
NUTRIÇÃO - PERIÓDICOS 

Revista do Conselho Federal de Nutricionistas: A revista é publicada a cada 

4 meses, traz temas relacionados à nutrição, sempre com o objetivo de 

aperfeiçoar e contribuir com temas atuais e relevantes para a prática. Ela 

mantém o foco na segurança alimentar e nutricional, tema que estampa vários 

boletins periódicos. Tanto a revista quanto o site trazem diversidade nos temas 

e os torna destaque para a atualização e aperfeiçoamento dos nutricionistas. 

https://www.cfn.org.br/index.php/comunicacao/revista-cfn/  

 

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde: O periódico é científico 

interdisciplinar editado pelo Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. Temos por missão publicar debates, análises e resultados de 

investigações relevantes para o campo da Alimentação, Nutrição e Saúde. A 

revista é eletrônica, de acesso aberto e de fluxo contínuo. Recebe, 

gratuitamente, originais em português, espanhol ou inglês. Após avaliação por 

pares, divulgamos, sem custos para o autor ou para o leitor, textos completos 

em duas versões: português e inglês ou espanhol e inglês. Opera em 

periodicidade trimestral. https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra 

 

RASBRAN: É um veículo de divulgação e incentivo ao desenvolvimento da 

ciência e pesquisa da nutrição nas áreas de Esportes, Clinica, Alimentação 

Coletiva, Marketing, Tecnologia dos Alimentos, Saúde Coletiva, Ensino, entre 

outras. Suas publicações são semestrais, sendo que oferece acesso livre 

imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar 

gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento.  https://www.rasbran.com.br/rasbran 

 

A Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva (RBNE): É uma publicação do 

Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX), 

é de periodicidade bimestral, com publicação de artigos científicos, fruto de 

pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes e profissionais que 

lidam com a Nutrição e a Suplementação com fundamentação na fisiologia 

humana no âmbito do esporte, da estética, da educação e da saúde. 

http://www.rbne.com.br/index.php/rbne 
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Revista de Nutrição: É continuação do título Revista de Nutrição da Puccamp, 

fundada em 1988. É uma publicação bimestral, editada pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde do Centro de Ciências da Vida da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. Publica trabalhos que contribuem para o 

estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e interfaces; está aberta a 

contribuições da comunidade científica nacional e internacional. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-

5273&lng=en&nrm=iso 

 

 

A Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento (RBONE) é 

uma publicação do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do 

Exercício (IBPEFEX), é de periodicidade bimestral, com publicação de artigos 

científicos, fruto de pesquisas e estudos de cientistas, professores, estudantes e 

profissionais que lidam com a Epidemiologia da Obesidade, da Nutrição Humana 

com fundamentação na fisiologia humana no âmbito da saúde, do esporte, da 

educação e da estética. 

http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/issue/archive  
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