
PERIÓDICOS DE ODONTOLOGIA 

 

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS [BRASIL] 

São a publicação oficial da Academia Brasileira de Ciências, sendo publicada de forma ininterrupta 

desde 1929, tornando-a a mais antiga revista científica brasileira. Antes dessa data, a revista era 

chamada Revista da Sociedade Brasileira de Sciências (1917/19), depois Revista de Sciências 

(1920/21/22/26/28), sempre com publicação irregular. Ainda nessa fase, vale destacar o artigo 

publicado, em 1926, por Einstein, sobre a teoria da luz. 

A sua finalidade é a publicação de resultados originais de pesquisa nos ramos da Ciência abrangidos 

pelas Seções da Academia. A Comissão Editorial coordena a avaliação dos artigos a serem 

publicados. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

ISSN: 0001-3765 versão impressa 

ISSN: 1678-2690 versão online 

QUALIS/CAPS: B2 

SITE:http://www.scielo.br/revistas/aabc/paboutj.htm#Informa%C3%A7%C3%B5es%20b%C3%A1sicas 

JOURNAL OF APPLIED  ORAL SCIENCE [BRASIL]  

É uma continuação da Revista da Faculdade de Odontologia de Bauru. O JAOS opera na modalidade 

de publicação contínua eletrônica, formato que permite a publicação de volumes anuais sem 

especificações de fascículos. 

O Journal of Applied Oral Science tem como objetivo principal publicar resultados de pesquisas 

originais, e a convite do editor, casos clínicos e revisões nos campos da Odontologia, Fonoaudiologia 

e áreas correlatas. 

PERIODICIDADE: Fluxo contínuo 

ISSN: 1678-7757 versão impressa 

ISSN: 1678-7765 versão online 

QUALIS/CAPS: B2 

SITE:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-7757&lng=pt&nrm=iso 

ODONTOESTOMATOLOGÍA [URUGUAY] 

É a publicação científica semi-oficial da Faculdade de Odontologia da Universidad de la República, 

Uruguay, editada pelo Departamento de Publicações. Podem publicar autores ligados à Odontologia, 

nacionais ou estrangeiros. Os autores deverão seguir as diretrizes da revista basadas nas 

estabelecidas pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Vancouver Normas, abril de 

2010). 
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PERIODICIDADE: Semestral 

ISSN: 1688-9339 versão online 

ISSN: 0797-0374 versão impressa 

ISSN: 2301-1947 (Ed. em inglês) 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE:  http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_serial&pid=1688-9339&lng=pt&nrm=iso 

  

PESQUISA ODONTOLÓGICA BRASILEIRA [BRASIL] 

Tem como objetivo publicar trabalhos de pesquisa básica e aplicada e artigos de divulgação e de 

atualização na área de pesquisa odontológica. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

ISSN: 1517-7491 versão impressa 

ISSN: 1678-8079 versão online 

QUALIS/CAPS: A2 

SITE:  http://www.scielo.br/revistas/pob/paboutj.htm 

  

REVISTA DOR [BRASIL] 

Publicar artigos originais e de revisão e relatos de casos que versem sobre o estudo da fisiopatologia 

e da terapêutica da dor aguda ou crônica em seres humanos e em animais. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

ISSN: 1806-0013 versão impressa 

ISSN: 2317-6393 versão online 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-0013&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA [COLOMBIA] 

É a publicação periódica científica adequada desta instituição, com sede em Medellín, Colômbia. 

Publica diferentes tipos de contribuições, como artigos originais derivados de pesquisas, artigos 

originais curtos, revisões sistemáticas e narrativas da literatura, ensaios acadêmicos, editoriais, 
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debates, cartas para o editor e outras áreas odontológicas e diferentes relacionados de trabalho do 

conhecimento, tanto biotecnológico, como humanista e social. 

PERIODICIDADE: Semestral 

ISSN: 0121-246X versão impressa 

ISSN: 2142-7670 versão online 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/about/editorialPolicies#focusAnd

Scope 

  

REVISTA ODONTO CIÊNCIA [BRASIL] 

É um periódico científico internacional dedicado a promover um fórum para acadêmicos, 

pesquisadores e clínicos para comunicar estudos básicos, clínicos, epidemiológicos e de educação, 

que sejam relevantes para a Odontologia e áreas correlatas. 

