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É com grande prazer que apresentamos a
publicação de mais uma edição da RSBO.
Lembramos a todos que a revista agora é
trimestral, e este número traz excelentes artigos
das mais variadas áreas da Odontologia. A
RSBO tem se caracterizado em sua linha
editorial como um periódico multicêntrico,
fornecendo dessa forma aos leitores uma
abrangência maior de pesquisas.

A grande novidade é que a RSBO está no
portal de periódicos da Capes, o que confere a
nossa revista uma responsabilidade ainda
maior, tanto com a qualidade editorial quanto
com os prazos de lançamento. Sem dúvida essa
conquista coloca a RSBO entre os periódicos
de mais destaque do Brasil, além de ser uma
revista completamente aberta.

O corpo de editores da RSBO não tem
medido esforços no sentido de fazer chegar ao
leitor um veículo atualizado e de qualidade
superior para seu aprimoramento científico. A
ampliação considerável do corpo de revisores
vem possibilitando a publicação de artigos com
rigor científico cada vez maior.

A RSBO tem se diferenciado em virtude da
participação dos inúmeros autores que nos
enviam artigos e dos leitores, que têm nos
prestigiado e divulgado nossa revista. Assim, a
política editorial consolida cada vez mais um
projeto desafiador de busca pela excelência que
contribui para uma Odontologia de melhor
qualidade.

Uma boa leitura.

Prof. M.Sc. Fabricio Scaini
Prof. Dr. Luiz Carlos Machado Miguel

Prof. Dr. Flares Baratto Filho
Editores da RSBO

Editorial

It is with great pleasure that we present
the publication of another edition of RSBO.
We remind everyone that the journal is now
quarterly, and this issue provides excellent
articles from many areas of Dentistry. RSBO
has been characterized in its editorial line as
a multicenter periodic, thus providing readers
with a broader scope of research.

The great new is that RSBO is in the Capes
periodic portal, which brings to our journal
an even greater responsibility, related both to
editorial quality and publication time. No
doubt this achievement puts RSBO among the
most prominent journals in Brazil, besides
being a completely open journal.

RSBO editorial board has spared no
efforts to make available to the reader an up-
to-date vehicle of superior quality for its
scientific improvement. A considerable
increase of the editorial board has enabled
the publication of articles with higher
scientific rigor.

RSBO has differentiated itself due to the
participation of numerous authors who
submit articles, as well as due to the readers’
involvement, who have enjoyed and made our
journal public. Therefore, the editorial policy
every more strengthen a challenging project
in pursuit of excellence that contributes to
Dentistry of better quality.

Have a good reading.

Prof. M.Sc. Fabricio Scaini
Prof. Dr. Luiz Carlos Machado Miguel

Prof. Dr. Flares Baratto Filho
RSBO Editors


