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RESUMO: Indicadores bibliométricos têm sido, a cada dia, mais utilizados como fonte de subsídios para a avaliação da produção científica e do momento 
evolutivo de diversas áreas do conhecimento. Um dos indicadores bibliométricos diz respeito aos periódicos específicos da área de conhecimento enfocada. 
No que diz respeito à área da bioética e da ética há escassos dados bibliométricos. Em um artigo anterior, foram apresentados indicadores referentes à bioética 
(Periódicos da Bioética). Na presente publicação, apresentam-se os dados obtidos quando da análise de periódicos, em cujo título consta o termo ética. Teve-se 
como objetivo fornecer informações bibliométricas complementares aos indicadores específicos da bioética; teve-se também, o objetivo de disponibilizar aos 
bioeticistas maiores informações quanto aos periódicos de “Ética”, que poderão ser utilizados para a publicação de artigos de “Bioética”. Foram utilizadas as 
seguintes bases de dados: MEDLINE, Lilacs, Philosopher’s Índex, Ulrich’s, SciELO – CAPES (Qualis). Verificou-se que de 93 periódicos indexados em ME-
DLINE com o título de “ética”, 64 (69%) ainda estão em circulação. É notável a ausência de periódicos indexados entre o período de 1938 (1ª publicação) e 
1973 (2ª publicação). Quanto à origem, os periódicos são publicados apenas em 13 países (57% surgiram nos EUA). No que se refere à periodicidade apenas 
5% são mensais, a maioria (41%) trimestral. Na base Lilacs não consta nenhum título “Ética”. O mesmo foi observado na base SciELO. Na base Philosopher’s, 
dos 57 títulos elencados, 27 não constam da base MEDLINE. Na base Ulrich’s (comercial) são referidos 235 periódicos; 47 (20%) constam da base ME-
DLINE. Na classificação Qualis – CAPES figuram 11 periódicos (7 nacionais), entre B1 e B5; como A, apenas um periódico e são apresentados em quadros 
descritivos, com dados complementares.

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores Bibliométricos. Ética. Índicie de Periódicos.

ABSTRACT: Bibliometric indexes are more and more used as a source of subsidies for the evaluation of scientific production and the evolutionary moment of 
several different areas of knowledge. One of the bibliometric indexes concern journals specialized in a particular area of knowledge researchers are interested 
in. As regards the area of bioethics and ethics there are scarce bibliometric data. In a previous article, we presented indexes referring to bioethics (Bioethics 
Journals). In the present paper, data gathered by means of the analysis of journals are presented in whose heading the term “ ethics” is present. The aim of the 
research was to supply complementary bibliometric information to the bioethics-specific bibliometric data; we also aimed to make available to bioethicists 
more information regarding “Ethics” journals that could be used for publication of papers on “Bioethics”. The following databases had been used: MEDLI-
NE, Lilacs, Philosopher’s Index, Ulrich’s, SciELO - CAPES (Qualis). We observed that from 93 journals indexed in MEDLINE with the heading “ethics”, 
64 (69%) are still in circulation; there stands the absence of indexed journals in the period 1938 (first publication) and 1973 (second publication). As regards 
the origin, the journals are published only in 13 countries (57% had appeared in the U.S.A.). With respect to regularity only 5% of them are monthly, and 
most (41%) are quarterly. In the Lilacs database no heading were identified having the “Ethics” term. The same was observed in the SciELO database. In the 
Philosopher’s Index, from the 57 identified headings, 27 are not present in the MEDLINE database. In the Ulrich’s (commercial) database, there are references 
to 235 journals; 47 (20%) are in MEDLINE database. In the Qualis - CAPES classification, there are 11 journals (7 from Brazil), classified from B1 to B5; 
there is only a journal classified as A. We present in descriptive charts some complementary data.

KEYWORDS: Bibliometric Indicators. Ethics. Periodical Index.

