas e acesso aos periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior que 20 títulos
distribuídos entre as principais áreas do curso, todos com acervo atualizado
em relação aos últimos 3 anos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. BRAZILIAN ARCHIES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY
Disseminar a produção científica nas áreas de Biologia e Tecnologia,
publicando artigos originais de forma impressa ou eletrônica, contribuindo para
o avanço da Ciência e da Tecnologia, nacional e internacional.
Print version ISSN 1678-4324
On-line version ISSN
Qualis capes B2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-8913&lng=en&nrm=iso
2. BJPS
Publicar trabalhos científicos com a finalidade divulgar os mais recentes
avanços da área das Ciências Farmacêuticas no Brasil e no exterior.
Print version ISSN 2175-9790
On-line version ISSN
Qualis capes B2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-8250&lng=pt&nrm=iso
3. CADERNO DE SAÚDE COLETIVA
Contribuir para a consolidação e desenvolvimento do campo de conhecimento
da Saúde Coletiva, afirmando seu caráter multidisciplinar e seu compromisso
com as transformações sociais que resultem em benefícios para a saúde de
populações humanas, através da divulgação de pesquisas originais de cunho
teórico e/ou aplicado de interesse para a saúde pública.
Print version ISSN 1414-462X
On-line version ISSN 2358-291X
Qualis capes B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1414-462X&lng=pt&nrm=iso
4. CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA
Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas
considerados relevantes para a Saúde Coletiva.
Print version ISSN 1413-8123
On-line version ISSN 2358-291X
Qualis capes B1
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br
5. ANAIS BRASILEIRO DE DERMATOLÓGICOS
Divulgar trabalhos técnico-científicos originais, inéditos, resultantes de
pesquisas ou revisões de temas dermatológicos e/ou correlatos.

Print version ISSN 0365-0596
On-line version ISSN 1806-4841
Qualis capes B12
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=03650596&lng=pt&nrm=iso
6. ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA, FUNDAÇÃO
OSWALDO CRUZ
On-line version ISSN 1621-1124
Qualis capes B2
http://ensp.fiocruz.br/departamentos/departamento-de-ciencias-biologicas
7. RIVISTA O BIOMEDICO
O exemplar pode ser acessado através do site do CRBm – 5 (links úteis –
Revista O Biomédico) ou através do site do CFBm..
ACESSO:
http://crbm5.gov.br/site/revista-o-biomedico/
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.
Print version ISSN 1415-790x
On-line version ISSN 1980-5494
Qualis capes B1
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415790X&lng=pt&nrm=iso
9. CADERNO DE SAÚDE PÚBLICA: REPORTS IN PUBLIC HEALTH
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.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102311X&lng=pt&nrm=iso
10. EPIDEMIOLÓGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE
Difundir o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de vigilância, de
prevenção e de controle de doenças e agravos de interesse da Saúde
Pública, visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=22379622&lng=pt&nrm=iso
11. Revista biomedicina - Medigraphic

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos y
de las imágenes de la publicación sin previa autorización de la Revista
Biomédica.
ACESSO:
http://www.medigraphic.com/cgi-in/new/informacion.cgi?IDREVISTA=90

12. BIOMEDICINA PADRÃO
Publicar debates, análises e resultados de investigações sobre temas
considerados relevantes para a Saúde Coletiva.
ACESSO:
https://www.biomedicinapadrao.com.br/p/revista.html
13. JORNAL BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA
Divulgar trabalhos de pesquisa científica no campo da psiquiatria e áreas afins,
realizados em instituições brasileiras e estrangeiras.
ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=00472085&lng=pt&nrm=iso
14. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA
On-line version ISSN 2363-0023
https://www.abrasco.org.br/site/categoria/revistas/ensaios-dialogos-em-saudecoletiva/
15. JOURNAL OF NURSING UFPE
The Journal of Nursing UFPE on line [JNUOL] is an international peer-reviewed
scientific journal of the Master and Doctoral Degree Programs in Nursing,
Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil.
The purpose of JNUOL is to advance nursing leadership in health care, with a
focus on tomorrow, by providing information and thoughtful analyses of content
and emerging best practices in health care.
Print version ISSN 1981-8963
On-line version ISSN
Qualis capes B4
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/
16. NORTHEAST NETWORK NURSING JOURNAL
Rev Rene is in the 10 most cited periodicals of Latin America, according to
Cuiden Citación http://www.index-f.com/cuiden_cit/citacion.php. We are inviting
you to the submission of articles, which the medium deadline for publication is
in four months. The periodical receives articles in languages such as English,
Portuguese and Spanish, it has a bimonthly periodicity and uses a digital
certification, the DOI (Digital Object Identifier) which allows article access and
sharing to the world cientific community. It is indexed on the following data
base: BVS, Rev@Enf, CUIDEN, LILACS, CINAHL, PERIÓDICA, LATINDEX,
EBSCO publishing, Portal Periódicos CAPES, REDALYC, and CrossRef.
Print version ISSN 1679-9291
On-line version ISSN 1807-8648
Qualis capes B3
http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/4650
17. ACTA SCIENTIARUM. HEALTH CIENCES

