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1 Instruções de acesso

A Biblioteca Dom Alberto disponibiliza o recurso tecnológico Personal Home
Library (PHL) para o acesso a periódicos eletrônicos distribuídos nas diversas
áreas do conhecimento através do link: http://domalberto.phlnet.com.br/. O
usuário acessa o link do PHL e na caixa de busca utiliza o termo Periódico
Eletrônico do curso desejado e o sistema realiza a busca. Por exemplo: “periódico
eletrônico de enfermagem”. Cada título de periódico possui um registro com ISSN,
instituição de Ensino, coleção publicada, além do link que direciona para a página
específica do periódico, onde o usuário pode localizar artigos específicos. Os
títulos que a Biblioteca Dom Alberto possui impressos possuem status com a
indicação de quantidade disponível para empréstimo e com o sumário completo.
Selecionando um periódico eletrônico o usuário é direcionado para a página da
revista, onde consegue acessar a publicação atual e anteriores da revista
selecionada.

2 Relação de periódicos

2.1 Odontologia

AOV - Acta Odontológica Venezolana
Acta Venezolana Odontológica é o boletim oficial da Faculdade de Odontologia
da Universidade Central da Venezuela, visando a divulgação das atividades
acadêmicas e científicas que estão direta ou indiretamente relacionadas à sua
existência.
ISSN eletrônico: 0001-6365
Instituição: RIF - Faculdade de Odontologia, Universidade Central da Venezuela
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://www.actaodontologica.com/
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Forma de acesso: eletrônico

Acta Scientiarum. Health Sciences
Acta Scientiarum. Health Sciences é publicada pela Editora da Universidade
Estadual de Maringá-Eduem, na modalidade publicação contínua. A revista
publica artigos originais na área de Saúde, e os seus temas de publicação são:
Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Medicina, Nutrição, Educação Física,
Análises Clínicas, Ciências da Saúde e Saúde Coletiva.
ISSN impresso: 1679-9291
ISSN eletrônico: 1807-8648
Instituição: Editora da Universidade Estadual de Maringá-Eduem
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

American Journal of Dentistry
O American Journal of Dentistry publicado pela Mosher & Linder, Inc., fornece
artigos científicos revistos por pares com significado clínico para o dentista
geral. O Institute of Scientific Information incluiu o American Journal of
Dentistry em sua lista de fatores de impacto. Periódico em Inglês.
ISSN eletrônico: 0894-8275
Instituição: Mosher & Linder, Inc.
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: http://www.amjdent.com/index.htm
Forma de acesso: eletrônico

Angle Orthodontist
A Angle Orthodontist é a única grande revista em ortodontia com uma editora não
comercial e sem fins lucrativos, a Fundação de Educação e Pesquisa EH
Angle valoriza a liberdade de operar exclusivamente no melhor interesse de seus
leitores e autores. No site o periódico é totalmente gratuito e aberto a todos os
visitantes.
ISSN impresso: 0003-3219
ISSN eletrônico: 1945-7103
Instituição: EH Angle Education and Research Foundation Inc.
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site: www.angle.org
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Forma de acesso: impresso e eletrônico
Arquivos em Odontologia – UFMG
A revista Arquivos em Odontologia, órgão do Colegiado do Programa de PósGraduação em Odontologia da FO-UFMG, publicada em fluxo contínuo, objetiva
a divulgação científica e tecnológica em Odontologia. Publica prioritariamente
pesquisas originais sobre temas relevantes e inéditos. Os artigos serão publicados
no Portal de Periódicos da UFMG (https://seer.ufmg.br), de onde é permitido o
download dos mesmos.
ISSN eletrônico: 2178-1990
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais/Faculdade de Odontologia da
UFMG
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: https://seer.ufmg.br/index.php/arquivosemodontologia/index
Forma de acesso: eletrônico