PERIODICIDADE: Semestral 

ISSN: 0102-9460 versão impressa 

ISSN: 1980-6523 versão online 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-6523&lng=pt&nrm=iso 

  

REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP [BRASIL] 

Que teve início, em 1979, pela fusão da Revista da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da 

Revista da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara e da Revista da Faculdade de 

Odontologia de São José dos Campos, tem como objetivo a publicação de trabalhos científicos 

inéditos de pesquisa básica e aplicada que constituam avanços do conhecimento científico na área 

de Odontologia, respeitando os indicadores de qualidade. A Revista de Odontologia da UNESP utiliza 

o processo de avaliação de artigos por pares (peer review). 

PERIODICIDADE: Bimestral 

ISSN: 1807-2577 versão online 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-2577&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO [BRASIL] 
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É publicada pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, com o objetivo de publicar 

trabalhos de pesquisa básica e aplicada e artigos de divulgação e de atualização. 

Publicada desde 1987, o título abreviado da revista é Rev. Odontol. Univ. São Paulo, forma que deve 

ser usada em bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

ISSN: 0103-0663 versão impressa 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-0663&lng=pt&nrm=iso 

  

MEDISAN [CUBA] 

Fundada em 1997, é a publicação oficial dos profissionais e técnicos da província de Santiago de 

Cuba, com a missão de divulgar as experiências mais relevantes do centro científico, centros de 

pesquisa mais importantes, instituições de saúde e profissionais de saúde. território É uma revista 

eletrônica que publica 12 edições por ano com uma frequência mensal. 

O envio de manuscritos, o processamento e a publicação não oferecem nenhum custo para os 

autores, é totalmente gratuito. 

PERIODICIDADE: Mensal 

ISSN: 1029-3019 versão online 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&lng=es&pid=1029-3019&nrm=iso 

  

MEDICINA LEGAL DE COSTA RICA [COSTA RICA] 

É a publicação semestral, do Asociación Costarricense de Medicina Forense.  Publica trabalhos 

originais, artigos da revisão, comunicações rápidas, relatórios dos casos, letras ao publisher, notas do 

diretor, editorials e assuntos relacionados do interesse médico, psicológico, forense médico, médico 

social, psiquiatric, forense psiquiatric, da direita direita, penal e labor médica as.well.as da direita das 

vítimas. 

PERIODICIDADE: Semestral 

ISSN: 1409-0015 versão impressa 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE:  http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_serial&pid=1409-0015&lng=pt&nrm=iso 
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MEDICINA ORAL, PATOLOGÍA ORAL Y CIRUGÍA BUCAL (INTERNET) [ESPANHA] 

Medicina Oral, Patologia Oral e Cirurgia Oral inclui obras que lidam com aspectos clínico, o 

tratamento terapêutico e / ou médico-cirúrgica de doenças relacionadas com a cavidade oral. Ele 

também inclui obras que estudam problemas de saúde em odontologia. 

PERIODICIDADE: Fluxo contínuo 

ISSN: 1698-4447 versão impressa 

ISSN: 1698-6946 versão online 

QUALIS/CAPS: B1 

SITE:  http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1698-6946&lng=pt&nrm=iso 

  

PHYSIS: REVISTA DE SAÚDE COLETIVA [BRASIL] 

É uma publicação trimestral do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (IMS-UERJ). Sua orientação editorial é aberta para a produção na área de Saúde Coletiva, 

enfatizando abordagens interdisciplinares críticas e inovadoras nas áreas de Ciências Humanas e 

Sociais e de Política, Planejamento e Administração em Saúde. Dada a existência de publicações 

relevantes nacionais na área de Epidemiologia, o corpo editorial de Physis optou por dar prioridade 

nesta área a artigos que abordem dimensões conceituais da mesma ou ainda repercussões sociais 

dos conhecimentos produzidos pela pesquisa epidemiológica. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

ISSN: 0103-7331 versão impressa 

ISSN: 1809-4481 versão online 

QUALIS/CAPS: B3 

SITE:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7331&lng=pt&nrm=iso 

  

RADIOLOGIA BRASILEIRA [BRASIL] 

Publica trabalhos científicos de interesse nas áreas de Radiologia, Radioterapia, Medicina Nuclear, 

Ultra-Sonografia, Tomografia Computadorizada, Física e Biologia das Radiações e Ressonância 

Magnética. 