Acta Scientiarum. Health Sciences, ISSN 1679-9291 (impresso) e ISSN 18078648 (on-line), é publicada semestralmente pela Editora da Universidade
Estadual de Maringá-Eduem. A revista publica artigos originais na área de
Saúde.
Print version ISSN 1679-9291
On-line version ISSN 1807-8648
Qualis capes B3
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci
18. História Ciências Saúde
Print version ISSN 0104-5970
On-line version ISSN 1678-4758
Qualis capes B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01045970&lng=en&nrm=iso
19. NÚCLEO DE ESTUDOS DE GÊNERO - PAGU
versão On-line ISSN 1809-4449
Qualis capes B3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-8333
20. A REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE Print version ISSN 1678-4464
On-line version ISSN 16784464
Qualis capes A2
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi
21. CSP CADERNO DE SAÚDE PUBLICA REPORTSIN PUBLIC HEALTH
Print version ISSN 1678-4464
On-line version ISSN 16784464
Qualis capes A2
To publish original articles that contribute to the study of public health in general
and to related disciplines such as epidemiology, nutrition, parasitology,vector
ecology and control, environmental health, public polices and health planning,
social sciences applied to health, and others
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
22. CIÊNCIA, CUIDADO E DAÚDE
Print version ISSN 1677-3861
On-line version ISSN 1984-7513
Qualis capes B5
Ciência, Cuidado e Saúde, ISSN 1677-3861 (impresso) e ISSN 1984-7513 (on-line), é
publicada trimestralmente pelo Departamento de Enfermagem e Programa de PósGraduação 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 (FA/SETI). A revista que objetiva
divulgar a produção técnico-científica relacionada à área da saúde e, em especial, da
enfermagem. Esta Revista está indexada em: Lilacs, Rev@Enf, CINAHL Complete,
Periodica, Cuiden, BDENF e Latindex.
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude

23. Revista Eletrônica Biomedicina FAM
Print version ISSN 1981-8963
On-line version ISSN 1981-8963
Qualis capes B2
Abaixo estão reunidas as principais revistas eletrônicas de difusão do
conhecimento científico do país e do exterior. Esse material serve de suporte
para pesquisas de temas amplos ou específicos de trabalhos acadêmicos.
Confira:.
http://vemprafam.com.br/biblioteca/revistas-eletronicas/revistas-eletronicasbiomedicina/
24. O Biomedico
On-line version ISSN XXXX_XXXX
Qualis capes B2
http://www.abbm.org.br/Publicacoes/revista
25. LATIN SCIENCE
On-line version ISSN 1980-502X
Qualis capes A2
Finalmente, os cientistas, os pensadores, os pesquisadores, os professores e
os estudantes (especialmente os de pós-graduação) latino-americanos têm
agora um local deles próprios e para eles próprios.
http://latinscience.org/index.php?page=shop.browse&category_id=31&option=com_virtuemart
&Itemid=36&vmcchk=1&Itemid=36
26. ACTA MEDICA MEDIANAE
Print version ISSN 0365-4478
On-line version ISSN 1821-2794
Qualis capes A2
Journal of the University of Nis Faculty of Medicine and the Department of
the Serbian Medical Society Niš
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=11
0979839329367&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
27. ARQUIVOS CATARINENSE DE MEDICINA
Print version ISSN 0004-2773
On-line version ISSN 1806-4280
Qualis capes A
A Revista Arquivos Catarinenses de Medicina esta devidamente indexada na
Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).
http://www.acm.org.br/acm/seer/index.php/arquivos
28. ACTA CIRÚRGIGICA BRASILEIRA
Print version ISSN 0102-8650
On-line version ISSN 1678-2674
Qualis capes
To publish original papers on basic and
applied research in surgery, and biomedical
sciences, new surgical techniques, reviews

related to investigations in biomedicine,
articles
on
teaching,
advances
in
biomedicine and scientific communication.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-8650&lng=en&nrm=iso

