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No mês de outubro de 2015 a Revista Higiene 
Alimentar está comemorando 30 anos de circulação 
ininterrupta, com grande esforço e muita dedicação  

A Revista Higiene Alimentar é uma publicação técnico-

científica que trata dos temas 

atuais relacionados à vasta 

área da ciência dos alimentos, 

estrategicamente distribuídos 

em diversas seções (Editorial, 

Comentários, Artigos, 

Pesquisas, Notícias, 

Atualização Bibliográfica, 

Legislação, Agenda etc.), para oferecer ao leitor os subsídios 

necessários à formação de ideia acerca das mais palpitantes 

questões que envolvem a produção das matérias-primas, sua 

industrialização e, sobretudo, o entendimento das modernas 

técnicas de processamento para a obtenção de um alimento 

nutritivo, de alta qualidade e sem risco para o consumidor. 

A matéria publicada é rigorosamente original, assinada por 

especialistas dos mais conceituados institutos de ensino, de 

pesquisa e de extensão universitária do Brasil e do exterior, bem 

como por profissionais ligados aos segmentos empresarial e 

governamental, o que a converte em valioso instrumento de 

consulta para os profissionais atualizarem-se, num momento 

marcado por transformações tecnológicas muito rápidas, em que a 

qualidade e a segurança dos alimentos ocupam posição de 

fundamental importância. 
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Atualmente, a Revista Higiene Alimentar, primorosamente 

editorada pelo 

Acadêmico Prof. Dr. 

José Cesar Panetta – 

da Academia Paulista 

de Medicina 

Veterinária – 

Professor Titular 

aposentado de 

Inspeção de produtos 

de Origem Animal da 

FMVZ-USP, está 

indexada no ISSN (nº 

0101-9171) e em 

outras quatro bases 

de dados: CAB 

Abstracts 

(Inglaterra), 

LILACS-BIREME 

(Brasil), 

PERIESALQ-USP 

(Brasil) e 

BINAGRE-MAPA 

(Brasil). Também é afiliada à Associação Brasileira de Editores 

Científicos e Associação Nacional de Publicações Segmentadas 

(ANATEC). 

A Revista Higiene Alimentar em seu 

moderno modelo de formatação e 

impressão tornou-se uma publicação 

marcante na especialidade e se destaca por 

suas características técnico-científicas, 

voltada para a gestão, ciência, tecnologia e 

desenvolvimento do segmento alimentar. 

Neste mês e ano a Revista Higiene 

Alimentar comemora 30 anos de circulação 

gininterrupta, com grande esforço e 

dedicação de seus responsáveis mesmo em meio a tantas 

Fi. 1 José Cezar Panetta 
- Presidente da SPMV 
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dificuldades, conseguiram chegar a esta marca, com toda 

humildade, com a ajuda valiosa de muitos colegas e amigos, entre 

os quais se destacaram os colegas 

dirigentes de inúmeras entidades 

representativas da Medicina Veterinária 

no Estado de São Paulo, entre estas se 

incluindo a APAMVET-Academia 

Paulista de Medicina Veterinária.  

Neste momento o Acadêmico José 

César Panetta agradece o apoio nesses 

anos dos colegas, amigos, confrades, 

leitores e, principalmente os autores dos 

inúmeros artigos que foram publicados. 

Pois eles nunca negaram a idealística 

ajuda em nossas dificuldades e vicissitudes. A eles pertence uma 

significativa parte do sucesso alcançado.  

Fig. 2 - Prof. DSr. José Cezar 
Panetta - foto atual 


