
 

 

LISTA DE PERIÓDICOS WEB 

ESPECIALIZADOS 

 

• ÁREA: ODONTOLOGIA 
 

1 - DENTAL PRESS  

Journal of Orthodontics, Clínica de Ortodontia 

A Dental Press está há mais de 20 anos formando e informando profissionais de 

odontologia do mundo todo. 

ISSN 2176-9451 

  

Acesso: https://www.dentalpress.com.br/portal/ 

 

→TIPO: Periódico por assinatura: entre em contato com biblioteca da FACCREI para obter 

acesso. 

 

2- Rev@Odonto 

A Rev@Odonto é uma das plataformas mais conhecidas quando o assunto é revista de 

odontologia, e reúne um número vasto de publicações que passam pela avaliação de 

editores científicos especialistas na área. 

O site conta com artigos pertencentes à base de dados da Bibliografia de Odontologia 

(BBO) e da Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação e Ciências da Saúde 

(LILACS). 

Uma característica que torna a plataforma tão popular entre os acadêmicos de 

odontologia é que ela é digital e de livre acesso, o que permite que informações sejam 

facilmente encontradas. 

Na Rev@Odonto, você encontra tanto artigos como periódicos. O primeiro tipo de 

publicação pode ser acessado por meio de índice de autores, assuntos ou artigos. Assim, 

é mais fácil encontrar o que procura e, até mesmo, descobrir novos materiais. 

Já os periódicos podem ser encontrados por lista alfabética, por assunto ou títulos. 

https://www.dentalpress.com.br/portal/


 

 

Acesso: http://revodonto.bvsalud.org/ 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

3- Revista Brasileira de Odontologia 

A Revista Brasileira de Odontologia já tem uma longa história dentro da academia, pois foi 

fundada em 1943 e é uma publicação editada pela própria Associação Brasileira de 

Odontologia da seção Rio de Janeiro. Ela é composta por revisões de literatura, 

comunicações breves, cartas ao editor e outros materiais relacionados à área. 

A revista segue o modelo de publicação contínuo, ou seja, assim que os artigos são 

aprovados pelos pareceristas, eles são publicados, sem necessidade de esperar o 

lançamento de uma nova edição. O acesso é aberto e todos os materiais ficam disponíveis 

online. 

No site, você encontra a opção de ler a revista atual mas, se desejar ver os números 

passados, eles também estão disponíveis na plataforma. 

Um ponto muito interessante sobre a Revista Brasileira de Odontologia é que ela permite 

que leitores façam um cadastro e recebam na caixa de entrada o sumário a cada nova 

edição. Uma ótima opção para quem quer ficar sempre antenado nas novidades do 

universo das pesquisas científicas! 

 

Acesso: https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

4- Revista de Odontologia da Unesp 

A Revista de Odontologia da Unesp é uma publicação que você deve ficar sempre de olho. 

Ela foi fundada em 1979 com a união da Revista da Faculdade de Odontologia de 

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

de Odontologia de São José dos Campos. 

A publicação dá espaço a artigos científicos produzidos por alunos de graduação e pós-

graduação e divulga materiais inéditos de pesquisa básica e aplicada. 

As edições são publicadas bimestralmente e, no site, você pode ver as versões mais 

recentes, assim como as mais antigas, na opção “Acervo”. 

 

http://revodonto.bvsalud.org/
https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo


 

Acesso: https://www.revodontolunesp.com.br/ 

 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

5- Revista Brasileira de Odontologia 

A Revista Brasileira de Odontologia já tem uma longa história dentro da academia, pois foi 

fundada em 1943 e é uma publicação editada pela própria Associação Brasileira de 

Odontologia da seção Rio de Janeiro. Ela é composta por revisões de literatura, 

comunicações breves, cartas ao editor e outros materiais relacionados à área. 

A revista segue o modelo de publicação contínuo, ou seja, assim que os artigos são 

aprovados pelos pareceristas, eles são publicados, sem necessidade de esperar o 

lançamento de uma nova edição. O acesso é aberto e todos os materiais ficam disponíveis 

online. 

No site, você encontra a opção de ler a revista atual mas, se desejar ver os números 

passados, eles também estão disponíveis na plataforma. 

Um ponto muito interessante sobre a Revista Brasileira de Odontologia é que ela permite 

que leitores façam um cadastro e recebam na caixa de entrada o sumário a cada nova 

edição. Uma ótima opção para quem quer ficar sempre antenado nas novidades do 

universo das pesquisas científicas! 

 

Acesso: https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

6- The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 

Tão importante quanto acompanhar as revistas brasileiras é ficar de olho no que é 

publicado em outros países. Portanto, nesta lista não poderia faltar a The International 

Journal of Oral & Maxillofacial Implants. 

