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Fisioterapia e Pesquisa - Revistas USP 

https://www.revistas.usp.br › fpusp de AL Robayo · Citado por 2 

de  AL Robayo · Citado por 2 — Prática clínica e pesquisa 

em fisioterapia: compromisso da revista Fisioterapia e Pesquisa. 

Raquel Aparecida Casarotto, Marisa de Cássia  

 

 

Revista Brasileira de Fisioterapia / Brazilian Journal of ... 

http://www.periodicos.ufscar.br › periodicos-ufscar › re... 7 de mai. de 

2015 

7 de mai. de 2015 — A Revista Brasileira de Fisioterapia / Brazilian 

Journal of Physical Therapy - RBF/BJPT (UFSCar) tem por ... 

SportDiscus; Web of Science. 

Título Abreviado: Braz. J. Phys. Ther 

 

Fisioterapia e Pesquisa - SciELO 

https://www.scielo.br › ... 

A Revista Fisioterapia e Pesquisa tem como objetivo divulgar a 

produção científica da Fisioterapia e outras áreas da saúde, tem um 

diferencial na área de . 

 

 

Revista NovaFisio – Tudo sobre fisioterapia! 

https://www.novafisio.com.br 

PUBLIQUE SEU ARTIGO AQUI! Nossa Revista está no mercado há 

mais de 25 anos. Está sob o International Standard Serial Number 

ISSN 1678 ... 

 

 

Fisioterapia Brasil - Convergences Editorial 

https://portalatlanticaeditora.com.br › index.php › fisiot... 

Revista nacional e independente de Fisioterapia. ... Edição Atual. v. 22 

n. 3 (2021): Fisioterapia Brasil v22n3. Publicado: 2021-07-12 .. 

 

 

Revista Fisioterapia & Reabilitação - Portal de Periódicos Unisul 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br › RFR 
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Revista Fisioterapia & Reabilitação. Tem por objetivo divulgar 

artigos originais e inéditos sobre resultados de pesquisas, 

revisões, debates, resenhas, .. 

 

 

Revista Pesquisa em Fisioterapia - BAHIANA Journals 

https://www5.bahiana.edu.br › index.php › fisioterapia 

A Revista Pesquisa em Fisioterapia (RPF) é uma publicação on-line da 

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública semestral de 

manuscritos resultantes de ... 

 

Revistas – Fisioterapia.com 

http://fisioterapia.com › revistas 

Revista Brasileira de Fisioterapia do Trabalho é um veículo de 

publicação de artigos ... em mídia impressa e 12 anos também online, 

a Revista FisioBrasil, .. 

 

 

Fisioterapia em Movimento (Physical Therapy in Movement) 

https://periodicos.pucpr.br › fisio 

Traduzir esta página 

Created in 1989 and available online since 2013, the 

journal Fisioterapia em Movimento adopted the continuous 

publication modality in 2018, ... 

 

 

Revista Neurociências 

http://www.revistaneurociencias.com.br 

4 de jan. de 2021 — Fisioterapia Reabilitação . editorial Acidente 

Vascular Cerebral Doença de Parkinson Qualidade de Vida 

Hidroterapia Paralisia Cerebral ... 

 

 

Sobre a Revista | Fisioterapia & Saúde Funcional 

http://periodicos.ufc.br › about 

Os trabalhos submetidos a Revista Fisioterapia e Saúde Funcional 

serão ... o mais rapidamente possível, informações on line que 

permitam aos autores ... 
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