RESUMEN: Se utilizan cada vez más indicadores bibliométricos como fuente de subsidios para la evaluación de la producción científica y el momento evolutivo 
de varias áreas del conocimiento. Uno de los indicadores bibliométricos se refiere a periódicos especializados en un área particular del conocimiento por la que 
se interesan los investigadores. En lo que concierne al área de la bioética y de la ética hay escasos datos bibliométricos. En un artículo anterior, presentamos 
indicadores que se referían a la bioética (Periódicos de Bioética). En este articulo, se presentan datos recopilados por medio del análisis de periódicos que traen 
en el título el término “Ética”. La meta de la investigación fue suministrar informaciones  bibliométricas complementarias a los datos bibliométricos específicos 
de la bioética; también deseamos hacer disponible para los bioeticistas más información respecto a los periódicos que se dedican a la “ética” que se podrían 
utilizar para la publicación de artículos a cerca la “bioética”. Las bases de datos siguientes han sido utilizadas: Medline, Lilacs, Philosopher’s Index, Ulrich’s, 
SciELO - CAPES (Qualis). Observamos que de 93 periódicos indexados en Medline con la palabra “ética”, 64 (el 69%) siguen en circulación; se destaca la 
ausencia de periódicos indexados en el período 1938 (primera publicación) y 1973 (segunda publicación). En lo que concierne al origen, los periódicos se 
publican solamente en 13 países (el 57% han aparecido en los E.E.U.U.). Respecto a la regularidad solamente 5% de ellos son mensuales, y la mayoría (el 41%) 
son trimestrales. En la base de datos Lilacs no se identificó ningún  título conteniendo el término “Ética”. Lo mismo se observó en la base de datos SciELO. En 
Philosopher’s Index, de los 57 títulos identificados, 27 no están presentes en la base de datos Medline. En la base de datos (comercial) Ulrich, hay referencias 
a 235 periódicos; 47 (el 20%) están en la base de datos Medline. En el Qualis - la clasificación de CAPES, hay 11 periódicos (7 del Brasil), clasificados de B1 
a B5; hay solamente un  clasificado como A. Presentamos en cartas descriptivas algunos datos complementarios.

PALABRAS-LLAVE: Indicadores Bibliométricos. Ética. Índice de Publicaciones Periódicas. 
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INTRODUÇÃO

Nas primeiras décadas do século XX, surgiram as 
primeiras publicações que buscavam quantificar a pro-
dução bibliográfica.

Os estudos, que tinham como objetivo quantifi-
car o processo da comunicação escrita denominado 
“bibliografia estatística”, tiveram início em 1917 com 
Cole, Eales, quando estes efetuaram estudos estatísticos 
das publicações sobre anatomia comparativa; em 1927, 
Gross, Gross estudaram as referências encontradas em 
artigos de revistas sobre química indexados no The 
Journal of the American Chemistry Society.

Otlet, em 1934, mencionou pela primeira vez o ter-
mo “bibliometria” publicando o “Traité de Documen-
tation”, definindo o termo como parte da bibliografia 
que se ocupa da medida ou da quantidade aplicada ao 
livro1.

Segundo Bufrem, Prates2, em 1969, Alan Pritchard 
sugeriu a substituição do termo “bibliografia estatística” 
pelo termo “bibliometria”, como sendo a utilização de 
métodos matemáticos e estatísticos para quantificar o 
processo da comunicação escrita.

Desde então, a bibliometria passou a ter espaço pró-
prio, desenvolvendo uma série de índices – um deles 
se refere à quantificação dos periódicos de determinada 
área do conhecimento, como subsídio para a avaliação 
do estado atual de produção e de produtividade da área.

Em uma publicação anterior foram analisados al-
guns dados bibliométricos referentes aos periódicos, 
em cujo título figura o termo Bioética. No MEDLINE 
encontram-se apenas 25 títulos de revistas de bioética 
atualmente em circulação3.

A multidisciplinaridade, aliada ao amplo campo de 
atuação da bioética, faz com que publicações da área da 
bioética ocorram também em revistas de outras áreas, 
isto é, em revistas não especificamente voltadas à bio-
ética.

Artigos de bioética encontram guarida em periódi-
cos pertencentes a áreas diversas, como por exemplo, 
em um periódico da área biomédica ou da área de hu-
manas e sociais, o que, alias, é salutar.

Considerando que a Bioética, em sua essência, se 
situa na Ética, espera-se que, cada vez mais, se amplie a 
interação entre bioética e ética.

Assim, pareceu-nos oportuno tentar traçar um per-
fil bibliométrico dos periódicos dedicados à Ética (em 
geral) com duplo objetivo: propiciar aos bioeticistas 
maior visibilidade quanto aos periódicos de ética que 
podem vir a ser utilizados como veículos de publicação 
de artigos de Bioética e identificar campos específicos, 
além do da bioética, cobertos pelos periódicos de Ética.

