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Editorial

Como sempre, a cada número da RSBO há 
alterações e mudanças na sua estruturação, 
visando à excelência do periódico perante a 
comunidade científica. A primeira edição de 2011 
traz novidades na sua versão online: os artigos 
serão disponibilizados tanto na língua portuguesa 
quanto na inglesa. A decisão, tomada há algum 
tempo pela comissão editorial da revista, tem 
o propósito de difundir internacionalmente os 
artigos da RSBO, de modo a aumentar a sua 
visibilidade no exterior e elevar a quantidade de 
citação dos trabalhos pelas revistas indexadas 
em bases de dados consistentes.

A RSBO continua aceitando textos nos 
dois idiomas, com a rápida publicação dos 
artigos já enviados em inglês. Dessa maneira, 
a edição impressa vai manter por enquanto 
a forma atual, ou seja, publicará o trabalho 
conforme encaminhado pelo autor e recebido 
pela comissão editorial, em português ou inglês. 
Já no site os artigos serão apresentados em 
ambas as línguas, mesmo que tenham sido 
mandados em português. Ressalta-se que neste 
primeiro ano a RSBO custeará as traduções até 
que o volume de textos recebidos em inglês seja 
consistente para manter a publicação online; 
a partir desse ponto a versão impressa será 
também modificada. Portanto, a migração da 
língua portuguesa para a inglesa constituirá um 
processo gradativo, e levará algum tempo até 
que o periódico circule somente em inglês.

Nesta edição outra novidade são os “Tópicos 
da Odontologia”. A modalidade traz trabalhos 
de revisão que tratam de temas de interesse da 
comunidade odontológica. À comissão editorial 
da revista cabe a responsabilidade de definir 
o assunto e convidar renomados autores para 
escrever sobre o que foi decidido. Entretanto 
tal parte ficará disponível apenas na internet; 
haverá uma chamada para a sua leitura na 
versão impressa da RSBO.
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As usual, each number of RSBO presents 
alterations and changes in its content structure, 
aiming to the journal’s excellence for the 
scientific community. The first issue of 2011 has 
new features in its online version: the reports 
will be available both in Portuguese and English. 
The journal’s editorial board made this decision 
some time ago, intending to disseminate RSBO’s 
articles, worldwide. Therefore, this would 
increase the journal’s visibility and enhance 
the amount of articles’ citation by journals 
indexed at solid databases.

RSBO is still accepting texts in both 
languages, however, with faster publication of 
papers already submitted in English. Thus, 
the printed issue will maintain the current 
structure for now, that is, it will publish the 
paper as submitted by the author and received 
by the editorial board, either in Portuguese or 
English. Even if the articles were submitted 
in Portuguese, on RSBO’s site, they will be 
presented in both languages. It is noteworthy 
to highlight that, in this first year, RSBO will 
support the papers’ translations until the volume 
of texts received in English be considerable 
to maintain the online publication; from this 
point, the printed version will be also modified. 
Therefore, the migration from Portuguese to 
English will be a gradual process, and it will 
take some time until the journal be published 
only in English. 

Other news of this issue is the “Dentistry 
Topics”. This section presents literature review 
studies that deal with topics of Dentistry 
community’s interest. The journal’s editorial 
board will be responsible to determine the 
subject and invite renowned authors to write 
about what was chosen. However, this section 
will be available only online; RSBO printed 
version will show just the abstract of the 
online text. 
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