Apesar da revista ser americana, permite que pesquisadores de todo o mundo inscrevam 

os trabalhos e, portanto, é uma boa forma de compreender um pouco mais sobre o 

contexto de cada país, assim como aumentar o repertório de informações. 

Na página inicial da revista, você encontra um artigo em destaque e também alguns mais 

recentes. Além disso, existe um campo para se cadastrar como leitor e, assim, assinar 

periódicos e acessar informações exclusivas para assinantes. 

https://www.revodontolunesp.com.br/
https://revista.aborj.org.br/index.php/rbo


 

 

Acesso: http://www.quintpub.com/journals/omi/#.YGshxehKjIU 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

7- Revista Odontologia e Sociedade 

A Universidade de São Paulo (USP) é uma das instituições mais renomadas do país e produz 

suas próprias publicações científicas na área de odontologia por meio da Revista 

Odontologia e Sociedade. 

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. 

Dentro da odontologia social, a revista explora artigos dos segmentos de bioética, 

deontologia, gestão em odontologia, odontologia legal, odontologia do trabalho, saúde 

coletiva e epidemiologia. 

Como podemos ver, 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. 

Em relação ao escopo, a revista é quadrimestral, está disponível em versão digital e 

eletrônica, além de publicar artigos dos tipos revisão literária, relato de casos e pesquisa 

original. 

 

Acesso: http://www.fo.usp.br/?page_id=4833 

 

→TIPO: Acesso livre. 

 

8- Revista Gaúcha de Odontologia (RGO) 

A nossa última dica de revista de odontologia é a RGO, de periodicidade trimestral e 

disponível na versão impressa e digital. Nela, você irá encontrar artigos que abrangem 

diferentes áreas de atuação de odonto em publicações nacionais e internacionais. 

 

Os trabalhos são divididos pelas categorias original (publicações de caráter empírico, 

experimental ou conceitual por meio de pesquisas inéditas), especial (artigos feitos por 

convidados), revisão literária, comunicação (relatos de temas relevantes), ensaios 

(materiais de natureza mais reflexiva e que fomentam discussões) e casos clínicos. 

http://www.quintpub.com/journals/omi/#.YGshxehKjIU
http://www.fo.usp.br/?page_id=4833


 

 

Desses tipos de pesquisa, todos são de acesso livre, com exceção dos editoriais, disponíveis 

apenas para assinantes. 

 

Acesso: http://www.revistargo.com.br/ 

→TIPO: Acesso livre. 

 

 

 

• ÁREA: MEDICINA VETERINÁRIA 
 

 

1 – CLÍNICA VETERINÁRIA 

Clínica Veterinária é uma revista técnico-científica bimestral, dirigida aos clínicos veterinários de 

pequenos animais, estudantes e professores de medicina veterinária, publicada pela Editora 

Guará Ltda. Indexada no Web of Science – Zoological Record, no Latindex e no CAB Abstracts. 

ISSN XXX-XXXX 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.revistaclinicaveterinaria.com.br 
 
→TIPO: Periódico por assinatura: entre em contato com biblioteca da FACCREI para obter acesso. 

 

 

 

2 – MEDICINA VETERINÁRIA 

Publicação Científica do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ensino Superior e 

Formação Integral- FAEF 

ISSN 1676-7353 

QUALIS – C2 

Acesso: http://faef.revista.inf.br/site/e/medicina-veterinaria-31-edicao-julho-2018.html 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

3 – REVISTA VETERINÁRIA 

O Portal Revista Veterinária foi idealizado para oferecer diversas informações úteis como dicas 

de saúde, manejo, tecnologia, genética, cursos, eventos, produtos entre outras informações. 

ISSN XXX-XXXX 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.revistaveterinaria.com.br 
 
→TIPO: Acesso livre. 
 

 

4 – REVISTA DE CIÊNCIA VETERINÁRIA E SAÚDE PÚBLICA 

A “Revista de Ciência Veterinária e Saúde Pública” destina-se à difusão de conhecimentos 

científicos em todas as áreas de abrangência da Medicina Veterinária e da Saúde Pública. 

ISSN 2358-4610 

http://www.revistargo.com.br/
http://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/
http://faef.revista.inf.br/site/e/medicina-veterinaria-31-edicao-julho-2018.html
http://www.revistaveterinaria.com.br/


 

QUALIS – C1 

Acesso: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet/about 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

5 – CLÍNICO - A REVISTA DO MÉDICO VETERINÁRIO 

ISSN XXX-XXXX 

QUALIS – XX 

Acesso: https://www.revistanossoclinico.com.br 
→TIPO: Acesso livre. 