MATERIAL E MÉTODO

Para a coleta de dados, utilizaram-se os seguintes ter-
mos: ética, ethics, éthique, ethica, ethik; foram consulta-
das as seguintes bases: MEDLINE, Lilacs, Philosopher’s 
Index, Ulrich’s, SciElo, Qualis (CAPES).

Foram levadas em conta as revistas em cujo título 
figura a palavra ética isoladamente ou associada a áreas 
específicas.

As características das bases de dados foram descritas 
em publicação anterior3.

Foram colhidos os seguintes dados referentes aos pe-
riódicos: título da publicação, data de início, data de en-
cerramento (incluindo aqui as que mudaram de nome), 
o país de origem e a periodicidade.

O período de estudo se estendeu da data de início de 
registro de cada base até outubro de 2009.

A análise se centrou particularmente nos dados de 
MEDLINE; no que se refere às outras bases, o estudo 
teve caráter somente descritivo e complementar.

Os dados foram analisados em dois grupos de publi-
cações: as que estão em circulação atualmente e as que se 
extinguiram (ou alteraram o nome do periódico).

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

Base MEDLINEa

Número de periódicos
Encontram-se registrados 93 periódicos, dos quais 64 

(69%) estão atualmente em circulação; 29 (31%) se ex-
tinguiram.

Os dados brutos colhidos encontram-se nos quadros, 
relativos às revistas em circulação (Quadro 1) e as que se 
extinguiram (Quadro 2).

a. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals [acessado 03 Jun 2010].
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Quadro 1. Ética - Periódicos atualmente em circulação: título - data de início - país - periodicidade

Item Título Data início Local Periodicidade

1 Ethics 1938 Estados Unidos trimestral

2 The Journal of religious ethics 1973 Estados Unidos quadrimestral

3 Journal of medical ethics 1975 Inglaterra mensal

4 Ethics and medics 1976 Estados Unidos mensal

5 Environmental ethics 1979 Estados Unidos trimestral

6 Frankfurter Beitrage zur Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin 1980 Alemanha irregular

7 Business & professional ethics journal 1981 Estados Unidos trimestral

8 Criminal justice ethics 1982 Estados Unidos semestral

9 Notre Dame journal of law, ethics & public policy 1984 Estados Unidos trimestral

10 Ethics & medicine: a Christian perspective on issues in bioethics 1985 Estados Unidos quadrimestral

11 Update (Loma Linda University. Ethics Center) 1985 Estados Unidos  

12 Issues in ethics / Center for Applied Ethics 1987 Estados Unidos trimestral

13 The Georgetown journal of legal ethics 1987 Estados Unidos trimestral

14 Ethics & international affairs 1987 Estados Unidos semestral

15 Studies in Christian ethics 1988 Escócia semestral

16 Ethik in der Medizin: Organ der Akademie für Ethik in der Medizin 1989 Alemanha trimestral

17 Medicines, ethics and practice: a guide for pharmacists. Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain

1989 Inglaterra anual

18 Bulletin of medical ethics 1989 Inglaterra mensal

19 The Journal of clinical ethics 1990 Estados Unidos trimestral

20 Cuadernos de bioética: revista oficial de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica 1990 Espanha quadrimestral

21 Journal of agricultural & environmental ethics 1991 Canadá semestral

22 Kennedy Institute of Ethics journal 1991 Estados Unidos trimestral

23 Business ethics quarterly: the journal of the Society for Business Ethics 1991 Estados Unidos trimestral

24 Ethics & behavior 1991 Estados Unidos bimestral

25 In/fire ethics: newsletter of the International Network of Feminists Interested in Reproductive 
Health

1992 Estados Unidos trimestral

26 Journal of business ethics: JBE 1992 Holanda 20 x ano

27 Journal of information ethics 1992 Estados Unidos semestral

28 Professional ethics (Gainesville, Fla.) 1992 Estados Unidos trimestral

29 Business ethics (Oxford, England) 1992 Inglaterra irregular

30 Cambridge quarterly of healthcare ethics: CQ: the international journal of healthcare ethics 
committees

1992 Estados Unidos trimestral

31 The Journal of law, medicine & ethics: a journal of the American Society of Law, Medicine & 
Ethics

1993 Estados Unidos trimestral

32 Zeitschrift für medizinische Ethik: Wissenschaft, Kultur, Religion 1993 Alemanha trimestral

33 GenEthics news: genetic engineering, ethics and the environment 1994 Inglaterra bimestral

34 Journal of Buddhist ethics 1994 Estados Unidos anual

35 Medicínska etika a bioetika: asopis Ústavu medicínskej etiky a bioetiky = Medical ethics & 
bioethics: journal of the Institute of Medical Ethics & Bioethics