PERIODICIDADE: Bimestral 

ISSN: 0100-3984 versão impressa 
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ISSN: 1678-7099 versão online 

QUALIS/CAPS: B2 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-3984&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA BIOÉTICA [BRASIL] 

É uma publicação científica idealizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) cujo objetivo é 

fomentar a discussão interdisciplinar e plural de temas de bioética e ética médica, voltando-se à 

formação acadêmica e ao aperfeiçoamento constante dos profissionais de saúde. Suas linhas 

editoriais, bem como a composição e atuação do Corpo Editorial, são completamente independentes 

da plenária do CFM. Os autores são responsáveis pelas informações divulgadas nos artigos, que não 

expressam, necessariamente, a posição oficial do CFM. 

O título abreviado do periódico é Rev. Bioét., que deve ser usado em bibliografias, notas de rodapé, 

referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Quadrimestral 

QUALIS/CAPES: B4 

ISSN:  1983-8042 versão impressa 

ISSN: 1983-8034 versão online 

SITE: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica 

REVISTA BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA [BRASIL] 

É continuação do título Textos sobre Envelhecimento, fundado em 1998. É um periódico 

especializado que publica produção científica no âmbito da Geriatria e Gerontologia, com o objetivo 

de contribuir para o aprofundamento das questões atinentes ao envelhecimento humano. 

PERIODICIDADE: Fluxo contínuo 

QUALIS/CAPES: B3 

ISSN: 1809-9823 versão impressa 

ISSN: 1981-2256 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1809-9823&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA [BRASIL] 

A missão da revista e promover o desenvolvimento das áreas de Hematologia e Hemoterapia, 

publicando artigos originais oriundos de pesquisas, revisões, debates, comentários e todas as 

contribuições científicas relacionadas com estas áreas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 
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QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-8484&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA BRASILEIRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA [BRASIL] 

Publicar artigos originais de estudos clínicos e experimentais, artigos de revisão ou atualização 

bibliográfica, relatos de casos clínicos, artigos de opinião sob convite e cartas ao editor, na área da 

otorrinolaringologia e matérias correlatas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B5 

ISSN: 0034-7299 versão impressa 

ISSN: 1806-9312 versão online 

REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA [BRASIL] 

PERIODICIDADE: Bimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7299&lng=pt&nrm=iso 

  

REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL [BRASIL] 

É um periódico interdisciplinar sobre os aspectos biomédicos, epidemiológicos e sócioculturais da 

saúde da mulher e da criança. 

Tem circulação internacional, publicado pelo IMIP com a missão de divulgar artigos científicos 

abordando a investigação da saúde da mulher, da gestante e da criança nas suas dimensões clínicas 

e epidemiológicas. Neste sentido está intimamente articulado com os mesmos objetivos do IMIP, sua 

Instituição patrocinadora. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B3 

ISSN: 1519-3829 versão impressa 
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ISSN: 1806-9304 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1519-3829&lng=pt&nrm=iso 

REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE OCUPACIONAL [BRASIL] 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

REVISTA DENTAL PRESS DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL [BRASIL] 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

REVISTA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA [COLOMBIA] 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

  

REVISTA LATINOAMERICANA DE BIOÉTICA [COLOMBIA] 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA [BRASIL] 

 PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 
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ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

REVISTA DE NUTRIÇÃO [BRASIL] 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

INTERFACE – COMUNICAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO [BRASIL] 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU – USP FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU – 

USP – JOURNAL OF APPLIED ORAL SCIENCE [BRASIL] 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B2 

ISSN: 1516-8484 versão impressa 

ISSN: 1806-0870 versão online 

  

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA  – Criada em 1967, é publicada bimestralmente sob a responsabilidade 

da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É uma revista inter e multidisciplinar, 

arbitrada e aberta a contribuições da comunidade científica nacional e internacional. Sua missão é 

publicar e disseminar produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a Saúde Pública. 

