
As revistas em negrito são as impressas e correntes, as demais que não tem 

identificação “ on line”  são  não correntes. 
 

 

 

 

NOME DO PERIÓDICO OBS 

Acta paulista de enfermagem On line 

Cuidado clínico / 

Revista emergência 

 

Cuidado intensivo / 

Revista intensiva 

 

Enfermagem atual  

Escola Anna Nery: revista de enfermagem On line 

Nursing: revista técnica de enfermagem   

Revista brasileira de enfermagem On line 

Revista da escola de enfermagem da USP On line 

Revista emergência (Novo Hamburgo)  

Revista enfermagem UERJ On line 

Revista feridas On line 

Revista gaúcha de enfermagem On line 

Revista latino-americana de enfermagem = Latin 

american journal of nursing 

On line 

Saúde Coletiva   

SOBECC em revista  

Texto & contexto enfermagem = Text & contex 

nursing = Contexto enfermería 

On line 

Subtotal de títulos: 18 

 

 
 

 

 

NOME DO PERIÓDICO OBS 

Alimentos e nutrição  

Arquivos brasileiros de cardiologia  

Ars curandi / 

Ars curandi: a revista do clínico geral / 

Ars curandi: a revista da clínica médica 

 

Cadernos de saúde pública = Report in public health On line 

Ciência & saúde coletiva  

Circulation  

Clínicas pediátricas da América do Norte  

Clinics in gastroenterology  

Crescer em família / 

Crescer 

 

Diálogo médico  

Divulgação em saúde para debate On line 



Femina: revista da Federação Brasileira das 

Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 

 

JAMA Brasil  

JBM: jornal brasileiro de medicina   

Jornal brasileiro de AIDS  

Jornal de pediatria  

Mundo da saúde, O  

Orgyn: a revista da Organon sobre a mulher e a saúde  

Pediatria atual  

Pediatrics  

Radis: comunicação em saúde  

Reprodução e climatério  

Revista ABRAMET  

Revista brasileira de cancerologia  

Revista brasileira de fisioterapia = Brazilian jornal of 

physical therapy 

 

Revista brasileira de ginecologia e obstetrícia: RBGO  

Revista brasileira de medicina: RBM  

Revista brasileira de saúde ocupacional  

Revista da Associação Médica Brasileira On line 

Revista da Associação Médica do Rio Grande do Sul / 

Revista da AMRIGS 

 

Revista de Ciências Médicas PUCCAMP / 

Revista de ciências médicas (Campinas) 

 

Revista de medicina da PUCRS / 

Scientia medica 

 

Revista de nutrição da PUCCAMP /  

Revista de nutrição / 

Revista de nutrição = Journal of nutrition / 

Revista de nutrição = Brazilian journal of nutrition 

 

Revista de saúde pública= Journal of public health On line 

Revista do hospital das clínicas / 

Clinics 

On line 

Revista do Instituto de ciências da saúde = Journal of 

health sciences institute 

 

Revista do Instituto de medicina tropical de São Paulo   

Sala de espera  

Saúde em debate On-line 

SBOC revista / 

Revista brasileira de oncologia clínica 

 

Semina: ciências biológicas e da saúde  

UPDATE: revista da pós-graduação em Clínica Geral 

/  

Medical UPDATE: revista de educação permanente 

em clínica geral 

 

Subtotal de títulos: 54 

 

 


