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Editorial

The September edition of RSBO once 
again has news in relation to databases, once 
this journal has now been indexed in the Free 
Medical Journals and Redalyc databases, 
thus increasing even more its scientific 
visibility. As a result of these indexes, some 
structural changes in RSBO were required 
to international standardization, such as the 
information for the citation of articles on 
their first page and the simplification of the 
affiliations of authors. Altogether, RSBO is 
currently indexed in 8 databases and under 
evaluation in two others, which shows the 
constant editorial board’s concern in keeping 
the seriousness and the development of the 
research published here.

Another change, this one in the editorial 
line, is that since 2009 the articles with the 
agar diffusion methodology have not been 
recommended by reviewers. Hence, the RSBO 
journal decides from now on to no longer 
accept studies involving this methodology, so 
that the articles will not be even sent to peer 
review, thus being immediately returned to 
authors. To justify this decision, we decided 
to ask professors Erick Miranda Souza 
and Fernanda Geraldes Pappen to write the 
editorial guest of this edition, by showing the 
worldwide trend of the periodicals in relation 
to this methodology, so we invite you all to 
read this text.

Finally, we would also like to comment to 
our readers the misclassification of the RSBO 
journal in Qualis Capes, because the journal 
was classified as B5, but it is actually B4, once 
that according to the Qualis criteria journals 
indexed in Lilacs are B4. This mistake (for 
the second consecutive year) was due to the 
fact that RSBO is not cataloged in Lilacs as 
“RSBO”, but in its quotation form, that is, 
“Rev Sul-Bras Odontol”. We have already 
communicated this to Capes, and that mistake 
should be corrected in the next Qualis.

Prof. Dr. Flares Baratto Filho
Prof. M.Sc. Fabricio Scaini

Prof. Dr. Luiz Carlos Machado Miguel
Editors of RSBO

A edição de setembro da RSBO traz mais 
uma vez novidades em relação às bases de dados, 
já que este periódico foi agora aceito nas bases 
Free Medical Journals e na Redalyc, aumentando 
ainda mais a visibilidade científica da revista. 
Como consequência dessas indexações, algumas 
mudanças estruturais para padronização 
internacional na RSBO foram necessárias, 
como por exemplo a presença das informações 
para citação dos artigos na sua primeira página 
e a simplificação das afiliações dos autores. 
No total, a RSBO está no momento indexada 
em 8 bases de dados e em avaliação em mais 
duas, o que evidencia a preocupação constante 
do corpo editorial em manter a seriedade e o 
desenvolvimento das pesquisas aqui publicadas.

Outra alteração realizada agora na linha 
editorial deste periódico é que desde 2009 os 
artigos elaborados com a metodologia de difusão 
em ágar passaram a não ser recomendados pela 
grande maioria dos revisores. Em função disso, a 
RSBO decide a partir de agora não mais aceitar 
trabalhos que envolvam essa metodologia, de 
modo que os artigos não serão sequer enviados 
para a revisão por pares, sendo devolvidos 
imediatamente aos autores. Para justificar essa 
decisão, resolvemos pedir aos professores Erick 
Miranda Souza e Fernanda Geraldes Pappen que 
escrevessem o editorial convidado desta edição, 
expondo a tendência mundial dos periódicos em 
relação à metodologia já mencionada, razão pela 
qual convidamos a todos para lerem o referido 
texto.

Para finalizar, gostaríamos também de 
comentar com os nossos leitores a classificação 
errônea da RSBO no Qualis Capes, pois a revista 
foi disposta como B5, mas na verdade é B4, uma 
vez que, de acordo com os critérios do Qualis, 
revistas indexadas na Lilacs seriam B4. Esse 
erro (pelo segundo ano consecutivo) ocorreu em 
função de a RSBO não estar catalogada na Lilacs 
como “RSBO” e sim pela sua forma de citação, 
“Rev Sul-Bras Odontol”. Já comunicamos o fato 
à Capes, e o referido engano deverá ser corrigido 
no próximo Qualis.
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