Avances en Periodoncia e Implantologia Oral
A revista visa principalmente colaborar na divulgação do crescente número de
projetos de pesquisa e trabalhos clínicos periodontais, realizados em nosso país
e no mundo e escritos em espanhol.
ISSN impresso: 1699-6585
ISSN eletrônico: 2340-3209
Instituição: Projeto FAPESP / BIREME
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1699-6585&lng=em
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Dental Journal
Brazilian Dental Journal, publica trabalhos de corpo inteiro, comunicações curtas
e relatos de caso, lidando com odontologia ou disciplinas relacionadas e editados
seis vezes por ano.
ISSN impresso: 0103-6440
ISSN eletrônico: 1806-4760
Instituição: Fundação Odontológica de Ribeirão Preto - FUNORP
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-6440
&lng=en&nrm=iso
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Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Journal of Oral Sciences
O Brazilian Journal of Oral Sciences, visa publicar os avanços científicos e
tecnológicos alcançados pela comunidade odontológica, de acordo com os
indicadores de qualidade e material revisado por pares, com o objetivo de
assegurar sua aceitabilidade em nível local, regional, nacional e internacional.
ISSN impresso: 1677-3217
ISSN eletrônico: 1677-3225
Instituição: Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-3225
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Brazilian Oral Research
A Oral Oral Research tem como objetivo publicar trabalhos originais de pesquisa
(comunicação completa ou curta); revisões sistemáticas e críticas; casos
clínicos; e cartas para o editor.
ISSN impresso: 1806-8324
ISSN eletrônico: 1807-3107
Instituição: Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO)
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-8324
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Bulletin of Tokyo Dental College
Periódico na área de odontologia publicado pela Tokyo Dental College, Japão,
periódico em Inglês.
ISSN eletrônico: 0040-8891
Instituição: Tokyo Dental College, Japão
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/tdcpublication/-char/en
Forma de acesso: eletrônico

CSP - Cadernos de Saúde Pública. Reports in Public Health
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A revista destina-se à publicação de artigos científicos voltados para a produção
de conhecimento no campo da Saúde Coletiva. O CSP também tem como objetivo
fomentar a reflexão crítica e o debate sobre temas da atualidade relacionados às
políticas públicas e aos fatores que repercutem nas condições de vida e no
cuidado da saúde das populações.
ISSN impresso: 0102-311x
ISSN eletrônico: 16784464
Instituição: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo
Cruz
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Ciência & Saúde coletiva
A revista tem como objetivo publicar debates, análises e resultados de pesquisas
sobre um tema específico considerado atual e relevante para o campo da Saúde
Coletiva.
ISSN impresso: 1413-8123
ISSN eletrônico: 1678-4561
Instituição: ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Dental Press Journal of Orthodontics
A missão da Revista Dental Press Journal of Orthodontics é a difusão da
especialidade científica e tecnológica de Ortodontia, referente às técnicas de
tratamento e materiais para uso clínico.
ISSN impresso: 2176-9451
ISSN eletrônico: 2177-6709
Instituição: Dental Press Editora Ltda
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2176-9451
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Endodontology
Endodontology, é uma publicação da Indian Endodontic Society (IES), semestral
impressa e on-line com revisão por pares. A revista permite acesso livre (Acesso
Aberto) ao seu conteúdo e permite que os autores arquivem automaticamente a
versão final aceita dos artigos em qualquer repositório institucional / sujeito
compatível com OAI.
ISSN impressa: 0970-7212
ISSN online: 2543-0831
Instituição: Indian Endodontic Society
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.endodontologyonweb.org/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Global Journal of Health Science
A Revista Global de Ciência da Saúde é uma revista de acesso aberto com revisão
por pares. A revista tem como objetivo fornecer uma plataforma para a
comunidade global de pesquisa para compartilhar suas descobertas, ideias e
pontos de vista sobre todos os aspectos da ciência da saúde.
ISSN impresso: 1916-9736
ISSN eletrônico: 1916-9744
Instituição: Centro Canadense de Ciência e Educação
Indexação: Qualis CAPES →
Site: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/about
Forma de acesso: impresso e eletrônico

IJD - International Journal of Dentistry
O periódico visa contribuir com a divulgação do conhecimento científico dentro da
comunidade odontológica e áreas afins, permitindo a atualização profissional e
intercâmbio de informações.
ISSN eletrônico: 1806-146X
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-146
&lng=pt
Forma de acesso: eletrônico