1994 Eslováquia trimestral

36 Nursing ethics 1994 Inglaterra bimestral
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37 Ethical perspectives / Catholic University of Leuven; European Centre for Christian Ethics 1994 Bélgica trimestral

38 Science and engineering ethics 1995 Inglaterra trimestral

39 Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 1996 Alemanha anual

40 The journal of ethics 1997 Holanda trimestral

41 Human reproduction and genetic ethics 1998 Escócia semestral

42 Legal ethics (Oxford, England) 1998 Inglaterra semestral

43 Medical ethics (Burlington, Mass.) 1998 Estados Unidos quadrimestral

44 Ethics and information technology 1999 Holanda trimestral

45 JONA’S healthcare law, ethics and regulation 1999 Estados Unidos trimestral

46 Australian journal of professional and applied ethics 1999 Austrália semestral

47 Vida y ética 2000 Argentina semestral

48 BMC medical ethics 2000 Inglaterra irregular

49 Yale journal of health policy, law, and ethics 2001 Estados Unidos semestral

50 Journal of the Society of Christian Ethics 2002 Estados Unidos semestral

51 Indian journal of medical ethics 2004 Índia trimestral

52 Organizational ethics: healthcare, business, and policy: OE 2004 Estados Unidos semestral

53 A journal of Jewish medical ethics and halacha 2005 Israel semestral

54 Journal of empirical research on human research ethics: JERHRE 2006 Estados Unidos trimestral

55 Philosophy, ethics, and humanities in medicine: PEHM 2006 Inglaterra irregular

56 Clinical ethics 2006 Inglaterra trimestral

57 Public health ethics 2008 Inglaterra quadrimestral

58 Documentation in medical ethics 197u Inglaterra  

59 Ethics committee newsletter 198u Estados Unidos irregular

60 Ethics and intellectual disability 199u Estados Unidos semestral

61 Center view: a publication of the Center for Applied and Professional Ethics, University of 
Tennessee, Knoxville

199u Estados Unidos  

62 Communique / American Nurses Association, Center for Ethics and Human Rights 199u Estados Unidos trimestral

63 Clinical ethics report 19uu Estados Unidos trimestral

64 Ivy journal of ethics 200u Estados Unidos semestral

Fonte: MEDLINE.

Quadro 2. Ética - Periódicos encerrados: título - data de início e encerramento - país - periodicidade

Item Título Data de início Data de encerramento Local Periodicidade

1 Update On Ethics 1977 1977 Estados Unidos mensal

2 Journal Of Nursing Ethics 1978 1978 Estados Unidos mensal

3 Ethics in science & medicine 1975 1980 Inglaterra trimestral

4 Nursing law & ethics, 1980 1981 Estados Unidos 10 vezes ao ano

5 Social science & medicine. Part F, Medical & social ethics 1981 1981 Inglaterra trimestral

6 Bulletin (Institute of Medical Ethics (Great Britain)) 1985 1989 Inglaterra  

7 Journal of agricultural ethics 1988 1990 Estados Unidos semestral
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8 Briefings in medical ethics 19uu 1991 Inglaterra irregular

9 Info trends: medicine, law & ethics / University of Medicine and 
Dentistry of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical School

1986 1991 Estados Unidos trimestral

10 Journal of law and ethics in dentistry 1988 1991 Estados Unidos anual

11 Midwest medical ethics: a publication of the Midwest Bioethics Center 1985 1992 Estados Unidos trimestral

12 American journal of ethics & medicine: a national medical student 
journal published by the University of Pennsylvania School of Medicine

1991 1994 Estados Unidos semestral

13 Diskussionsforum medizinische Ethik 1990 1994 Áustria irregular

14 Hospital ethics / American Hospital Association 1985 1995 Estados Unidos bimestral

15 Medical ethics: journal of Forum for Medical Ethics Society 1993 1995 Índia trimestral

16 Trends in health care, law & ethics 1992 1995 Estados Unidos trimestral

17 Ethique 1991 1996 França trimestral

18 Making the rounds in health, faith, & ethics 1995 1996 Estados Unidos 22 vezes ao ano

19 Journal of Biblical ethics in medicine 1987 1997 Estados Unidos semestral

20 Ethical currents: a publication of the Center for Healthcare Ethics, St. 
Joseph Health System, and California Association of Catholic Hospitals