 

 

6 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA VETERINÁRIA 

A Revista Brasileira de Ciência Veterinária é uma publicação trimestral da Faculdade de Veterinária 

da Universidade Federal Fluminense, que tem por objetivo publicar trabalhos de investigação 

científica sobre medicina veterinária e áreas correlatas. Todo pesquisador brasileiro ou 

estrangeiro poderá publicar na Revista, desde que seu trabalho seja inédito e não enviado, 

simultaneamente, a outro periódico e tenha sido aprovado pela Comissão Científica e pela 

Comissão Editorial. As informações contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos 

autores. 

ISSN 1984-7130 

QUALIS – B1 

Acesso: http://periodicos.uff.br/rbcv 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

7 – REVISTA ACADÊMICA CIÊNCIA ANIMAL 

A Revista Acadêmica Ciência Animal é uma publicação de fluxo contínuo vinculada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) da PUCPR, cujo objetivo pauta-se na divulgação 

de trabalhos originais de pesquisa destinados à área de Ciência Animal (Medicina Veterinária, 

Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos de Origem Animal). 

ISSN 2596-2868 

QUALIS – B4 

Acesso: https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

8 – ACTA VETERINARIA BRASILICA 

ISSN 2599-5693 

QUALIS – B3 

Acesso: https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

9 – REVISTA VETERINÁRIA EM FOCO 

A revista VETERINÁRIA EM FOCO, publicação científica da Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA), com periodicidade semestral, publica artigos científicos, revisões bibliográficas, relatos 

de casos e notas técnicas referentes à área de Ciências Veterinárias, que a ela deverão ser 

destinados com exclusividade. A revista é editada sob responsabilidade do Curso de Medicina 

Veterinária da ULBRA 

ISSN 1679-5237 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet/about
https://www.revistanossoclinico.com.br/
http://periodicos.uff.br/rbcv
https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/
https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/


 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/veterinaria/index 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

10 – REVISTA BRASILEIRA DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA 

Por ocasião do VII Seminário do Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária (CBPV), ocorrido 

em São Paulo-SP, foi publicado o primeiro número da Revista Brasileira de Parasitologia 

Veterinária (RBPV) - Brazilian Journal of Veterinary Parasitology(BJVP) e, em setembro de 1991, 

foi decidido vinculá-la como órgão oficial de divulgação do Colégio Brasileiro de Parasitologia 

Veterinária. 

ISSN 1679-5237 

QUALIS – A2 

Acesso: http://cbpv.org.br/revista 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

11 – MEDICINA VETERINÁRIA (UFRPE) 

A revista científica Medicina Veterinária (UFRPE) do Departamento de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com publicação trimestral, divulga artigo 

original, artigo de revisão, relato de caso e comunicação breve nas áreas de Medicina Veterinária, 

Zootecnia, Biologia e áreas correlatas. 

ISSN 1809-4678 

QUALIS – C1 

Acesso: http://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

12 – ARCHIVES OF VETERINARY SCIENCE 

ISSN 1517-784X 

QUALIS – XX 

Acesso: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/veterinary/index 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

13 – REVISTA RASILEIRA DE ZOOLOGIA 

ISSN 1806-969X 

QUALIS – XX 

Acesso: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101- 

8175&lng=en&nrm=iso 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

14 – REVISTA DE CIÊNCIAS AGROPVETERINÁRIAS 

Revista de Ciências Agroveterinárias (ISSN 2238-1171) é um periódico científico interdisciplinar 

do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC. 

Destina-se à publicação de trabalhos técnico-científicos originais, inéditos, resultantes de 

pesquisas em Ciências Agrárias e Veterinárias e suas áreas correlatas. 

ISSN 2238-1171 

QUALIS – B3 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/veterinaria/index
http://cbpv.org.br/revista
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/veterinary/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-8175&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-8175&lng=en&nrm=iso


 

Acesso: http://www.revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

15 – REVISTA BRASILEIRA DE HIGIENE E SANIDADE ANIMAL 

A Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal - Brazilian Journal of Hygiene and Animal 

Sanity, ISSN 1981-9552, é um veiculo de divulgação cientifica da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) desde 2007 e posteriormente vinculada ao Colégio Brasileiro de Ultrassonografia Animal 

no inicio de 2019, publicando, trimestralmente, trabalhos originais de contribuição cientifica, 

nas áreas de Biotecnologia, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária, Nutrição Animal e Zootecnia 

/ Recursos Pesqueiros 

ISSN 1981-9552 

QUALIS – B4 

Acesso: http://www.higieneanimal.ufc.br/seer/index.php/higieneanimal 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

16 – REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA 

ISSN 1679-7353 

QUALIS – B1 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-cientifica-eletronica-de- 

medicina-veterina/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

17 – REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

A Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal (RBSPA) é um períodico eletrônico destinado a 

publicação de artigos científicos e de revisão no âmbito da produção e saúde animal. 

