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REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
A Revista Brasileira de Odontologia (RBO) é editada pela Associação Brasileira de
Odontologia – Seção Rio de Janeiro, é especializada e destina-se à publicação de artigos
originais de pesquisa, revisões de literatura, comunicações breves, cartas ao editor,
relacionados
à
Odontologia
ou
disciplinas
correlatas.
A revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de
disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico.
Acesso: https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/index

REVISTA ODONTOLOGIA E SOCIEDADE
A revista de odontologia da USP é uma publicação muito abrangente e extremamente
prática para universitários e profissionais que já atuam no mercado de trabalho. O foco
da revista é publicar artigos que fazem parte de odontologia social, área cujo o intuito é a
promoção de saúde bucal da população com auxílio de ações de prevenção coletiva.
Acesso: http://www.fo.usp.br/?page_id=4833

REVISTA ODONTO CIÊNCIA
A Revista Odonto Ciência é uma revista científica internacional dedicada a fornecer um
fórum para acadêmicos, pesquisadores e profissionais para comunicar estudos básicos,
clínicos, educacionais e epidemiológicos relevantes em Odontologia e áreas afins. A
Revista busca publicar artigos sobre novos modelos conceituais, tecnologia inovadora,
procedimentos ou tratamentos alternativos para reduzir a carga de doenças na população
geral ou grupos específicos, contribuindo assim para traduzir a ciência em prática e
desenvolvimento social.
Acesso: https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fo

REVISTA REV@ODONTO
O catálogo de Revistas eletrônicas de Odontologia forma a coleção Rev@Odonto que é
produto da participação de editores científicos da área de odontologia, para contribuir
com o aumento da visibilidade da produção científica da área. O objetivo deste site é
disponibilizar periódicos científicos de interesse para a área odontológica, em ambiente
digital e com acesso aberto promovendo a democratização do acesso ao conhecimento

científico produzido na área de Odontologia e áreas afins, por meio de acesso universal e
gratuito às publicações de periódicos científicos de Odontologia.
Acesso: http://revodonto.bvsalud.org/

REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA LEGAL
A Revista Brasileira de Odontologia Legal (RBOL), periódico científico oficial
da Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal (ABOL), destina-se à divulgação
de artigos originais, revisões de literatura e relatos de casos que contribuam para o estudo
e desenvolvimento da Odontologia Legal, Bioética, Deontologia e Diceologia, Orientação
Profissional e áreas afins. O acesso aos artigos completos e publicados pela RBOL é
aberto (Open Access).
Acesso: https://www.portalabol.com.br/rbol/index.php/RBOL/issue/view/26

SAÚDE EM REVISTA
A missão da Saúde em Revista é disseminar a produção científica nas áreas da saúde
produzida no Brasil e no exterior. A Saúde em Revista é de livre acesso e não cobra taxa
de publicação.

Acesso: https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/sr/index

SAÚDE E PESQUISA
É um periódico de publicação trimestral que objetiva divulgar a produção do
conhecimento de pesquisadores vinculados a área da Ciências da Saúde, como Medicina,
Biomedicina, Nutrição, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Educação Física,
Fonoaudiologia, Fisioterapia e áreas afins, com enfoque na promoção, prevenção e
recuperação das condições de saúde.
Acesso: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/index

REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA EM SAÚDE
A Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde (RBPS), tem a missão de publicar manuscritos
de elevado nível técnico-científico que contribuam, direta ou indiretamente, para a

promoção do conhecimento nas áreas das Ciências da Saúde. A RBPS destina-se à
publicação trimestral de manuscritos científicos, incluindo editoriais, artigos originais,
artigos de revisão, relatos de casos e relatos de experiência, referentes a assuntos e estudos
de interesse técnico-científico nas áreas das Ciências da Saúde

Acesso: https://periodicos.ufes.br/rbps