Jornal de Pediatria

X
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O Jornal de Pediatria é uma publicação bimestral da Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP). É publicado sem interrupção desde 1934. O Jornal de Pediatria
publica artigos originais e artigos de revisão que abrangem diversas áreas no
campo da pediatria. Ao publicar contribuições científicas relevantes, o Jornal de
Pediatria visa melhorar os padrões da pediatria e da atenção à saúde de crianças
e adolescentes em geral, bem como fomentar o debate sobre a saúde.
ISSN eletrônico: 0021-7557
Instituição: Sociedade Brasileira de Pediatria
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: http://jped.elsevier.es/en
Forma de acesso: eletrônico

Journal of Applied Oral Science
O Journal of Applied Oral Science visa publicar os avanços científicos e
tecnológicos alcançados pelas comunidades de odontologia e fonoaudiologia,
seguindo os indicadores de qualidade e material revisado por pares, com o
objetivo de assegurar sua aceitabilidade em nível local, regional, nacional e
internacional.
ISSN impresso: 1678-7757
ISSN eletrônico: 1678-7765
Instituição: Faculdade de Odontologia de Bauru.
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-7757
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Journal of Oral Science
O Jornal de Ciências Orais (J Oral Sci) é publicado trimestralmente pela
Faculdade de Odontologia da Universidade Nihon com o objetivo de publicar
artigos originais, revisões convidadas e relatos de casos pertinentes à odontologia
e áreas afins. Periódico em Inglês.
ISSN impresso: 1343-4934
ISSN eletrônico: 1880-4926
Instituição: Faculdade de Odontologia da Universidade Nihon
Indexação: Qualis CAPES → B1
Site: https://www.jstage.jst.go.jp/browse/josnusd/-char/en
Forma de acesso: impresso e eletrônico
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Journal of The Health Sciences Institute. Revista do Instituto de Ciências da
Saúde
O Jornal of the Health Sciences Institute (JHSI) – Revista do Instituto de Ciências
da Saúde tem por objetivo contribuir na divulgação dos conhecimentos na área
das ciências da saúde, publicando artigos, relatos de casos clínicos, revisão e
divulgação. É aberta a colaboradores da comunidade científica em âmbito
nacional e internacional. Os artigos publicados na revista impressa desde 2004,
estão disponíveis no site abaixo, as demais (anteriores a 2004) podem ser
acessadas nas bibliotecas da Universidade Paulista.
ISSN eletrônico: 0104-1894
Instituição: Universidade Paulista - UNIP
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site:http://repositorio.unip.br/colecoes/journal-of-the-health-sciences-instituterevista-do-instituto-de-ciencias-da-saude/
Forma de acesso: eletrônico

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
A revista publica contribuições originais de cientistas pesquisadores em todo o
mundo, nas áreas de parasitologia, microbiologia, medicina tropical, bem como
estudos básicos em imunologia molecular e biologia celular relacionados a esses
campos.
ISSN impresso: 0074-0276
ISSN eletrônico: 1678-8060
Instituição: Instituto Oswaldo Cruz
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0074-0276
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico
Odonto – UMESP
A Revista Odonto representa uma fonte de informações científicas relevantes, na
qual estudantes e profissionais da área odontológica encontram possibilidades de
atualizar seus conhecimentos. Seu objetivo é propiciar uma leitura complementar,
apresentando novidades e atualidades em sua área de atuação. Esta publicação
é mais do que um espaço aberto para o aperfeiçoamento clínico é um elo entre o
profissional e o acadêmico, um espaço de troca do saber científico.
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ISSN eletrônico: 2176-1000
Instituição: Programa de Pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo
- UMESP
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/Odonto/index
Forma de acesso: eletrônico

Odontologia Clínico-Científica. Scientific-Clinical Odontology
A Revista do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, denominada
Odontologia Clínico-Científica/ Scientific-Clinical Odontology tem como missão a
publicação de trabalhos relevantes para a orientação, aconselhamento, ciência e
prática odontológica, visando a promoção e ao intercâmbio o conhecimento entre
profissionais da área de saúde.
ISSN eletrônico: 1677-3888
Instituição: Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-3888
&lng=pt&nrm=isso
Forma de acesso: eletrônico