1984 1999 Estados Unidos trimestral

21 Journal of ethics, law, and aging 1995 1999 Estados Unidos semestral

22 Biomedical ethics (Tübingen, Germany) 1996 2000 Alemanha quadrimestral

23 The annual of the Society of Christian Ethics. Society of Christian Ethics 
(U.S.)

1981 2001 Estados Unidos anual

24 Professional ethics report: newsletter of the American Association for 
the Advancement of Science, Committee on Scientific Freedom & 
Responsibility, Professional Society Ethics Group

1998 2001 Estados Unidos trimestral

25 Issues in medical ethics 1996 2003 Índia trimestral

26 Assia--Jewish medical ethics 1998 2004 Israel irregular

27 Health care ethics USA: a publication of the Center for Health Care Ethics 1993 2006 Estados Unidos trimestral

28 Business & professional ethics 1977 198u Estados Unidos  

29 Between the species: a journal of ethics 1985 uuuu Estados Unidos trimestral

Fonte: MEDLINE.

Ano do início – e ano de término – “Sobrevida”
A primeira publicação referida no MEDLINE, de 

1938, publicada no EUA e ainda em circulação, – é a 
revista ETHICS.

Em 7 das 64 revistas em circulação, não foi possível 
estabelecer exatamente o ano do seu início. Das outras 29 
(extintas), em uma delas não foi possível precisar o ano 
de seu aparecimento; e em outras duas não foi possível 
determinar o ano de seu encerramento.

Isso significa que em 83 periódicos foi possível iden-
tificar o ano de início e de término (naquelas que se ex-
tinguiram).

Analisando essas 83 publicações, por décadas se veri-
fica que: na década de 1930: nasceu um periódico (pri-

meiro) e se mantem “vivo” (em circulação desde 1938); 
na década de 1970, surgiram 7; 3 se extinguiram (43%). 
Nessa década (1973) surgiu o 2º periódico e este também 
continua em circulação (J. Med. Ethics).

Não foi encontrada nenhuma referência no MEDLI-
NE, o periódico (com a palavra ética no título) editado 
entre 1938 e 1973, o que causa surpresa.

Na década de 1980, surgiram 24, das quais 11 se ex-
tinguiram (46%); na década de 1990, nasceram 40 revis-
tas das quais 12 não mais circulam (30%); na década de 
2000, foram criadas 11 revistas; todas em circulação.

Quanto ao tempo de sobrevida – variou de um a 20 
anos – vale notar que 73% se extinguiram dentro do pe-
ríodo de 5 anos.
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País de origem de periódicos
No Quadro 3 estão expostos os dados referentes ao 

número total de revistas, ao número daquelas em circula-
ção e ao número das que se extinguiram, por país.

Vale notar que, atualmente, periódicos de ética (no tí-
tulo), indexados no MEDLINE são publicados em apenas 
13 países (dos 64, 34 periódicos – 53% – nos EUA).

Nota-se também a ausência de periódicos de ética (in-
dexados no MEDLINE) de países como Japão, Grécia, de 
países do Oriente Médio, e da África.

Verifica-se pelo quadro que 57% (53) dos 93 perió-
dicos surgiram nos EUA, seguido de Inglaterra (18%) e  
Alemanha, Holanda e Índia (5% cada um deles). 
 
Área específica da ética (pelo título)

Dos 64 periódicos em circulação, 22 deles (34%) se 
referem à ética médica; incluindo nessa contagem dois ou-
tros periódicos relativos à ética na enfermagem, um à ética 
e comportamento, um à bioética, a proporção de periódi-
cos de ética na área da saúde passa para 26 (41%).

Em segundo lugar, em número, encontram-se os perió-
dicos voltados à ética, sem adjetivação; são 13 (20%) revistas.

A seguir, vem ética e religião, ética e aspectos legais e 
ética empresarial, com 5 periódicos (8%) em cada área.

As demais áreas estão assim contempladas: ética pro-
fissional (3), ética e meio ambiente (2), ética e genética 
(2), ética e informação (2) e ética e engenharia (1).
Periodicidade

Das 64 revistas atualmente editadas, em três delas não 
foi possível conhecer sua periodicidade.