ISSN 1519-9940 

QUALIS – XX 

Acesso: http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

18 – CIÊNCIA ANIMAL 

ISSN 2369-5563 QUALIS – 

B2 

Acesso: http://www.uece.br/cienciaanimal/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

19 – REVISTA CLÍNICA VETERINÁRIA 

ISSN 2369-9986 

QUALIS – XX 

Acesso: https://issuu.com/clinicavet 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 
 

20 – CIÊNCIA ANIMAL BRASILEIRA 

A Ciência Animal Brasileira (CAB) é um periódico bilíngue (Inglês/Português) que adota o modelo 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria
http://www.higieneanimal.ufc.br/seer/index.php/higieneanimal
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-cientifica-eletronica-de-medicina-veterina/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-cientifica-eletronica-de-medicina-veterina/
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa
http://www.uece.br/cienciaanimal/
https://issuu.com/clinicavet


 

de publicação contínua de artigos. 

ISSN 1809-6891 

QUALIS – C1 

Acesso: https://www.revistas.ufg.br/vet/about 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

21 – VETINDEX ISSN 

XXXX-XXXX QUALIS – 

XX 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

22 – ACTA AMAZONICA 

A Acta Amazonica é uma revista científica de livre acesso fundada em 1971 pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). O periódico publica artigos em inglês sobre a 

Amazônia dentro de várias disciplinas - incluindo Botânica, Agronomia, Ciências Florestais, 

Zoologia, Ecologia, Química, Climatologia, Saúde e Ciências Sociais. 

ISSN 1809-4392 

QUALIS – C2 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/acta-amazonica/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

23 – BRAZILIAN JOURNAL OF VETERINARY RESERCH 

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science (BJVRAS) é uma publicação 

exclusivamente online e em inglês, vinculada à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo e conta com o apoio da Fundação Medicina Veterinária (FUMVET). 

Destina-se a publicar trabalhos científicos sobre medicina veterinária e ciências afins. 

ISSN 1678-4456 

QUALIS – C1 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/brazilian-journal-veterinary- 

research-and-animal-s/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

24 – CADERNOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

O periódico técnico-científico Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia, editado pela Escola 

Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais em convênio com o Conselho Regional de 

Medicina Veterinária de Minas Gerais, se dedica a publicar assuntos de interesse imediato para 

profissionais e estudantes. Seu conteúdo é oriundo da produção técnica e didática de 

professores, alunos, pesquisadores e outros profissionais de ciências agrárias. Os Cadernos 

Técnicos englobam congressos, seminários, cursos, palestras e revisões nas áreas de Medicina 

Veterinária, Produção Animal, Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal, Ensino e 

Sociologia, Economia Rural e Extensão Rural. 

ISSN 1678-4456 

QUALIS – B1 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/cadernos-tecnicos-de- 

veterinaria-e-zootecnia/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

https://www.revistas.ufg.br/vet/about
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/acta-amazonica/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/brazilian-journal-veterinary-research-and-animal-s/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/brazilian-journal-veterinary-research-and-animal-s/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/cadernos-tecnicos-de-veterinaria-e-zootecnia/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/cadernos-tecnicos-de-veterinaria-e-zootecnia/


 

 

25 – PESQUISA VETERINÁRIA BRASILEIRA 

A revista Pesquisa Veterinária Brasileira - Brazilian Journal of Veterinary Research é editada 

pelo Colégio Brasileiro de Patologia Animal (CBPA) em parceria com a Empresa 



 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Publica trabalhos originais de contribuição 

científica principalmente na área de animais de produção (doenças, nutrição e reprodução), 

doenças de pequenos animais, animais selvagens (em colaboração com o Colégio Brasileiro de 

Anatomia Animal - CBAA) e morfofisiologia (em colaboração com o Colégio Brasileiro de 

Anatomia Animal - CBAA). 

ISSN 1678-5150 

QUALIS – C1 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/pesquisa-veterinaria-brasileira/ 
 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

26 – REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA AVÍCOLA 

A Revista Brasileira de Ciência Avícola (Brazilian Journal of Poultry Science) é uma revista 

cientifica publicada sob a coordenação da Comissão de Publicação da Fundação APINCO de 

Ciência e Tecnologia Avícolas. Publica artigos completos científicos, técnicos e artigos de 

revisão na área de Ciência Avícola. 

ISSN 1806-9061 

QUALIS – B3 

Acesso: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-brasileira-de-ciencia- 

avicola/ 

 

→TIPO: Acesso livre. 
 

 

https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/pesquisa-veterinaria-brasileira/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-brasileira-de-ciencia-avicola/
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-brasileira-de-ciencia-avicola/