OS - Oral Sciences
O Curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília – UCB, tem como
uma de suas principais metas a integração ensino-pesquisa-extensão. A UCB é
destaque na região Centro-Oeste por valorizar, exatamente, esses pilares do
conhecimento universitário. Dentre as estratégias do Curso de Odontologia da
UCB para integração, a Oral Sciences foi criada. O nome Oral Sciences originouse da tradução do termo “Ciências Odontológicas”. Este nome traduz de forma
clara e objetiva a intenção dos editores em transformar o periódico em um veículo
de divulgação da Odontologia, agregando áreas básicas e específicas. Periódico
em Inglês.
ISSN eletrônico: 1808-8821
Instituição: Curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília – UCB
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/oralsciences/index
Forma de acesso: eletrônico
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PBOCI - Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada.
Brazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated Clinic
A Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada / Pesquisa Brasileira
em Odontopediatria e Clínica Integrada (PBOCI) é uma revista científica
internacionalmente distribuída que utiliza o modelo de publicação contínua e
editada pela Associação de Apoio à Pesquisa em Saúde Bucal (APESB). O
PBOCI é apoiado pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) por meio da
University Publishing Co. (EDUEP) e tem como objetivo publicar trabalhos
científicos nas áreas de Odontologia. Periódico em Inglês.
ISSN impresso: 1591-0501
ISSN eletrônico: 19834632
Instituição: Associação de Apoio à Pesquisa em Saúde Bucal (APESB)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/index
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Physis
A Physis acolhe a produção no campo da Saúde Coletiva, com ênfase em
Ciências Humanas e Sociais, e Política de Saúde, Planejamento e Gestão.
ISSN impresso: 0103-7331
ISSN eletrônico: 1809-4481
Instituição: Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (IMS-UERJ)
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RB - Radiologia Brasileira
A Radiologia Brasileira, publicação científica do Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem (CBR), foi publicada pela primeira vez em 1958. A
revista traz artigos sobre radiologia e diagnóstico por imagem, radioterapia,
medicina nuclear, física, e biologia da radiação.
ISSN eletrônico: 0100-3984
Instituição: Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CBR
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: http://www.rb.org.br/conteudo.asp?page=6
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Forma de acesso: eletrônico

Revista Brasileira de Anestesiologia
A Revista Brasileira de Anestesiologia tem se dedicado a publicar manuscritos
científicos originais em Anestesiologia e / ou áreas correlatas por pesquisadores
nacionais e internacionais. Seu público alvo é formado por anestesiologistas
membros da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e outros médicos
interessados na área. A revista promove o progresso, melhoria e divulgação da
anestesiologia,

terapia

intensiva,

tratamento

da

dor

e

ressuscitação

cardiopulmonar.
ISSN impresso: 0034-7094
ISSN eletrônico: 1806-907X
Instituição: Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ serial &lng=en &pid=s0034-7094
& nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RBO - Revista Brasileira de Odontologia
A Revista Brasileira de Odontologia (RBO) é um periódico especializado e destinase à publicação de artigos inéditos de investigação científica, relatos de casos
clínicos, técnicas e artigos de atualização. Dirigida à classe odontológica, é uma
publicação semestral e editada pela Associação Brasileira de Odontologia.
ISSN impresso: 1519-3829
ISSN eletrônico:1806-9304
Instituição: Instituto de Saúde Materno-Infantil
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil
A Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil é publicada trimestralmente
(março, junho, setembro e dezembro) pelo Instituto de Saúde Materno-Infantil,
dando continuidade à Revista do IMIP. Objetivando publicar artigos de pesquisa
científica no campo da saúde materno-infantil. As contribuições devem abordar
diferentes aspectos da saúde da mãe, saúde da mulher e saúde da criança,
cobrindo determinantes biomédicos, socioculturais e epidemiológicos.
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ISSN impresso: 1519-3829
ISSN eletrônico: 1806-9304
Instituição: Instituto de Saúde Materno-Infantil
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