Analisando as demais, se verifica que apenas 4 (6%) 
são mensais, trimestrais 26 (41%), quadrimestrais 5 (8%), 
semestrais 18 (28%), anuais 3 (5%) e de periodicidade 
irregular 5 (8%).

Base de dados Lilacsb

Não foi encontrada nenhuma publicação com a ex-
pressão “ética” no título do periódico; são referidas 6 re-
vistas em bioética.

Base de dados Philosopher’s Índexc

São elencados cinquenta e sete periódicos no total, 
dos quais 27 não estão no MEDLINE.

Dos 27, 23 estão em circulação (1 deles com Bioética 
no subtítulo), 4 se extinguiram.

No Quadro 3 encontram-se expostos os dados refe-
rentes aos periódicos em circulação, aos “extintos”, com 
data de inicio e término, periodicidade e país de origem.

Quadro 3. Ética - Número de periódicos em circulação e “extintos”, por país

País N. total Em circulação Extintas

EUA 53 (57%) 34 (64%) 19 (36%)

Inglaterra 17 (18%) 13 (76%) 4 (24%)

Alemanha 5 (5%) 4 (80%) 1 (28%)

Holanda 3 (3%) 3 (100%)

Índia 3 (3%) 1 (33%) 2 (67%)

Israel 2 (2%) 1 1

Escócia 2 (2%) 2

França 1 0 1

Austrália 1 1

Áustria 1 0

Argentina 1 1

Bélgica 1 1

Canadá 1 1

Eslováquia 1 1

Espanha 1 1

Total 93 (100%) 64 (69%) 19 (31%)

b. Disponível em: http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online [acessado 01 Jul 2010].
c. Disponível em: http://ovidsp.tx.ovid.com/ [acessado 10 Jun 2009].
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Quando 4. Ética - Periódicos em circulação: título - data de início - país - periodicidade

Item Título Data início Local Periodicidade

1 Sophia: International Journal for Philosophy of Religion, Metaphysical Theology and Ethics 1962 Austrália trimestral

2 Business and Society Review: Journal of the Center for Business Ethics at Bentley College 1972 Estados Unidos trimestral

3 IRB: Ethics and Human Research 1979 Estados Unidos bimestral

4 Ethics, Place and Environment 1988 Inglaterra trimestral

5 HEC Forum (HealthCare Ethics Committee Forum: An Interprofessional Journal on Healthcare Institu-
tions’ Ethical and Legal Issues

1989 Holanda trimestral

6 Medicina y Ética: Revista Internacional de Bioética, Deontología y Ética Médica 1990 México trimestral

7 Jahrbuch für Recht und Ethik (Annual Review of Law and Ethics). 1993 Alemanha anual

8 Ethics Education: A Journal for Applied Philosophy and Ethics in the Christian Tradition 1995 Austrália semestral

9 Ethics and the Environment 1996 Estados Unidos semestral

10 Ethical Theory and Moral Practice: An International Forum 1998 Holanda trimestral

11 Cadernos de Ética e Filosofia Política 1999 Brasil semestral

12 Studies in Practical Philosophy: A Journal of Ethical and Political Philosophy 1999 Estados Unidos semestral

13 Journal of Military Ethics 2001 Noruega trimestral

14 Journal of Academic Ethics 2003 Holanda trimestral

15 Raison publique: Éthique, politique et société. 2003 França semestral

16 Journal of Ethics and Social Philosophy: Online Peer-Reviewed Journal of Moral, Political, and Legal 
Philosophy

2005 Estados Unidos irregular

17 Journal of Global Ethics 2005 Inglaterra trimestral

18 Journal of International Political Theory (named changed from Politics and Ethics Review and formerly 
was International Journal of Politics and Ethics). 

2005 Inglaterra semestral

19 Les ateliers de l’éthique 2006 Canadá trimestral

20 Ethics and Education 2006 Inglaterra semestral

21 Journal of Ethics in Mental Health 2006 Canadá semestral

22 Sport, Ethics and Philosophy: The Journal of the British Philosophy of Sport Association 2007 Inglaterra trimestral

23 Ethics and Global Politics 2008 Suécia  

Fonte: Philosopher’s Índex.

Base de dados Ulrich’sd

Número total
São referidos 235 periódicos em cujos títulos consta a 

expressão ética, isoladamente ou em associação com algu-
ma área específica do conhecimento.

