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⦁ 1 – BJM BRAZILIAN JOURNAL MICROBIOLOGY 
Publicar trabalhos de pesquisa originais e revisões, envolvendo todos os 
aspectos da microbiologia. ISSN 1517-8382 QUALIS: B2 ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8382
&lng=pt&nrm=iso

⦁ 2 – MEMORIS DO INS. OSVALDO CRUZ 
A revista publica contribuições originais de cientistas e pesquisadores de 
todo o mundo nas áreas de parasitologia, microbiologia, medicina tropical, 
assim como estudos básicos em bioquímica, imunologia, biologia celular e 
molecular, fisiologia e genética relacionados com essas áreas
ISSN 0074-0276 QUALIS: B3 ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0074-0276
&lng=pt&nrm=iso

⦁ 3 – 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 1415-790X QUALIS: B3 ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=
1415-790X&lng=pt&nrm=iso

⦁ 4 – 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=0104-4230
&lng=pt&nrm=iso

⦁ 5 – 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: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2730
&lng=pt&nrm=iso

⦁ 6 – SBAC 
Publicar e divulgar, para a comunidade médico-científica nacional e 
internacional, contribuições científicas clínicas 
ISSN 1234-8733 QUALIS: C2 ACESSO: 
http://www.sbac.org.br

⦁ 7– REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA  
Promover o desenvolvimento da área da reumatologia com a publicação de 
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artigos de pesquisa originais, revisões, relatos de caso, comunicações breves 
e cartas ao editor. 
ISSN 1287-1302 QUALIS: B2 ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0482-5004
&lng=pt&nrm=iso

⦁ 8 – REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA  
Publicar e disseminar produtos do trabalho científico que sejam relevantes 
para a Saúde Pública 
ISSN 0034-8910 QUALIS: B1 ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910
&lng=pt&nrm=iso

⦁ 9 – REVISTA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO 
PAULO 

Publicar artigos de pesquisa nas áreas de doenças tropicais e ciências 
relacionadas 
ISSN 0036-4665 QUALIS: B3 ACESSO:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665
&lng=pt&nrm=iso

⦁ 10 – REVISTA ELETRÔNICA DE FARMÁCIA  
Publicação com periodicidade trimestral, compreendendo um volume por ano 
com quatro números. A Revista publica artigos originais, revisões, 
atualizações, estudos de casos e/ou relatos de experiências, resenhas, e 
resumos de teses e dissertações em todas as áreas das ciências 
farmacêuticas com especial ênfase em originalidade e relevância científica. 
ISSN XXXX-XXXX QUALIS: B2 ACESSO: 
https://www.revistas.ufg.br/REF

⦁ 11 – 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 2176-0677 QUALIS: B2 ACESSO: 
http://www.rbfarma.org.br

⦁ 12 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
Divulgar os mais recentes avanços da área das Ciências Farmacêuticas, 
através da publicação de artigos originais, notas prévias, trabalhos de revisão 
e resenhas. 
ISSN 1516-9332 QUALIS: B3 ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_
1516-9332/nrm_iso
⦁ – Revista Pharmacia Brasileira 
Atribuições e clinicas do farmacêuticos. 
ISSN XXXX-XXXX QUALIS: C1 ACESSO: 
http://www.cff.org.br/revista.php?id=140
&titulo=Revista+Pharmacia+Brasileira+-+nº+88
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⦁ – Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde 
A Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde constitui-se 
na publicação oficial de divulgação científica da Sociedade Brasileira de 
Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde - SBRAFH. Foi criada em 2010, 
sendo sua primeira edição publicada em dezembro de 2010. Até 2011 tinha 
periodicidade quadrimestral e, a partir de janeiro de 2012, tem periodicidade 
trimestral. 
ISSN XXXX-XXXX QUALIS: B1 ACESSO: 
http://www.sbrafh.org.br/rbfhss/