CBC - Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
A publicação e divulgação das atividades científicas dos seus membros é um dos
objetivos das Sociedades Médicas. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, fundado
em 1929, já em seu primeiro estatuto previa a edição do "Boletim do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões" como seu órgão oficial, cujo número inicial foi publicado
em janeiro de 1930. A revista tem como objetivo divulgar trabalhos científicos da
área cirúrgica da medicina que contribuam para o seu ensino e desenvolvimento.
ISSN impresso: 0100-6991
ISSN eletrônico: 1809-4546
Instituição: Diretório Nacional do CBC
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://www.revistadocbc.org.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Cubana de Estomatologia
A Revista Cubana de Estomatologia tem a missão de publicar artigos sobre
epidemiologia geral, próteses dentárias, ortodontia, periodontologia e cirurgia
maxilofacial, além de artigos sobre o desenvolvimento da estomatologia em geral.
Periódico em Espanhol.
ISSN impresso: 0034-7507
ISSN eletrônico: 1561-297X
Instituição: Sociedade Cubana de Estomatologia.
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site: http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista da ABENO
A Revista da ABENO - Associação Brasileira de Ensino Odontológico tem como
missão primordial contribuir para a obtenção de indicadores de qualidade do
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ensino Odontológico respeitando os desejos de formação discente e capacitação
docente, com vistas a assegurar o contínuo progresso da formação profissional e
produzir benefícios diretamente voltados para a coletividade. Visa também
produzir junto aos especialistas a reflexão e análise crítica dos assuntos da área
em nível local, regional, nacional e internacional.
ISSN impresso: 1679-5954
ISSN eletrônico: 2595-0274
Instituição: Associação Brasileira de Ensino Odontológico
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: https://revabeno.emnuvens.com.br/revabeno
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista da APCD - Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas
A Revista da APCD é o órgão de divulgação científica da Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas. É publicada trimestralmente e destina-se à veiculação de
originais nas seguintes categorias: artigo original; relato de caso(s) clínico(s);
revisão de literatura (somente para autores convidados pelo corpo editorial)
matéria especial de caráter jornalístico, informações sobre os Centros de
Excelência, informações gerais para o paciente.
ISSN eletrônico: 0004-5276
Instituição: Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-5276
&lng=pt
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial
A Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial é um periódico
especializado da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco
(FOP/UPE), que tem por objetivo estimular os professores e alunos de graduação
e pós-graduação de cirurgia e áreas afins ao hábito de publicar, permitindo, dessa
forma, o desenvolvimento da pesquisa científica e o intercâmbio na comunidade
acadêmica.
ISSN impresso: 1679-5458
ISSN eletrônico: 1808-5210
Instituição: Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco
Indexação: Qualis CAPES →B4

17

Site: http://www.revistacirurgiabmf.com/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Nutrição. Brazilian Journal of Nutrition
A Revista de Nutrição / Brazilian journal of nutrition é um periódico especializado
que publica artigos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas diversas
subáreas e interfaces. É publicado bimestralmente e aberto a contribuições das
comunidades científicas nacionais e internacionais.
ISSN impresso: 1415-5273
ISSN eletrônico: 1678-9865
Instituição: Pontifícia Universidade Católica - PUC Campinas
Indexação: Qualis CAPES →B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-5273
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Odontologia da UNESP
A revista visa publicar trabalhos de pesquisa originais e aplicados de base
constituindo o progresso do conhecimento científico no campo da Odontologia,
respeitando os indicadores de qualidade.
ISSN impresso: 0101-1774
ISSN eletrônico: 1807-2577
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-2577
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista de Odontologia da UNICID
A Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo é uma publicação da Universidade Cidade
de São Paulo dirigida à classe odontológica e aberta à comunidade científica em
nível nacional e internacional. São publicados artigos originais, artigos de revisão,
artigos de atualização, artigos de divulgação e relatos de casos ou técnicas. Essas
instruções baseiam-se nos “Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados
a Periódicos Biomédicos.”
ISSN eletrônico: 1983-5183
Instituição: Universidade Cidade de São Paulo
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Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://arquivos.cruzeirodosuleducacional.edu.br/principal/old/revista_odontol
ogia/index.htm
Forma de acesso: eletrônico