Dos 235 títulos, somente 47 (20%) deles constam na 
base MEDLINE; os outros 188 (80%) não estão indexa-
dos nessa base.

Época de criação
Dos 188 títulos em circulação, verifica-se a seguinte 

distribuição quanto à década de criação do periódico: Dé-
cada de 1890 – 1 periódico; Década de 1950 – 2; Década 
de 1960 – 1;  Década de 1970 – 13; Década de 1980 – 
26;  Década de 1990 – 54; Década de 2000 – 76.

Em 15 periódicos não foi possível identificar a data 
de início da publicação.

d. Disponível em: http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ [acessado 01 Jul 2009].
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BASE DE DADOS “QUALIS”F – CAPES (QUADRO 6)

Quadro 6. Ética Periódicos – Classificação da CAPES

Título Estrato Área de avaliação

Cadernos de Ética e Filosofia Política (USP) – 1999 B3 FILOSOFIA

Cadernos de Ética em Pesquisa (Brasília) – 1998 – 2005 (?) B5 MEDICINA

Ética e Filosofia Política – 1996 – 1999 (?) – Juiz de Fora UFJF B5 DIREITO

Ética Revista- 2003 – Brasília – CRMDF B5 EDUCAÇÃO

Saúde, Ética & Justiça – 1996 – Inst. Oscar Freire/ São Paulo B5 INTERDISCIPLINAR

Ethica (UGF) Universidade Gama Filho – 1994 B3 EDUCAÇÃO

Ethic@ (UFSC) – 2002 – Revista Inst. Filosofia da Moral B1 INTERDISCIPLINAR

EJBO. Eletronic Journal of Business and Organization Ethics B2 ADMINISTRAÇÃO TURISMO

Ethics (Chicago) – Pubmed A1 FILOSOFIA

Journal of Clinical Ethics – Pubmed B2 MEDICINA

Journal of Medical Ethics B2 MEDICINA

Fonte: Base de dados Qualis - Capes.

O 1º periódico surgiu em 1895 (“Ethical Record”, 
Inglaterra). Os mais recentes são de 2009. Verifica-se o 
relativamente elevado número de periódicos criados nas 
décadas de 1990 (31%) e de 2000 (44%); isto é, 74% das 
revistas surgiram nos últimos 20 anos.

País de origem
No Quadro 5 é apresentado o percentual de publica-

ções por país.

Pode-se notar que 47% dos periódicos são publicados 
na América do Norte (só EUA contribuem com 43%), 
41% na Europa; 4,7% na Ásia; 2,6% na América do Sul; 
2,6% na Oceania e 1,5% na África.

Base de dados SciELO – Scientific Eletronic 
Library Onlinee

Não foi encontrada nenhuma revista com a palavra 
“Ética no título”. Nessa base de dados há indexado so-
mente o periódico Acta Bioethica (Chile – OPAS).

Quadro 5. Ética - País de origem do periódico

EUA – 81 (43%) África do Sul – 2 (1%)

Inglaterra – 27 (14%) Bélgica – 2 (1%)

Alemanha – 20 (11%) França – 2 (1%)

Holanda – 10 (5%) Vaticano – 1 (0,5%)

Canadá – 6 (3%) Finlândia – 1 (0,5%)

Austrália – 4 (2,1%) Irlanda – 1 (0,5%)

Suécia – 5 (2,7%) Irã – 1 (0,5%)

Espanha – 3 (1,6%) Itália – 1 (0,5%)

China – 3 (1,6%) México – 1 (0,5%)

Suíça – 3 (1,6%) Nigéria – 1 (0,5%)

Brasil – 3 (1,6%) Noruega – 1 (0,5%)

Argentina – 2 (1%) Nova Zelândia – 1 (0,5%)

Áustria – 2 (1%) Índia – 1 (0,5%)

Japão – 2 (1%) Israel – 1 (0,5%)

Total: 188

Fonte: Ulrich’s.

e. Disponível em: http://scielo.org/php/index.php [acessado 17 Ago 2009].
f. Disponível em: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ [acessado 17 Ago 2009].
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Observa-se que apenas 11 periódicos, em cujo título 
consta o termo “ética”, estão incluídos na classificação da 

CAPES; somente um periódico (área de filosofia) recebeu 
conceito A. Dos 11 periódicos, 7 são nacionais.
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