⦁ 15 – ARQUIVOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIPAR 
Os originais serão submetidos ao Conselho Editorial e ao Conselho de 
Consultores que se reserva ao direito de avaliar, sugerir modifi cações para 
aprimorar o conteúdo do artigo, adotar alterações para aperfeiçoar a 
estrutura, clareza e redação do texto e recusar artigos. Todas as informações 
apresentadas pelos autores são de sua exclusiva responsabilidade. 
ISSN XXXX-XXXX QUALIS: B3 ACESSO: 
http://revistas.unipar.br/index.php/saude

⦁ 16 – 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: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9502
&lng=es&nrm=iso

⦁ 17 – INNOVATIONS IN PHARMACY 
An Exploratory Survey of Incorporation of Gender- and Sex-related 
Differences in the PharmD Curricula 
ISSN XXXX-XXXX QUALIS: B1 ACESSO: 
https://pubs.lib.umn.edu/index.php/innovations/issue/view/97

⦁ 18 – PHARMACEUTICS  
Pharmaceutics (ISSN 1999-4923; CODEN: PHARK5) is a peer-reviewed 
open access journal on the science and technology of pharmaceutics and 
biopharmaceutics and is published quarterly online by MDPI.   
ISSN 1999-4923 QUALIS: B2 ACESSO: 
http://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics

⦁ 19 – PHARMACY  
Pharmacy (ISSN 2226-4787) is an international scientific peer-reviewed open 
access journal on pharmacy education and practice published quarterly online 
by MDPI. 
ISSN 2226-4787 QUALIS: B1 ACESSO: 
http://www.mdpi.com/journal/pharmacy
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20 – PHARMACY PRACTICE  
Source of medicines and medicine information by self-reported persons living 
with 
⦁ HYPERTENSION AND DIABETES IN RURAL AND URBAN GHANA 
ISSN XXXX-XXXX QUALIS: C1 ACESSO: 
https://www.pharmacypractice.org/journal/index.php/pp/index

⦁ 21 – REVISTA CUBANA DE FARMACIA  
Publicar artículos sobre farmacología, ciencias afines y farmacopea cubana, 
que tratan sobre la aplicación de riquezas de nuestra flora en la industria 
farmacéutica y de la fauna de nuestros mares y su posible empleo en la 
elaboración de medicamentos. Es una publicación científica dirigida a los 
diversos profesionales y técnicos interesados en los temas de farmacia y su 
relación con la salud. 
ISSN 1561-2988 QUALIS: B3 ACESSO: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7515
&lng=es&nrm=iso

⦁ 22 – FARMACIA HOSPITALARIA 
A revista publica artigos que são relevantes para algum aspecto da 
farmacoterapia ou do desenvolvimento profissional da especialidade a que 
representa e que serão apresentados em espanhol ou inglês. 
ISSN 2171-8695 QUALIS: XX ACESSO: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1130-6343
&nrm=iso&lng=pt

⦁ 23 – 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. 
ISSN 1414-462X QUALIS: C1 ACESSO: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=
1414-462X&nrm=iso&rep=&lng=pt

⦁ 24 – INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
Publicar trabajos originales, reportes de casos clínicos y revisiones en 
Español e Ingles, que contribuyan al avance del conocimiento en biología 
humana y animal 
ISSN 0535-5133 QUALIS: XX ACESSO: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_serial&pid=0535-5133
&nrm=iso&rep=&lng= pt 

⦁ 25 – CLÍNICA Y SALUD CLINICAL AND HEALTH 
Clínica e saúde é uma revista que publica contribuições empíricas originais 
de pesquisa básica ou aplicada, revisões teóricas sobre o "estado da 
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questão" de qualquer assunto específico ou geral de um campo de estudo e 
estudos de casos clínicos no campo da psicologia clínica e saúde. 
ISSN 2174-0550 QUALIS: B3 ACESSO: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1130-5274
&nrm=iso&rep=&lng=pt
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