Revista de Pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo continua como: CLRD – Clinical and Laboratorial Research in
Dentistry
A CLRD - Clinical and Laboratorial Research in Dentistry é uma publicação
trimestral, com revisão por pares, com o objetivo de divulgar novos conhecimentos
de interesse para pesquisadores e clínicos em Odontologia e áreas afins. A
avaliação dos textos submetidos levará em consideração a originalidade,
relevância e metodologia utilizada. Pesquisas originais, ensaios clínicos, artigos
de revisão, editoriais, conferências clinicopatológicas e comentários relacionados
a todas as áreas da Odontologia e os interessados nessas áreas são aceitos. O
CLRD é gratuito, desde a submissão até a publicação. Encorajamos fortemente
os envios em inglês.
ISSN eletrônico: 0104-5695
Instituição: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://www.revistas.usp.br/clrd
Forma de acesso: eletrônico

RSP - Revista de Saúde Pública
A revista é especializada nas diversas áreas interdisciplinares da saúde pública,
com ênfase em epidemiologia e publicada bimestralmente desde 1967 em
fevereiro, abril, julho, agosto, outubro ou dezembro, alguns artigos têm versão em
inglês desde agosto de 2003.
ISSN impresso: 0034-8910
ISSN eletrônico: 1518-8787
Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → A2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Dor Pesquisa, Clínica e Terapêutica

19

Divulgar estudos sobre fisiopatologia e tratamento de dor aguda ou crônica em
humanos e animais, publicando artigos originais e de revisão e relatos de casos.
ISSN impresso: 1806-0013
ISSN eletrônico: 2317-6393
Instituição: Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-0013
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
A Revista Espanhola de Cirurgia Oral e Maxilofacial é o jornal oficial da Sociedade
Espanhola de Cirurgia Oral e Maxilofacial (SECOM), que reúne mais de 800
profissionais. Publica apenas artigos originais orientados para pesquisa, clínica,
revisões sistemáticas e documentos de consenso. Ele também tem uma seção
dedicada aos médicos residentes, aumentando a interação entre eles e o resto da
Sociedade. Periódico em Espanhol.
ISSN eletrônico: 1130-0558
Instituição: Sociedade Espanhola de Cirurgia Oral e Maxilofacial (SECOM)
Indexação: Qualis CAPES → B3
Site: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-oral-maxilofacial300
Forma de acesso: eletrônico

Revista Latino-americana de Enfermagem
A Revista Latino-Americana de Enfermagem – RLAE é a publicação científica
oficial da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Brasil, Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em
Enfermagem. Sua missão é divulgar os resultados da pesquisa científica em
enfermagem e outras áreas de interesse para os profissionais de saúde. Esta
revista é publicada no Brasil e circula bimestralmente em diferentes países do
mundo. Sua primeira edição foi publicada em janeiro de 1993.
ISSN eletrônico: 1518-8345
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / Universidade de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169
&lng=en&nrm=iso
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Forma de acesso: eletrônico

RPAS - Revista Pan-Amazônica de Saúde
A Revista Pan-Amazônica de Saúde - RPAS é publicada, desde 2010, sob a
responsabilidade do Instituto Evandro Chagas, órgão vinculado à Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Possui periodicidade trimestral e tem
por finalidade contribuir para a disseminação do conhecimento técnico-científico,
produzido nacional e internacionalmente, nas áreas de biomedicina, meio
ambiente, saúde pública e antropologia médica, abrangendo a educação, a
pesquisa e a atenção à saúde. Aceita contribuições em português, inglês e
espanhol. É de acesso aberto, podendo todos os seus artigos serem acessados
gratuitamente, e não há taxas de publicação ou tradução para os autores.
ISSN impresso: 2176-6215
ISSN eletrônico: 2176-6223
Instituição: Instituto Evandro Chagas
Indexação: Qualis CAPES → B4
Site: http://revista.iec.gov.br/
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Revista Paulista de Pediatria
A Revista Paulista de Pediatria publica contribuições originais, relatos de casos e
revisão de pesquisas clínicas com abordagem metodológica nas áreas de saúde
e doença de neonatos, lactentes, crianças e adolescentes. O objetivo é divulgar
mundialmente a pesquisa brasileira com qualidade metodológica sobre questões
que envolvem a saúde de crianças e adolescentes. Todos os artigos estão
disponíveis gratuitamente on-line, via SciELO.
ISSN impresso: 0103-0582
ISSN eletrônico: 1984-0462
Instituição: Sociedade de Pediatria de São Paulo
Indexação: Qualis CAPES → B2
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-0582
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RFO/UPF - Revista da Faculdade de Odontologia
A RFO UPF é uma publicação quadrimestral dirigida à classe odontológica que
tem por objetivo disseminar e promover o intercâmbio de informações científicas,
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indexada nas bases de dados da BBO (Bibliografia Brasileira de Odontologia),
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal), Rev@odonto e Portal de Periódicos
CAPES. A RFO UPF divulga artigos inéditos de investigação científica; resumos
de teses, dissertações e monografias; relatos de casos clínicos e artigos de
revisão sistemática que representam contribuição efetiva para a área do
conhecimento odontológico.
ISSN impresso: 014134012
ISSN eletrônico: 2318843x
Instituição: Revista da Faculdade de Odontologia Universidade de Passo Fundo.
Indexação: Qualis CAPES →B1
Site: http://seer.upf.br/index.php/rfo/issue/view/632
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RGO - Revista Gaúcha de Odontologia
O objetivo da Revista Odontológica do Rio Grande do Sul é difundir e promover o
intercâmbio de informações nas diversas áreas da pesquisa odontológica,
proporcionando às comunidades científicas nacionais e internacionais um canal
formal de comunicação e contribuindo para o avanço das pesquisas. Periódico em
Inglês.
ISSN impresso: 1981-8637
ISSN eletrônico: 1981-8637
Instituição: Faculdade São Leopoldo Mandic
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-8637
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