Os fascículos bimestrais ocorrem nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. 

A partir da edição de agosto de 2003, a Revista de Saúde Pública passou a disponibilizar o texto 

completo, no formato eletrônico, de artigos editados em português vertidos para o idioma inglês. 

O título abreviado da revista é Rev. Saúde Públ., forma que deve ser usada em bibliografias, notas 

de rodapé, referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Bimestral 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-5273&nrm=iso&rep=&lng=pt
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QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0034-8910 versão impressa 

ISSN: 1518-8787 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/revistas/rsp/paboutj.htm 

  

REVISTA CIÊNCIA, CUIDADO E SAÚDE 

Que objetiva divulgar a produção técnico-científica relacionada à área da saúde e, em especial, da 

enfermagem. É publicada trimestralmente pelo Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá-UEM. A revista que objetiva 

divulgar a produção técnico-científica relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1677-3861 versão impressa 

ISSN: 1984-7513 versão online 

SITE: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/index 

  

CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA 

Publica debates, análises e resultados de pesquisa sobre um tema específico considerado atuais e 

relevantes para o campo da Saúde Coletiva. Periodicidade: duas vezes por ano até 2001, 

trimestralmente, de 2002 a 2006, bimestral de 2007 a 2009. Em 2010, será publicado 9 questões e 

em 2011 ele se tornará mensal. O título abreviado é Ciênc. Saúde Colet., que deve ser usada em 

bibliografias, notas de rodapé e referências bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Mensal 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1413-8123 versão impressa 

ISSN: 1678-4561 versão online 

SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=en&nrm=iso 

  

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA 
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CSP publica artigos originais com elevado mérito científico que contribuam para o estudo da saúde 

pública em geral e disciplinas afins. 

Cadernos de Saúde Pública foi publicado desde 1985 pela Arouca Escola Nacional de Saúde Pública 

da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-FIOCRUZ), Rio de Janeiro, Brasil Sergio. O jornal foi publicado 

trimestralmente de 1985 (vol. 1) para 2000 (vol. 16) e bimestralmente a partir de 2001 (vol. 17) a 2005 

(21 vol.). Cadernos foi publicada mensalmente desde 2006. 

O título abreviado é Cad. Saúde Pública, que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé, 

referências, citações e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Mensal 

QUALIS/CAPES: A2 

ISSN: 0102-311X versão impressa 

ISSN: 1678-4464 versão online 

SITE: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/ 

  

REVISTA BRASILEIRA MATERNO INFANTIL – É publicada trimestralmente (março, junho, setembro e 

dezembro) pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) em continuação à Revista do IMIP, 

cuja missão é a divulgação de artigos científicos englobando o campo da saúde materno infantil. 

É um periódico interdisciplinar sobre os aspectos biomédicos, epidemiológicos e sócioculturais da 

saúde da mulher e da criança. 

A abreviatura de seu título é Rev. Bras. Saude Mater. Infant., que deve ser usada em bibliografias, 

notas de rodapé e em referências e legendas bibliográficas. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

QUALIS/CAPES: B1 

ISSN: 1519-3829 versão impressa 

ISSN:  1806-9304 versão online. 

REVISTA BRASILEIRA CIÊNCIAS DA SAÚDE 

RBCS é uma publicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), que tem como 

missão divulgar o conhecimento científico na área das ciências da saúde. A revista acaba de passar 

por uma reformulação, passando a se chamar Revista de Atenção à Saúde – RAS. Entende-se por 

Atenção à Saúde ações que possam envolver a promoção, a prevenção, o tratamento e a reabilitação 

de condições de saúde-doença, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. A missão da revista é 

divulgar o conhecimento da Área das Ciências da Saúde, com visão na abordagem multiprofissional e 

interdisciplinar permitindo a existência de várias perspectivas teórico-metodológicas, como princípio 

a Atenção à Saúde. 

PERIODICIDADE: Trimestral 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/portal/
http://www.imip.org.br/


QUALIS/CAPES: B3 

ISSN:  1415-2177 versão anterior 2359-4330 versão impressa 

ISSN: versão online 

SITE: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/index 
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