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Editorial

Mais um ano começou e nós da RSBO temos 
um imenso prazer e orgulho de novamente 
estarmos aqui com vocês, presentes pelo 
sétimo ano consecutivo. Em 2010, a exemplo 
do ano anterior, publicaremos novamente 4 
números, com frequência trimestral. Quem 
nos acompanha desde o início sabe que nosso 
objetivo principal é sempre buscar a excelência, 
procurando aprimorar, qualificar e consolidar 
cada vez mais este periódico a fim de sempre 
torná-lo uma referência de extrema importância 
no meio científico nacional e internacional. 
Para isso, novos revisores juntaram-se a nós 
no ano passado, e aumentamos ainda mais 
o rigor para selecionar sempre os melhores 
trabalhos e dessa forma permitir que a RSBO 
seja indexada em novas bases de dados. Como 
já havia sido mencionado antes, no decorrer 
deste ano cada vez mais trabalhos escritos 
em língua inglesa serão publicados na revista, 
aumentando sua visibilidade internacional. 
Neste número a RSBO apresenta 16 trabalhos 
nas áreas de Dentística, Cirurgia, Endodontia, 
Periodontia, Odontologia Legal, Prótese e 
Patologia.
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Another year has begun and we from the 
RSBO have a huge pleasure and pride to be 
here again with you, present for the seven 
consecutive year. In 2010, similar to last year, 
we will publish 4 editions on a quarterly basis. 
One who accompanies us from the beginning 
knows that our main objective is to always 
strive for excellence, searching for improving, 
qualifying and consolidating each time more 
this journal in order to always make it a 
very important reference in the national and 
international scientific community. For this, new 
reviewers joined us last year, and we increased 
the rigidity even more so to always select the 
best articles and thereby enable the RSBO 
to be indexed in new databases. As already 
mentioned before, later this year more articles 
written in English will be published in the 
journal, increasing its international visibility.  
In this edition RSBO introduces 16 articles in 
the areas of Dentistry, Surgery, Endodontics, 
Periodontics, Forensic Dentistry, Prosthesis 
and Pathology.
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