ROBRAC - Revista Odontológica do Brasil Central
Revista Odontológica do Brasil-Central - ROBRAC é o órgão de divulgação
científica da ABO-GO, destinada à publicação de pesquisa básica e aplicada,
artigos de divulgação e atualização que representem contribuição efetiva para a
área do conhecimento odontológico.
ISSN impresso: 0104-7914
ISSN eletrônico: 1981-3708
Instituição: Associação brasileira de odontologia Seção de Goiás
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Indexação: Qualis CAPES →B2
Site: http://www.robrac.org.br/seer/index.php/ROBRAC
Forma de acesso: impresso e eletrônico

RSBO
Contribuir de forma relevante para o aprofundamento dos conhecimentos
científicos dos pesquisadores, pós-graduandos e profissionais da área
odontológica.
ISSN impresso: 1806-7727
ISSN eletrônico: 1984-5685
Instituição: Universidade da Região de Joinville
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1984-5685
&lng=pt
Forma de acesso: impresso e eletrônico

São Paulo Medical Journal
Publicar artigos originais nas áreas de Ciências Clínicas da Saúde (Medicina
Interna, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental, Cirurgia, Pediatria e Saúde
Pública).
ISSN impresso: 1516-3180
ISSN eletrônico: 1806-9460
Instituição: Associação Paulista de Medicina
Indexação: Qualis CAPES →B3
Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-3180
&lng=en&nrm=iso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Saúde e Sociedade - USP
Disseminar a produção de diferentes áreas de conhecimento sobre práticas de
saúde, visando o desenvolvimento interdisciplinar do campo da saúde pública.
ISSN impresso: 0104-1290
ISSN eletrônico: 1984-0470
Instituição: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Associação Paulista de Saúde Pública.
Indexação: Qualis CAPES →B3
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Site:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1290
&lng=en&nrm=isso
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Stomatos
Promover o intercâmbio de informações entre as diversas áreas relacionadas à
Odontologia, através da publicação de artigos originais resultantes de relevantes
pesquisas laboratoriais e clínicas na área Odontológica.
ISSN impresso: 1519-4442
ISSN eletrônico: 2236-8396
Instituição: ULBRA
Indexação: Qualis CAPES →B4
Site:

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-

4442&lng=pt
Forma de acesso: impresso e eletrônico

Uakari
A Revista Uakari é uma publicação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá, publicada semestralmente de forma impressa e online. Periódico em
Inglês.
ISSN eletrônico: 1981-4518
Instituição: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
Indexação: Qualis CAPES →B5
Site: http://uakari.mamiraua.org.br/UAKARI/index
https://web.archive.org/web/20190614204137/http://uakari.mamiraua.org.br/UAK
ARI/index (alternativa de acesso, caso o outro link não esteja disponível)
Forma de acesso: eletrônico

