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Editorial

RSBO presents its 2010’s number 4, 
highlighting its involvement in the rev@
odonto project sponsored by Scielo database 
to increase the online visibility of the Brazilian 
Dentistry journals. This project has been under 
discussion for some time at the annual meeting 
of Dentistry journals’ editors, and it has been 
now put into practice. Thus, very soon, RSBO 
will be available online on rev@odonto platform, 
aiming to facilitate the search for the most 
different area reports published in this journal 
by the reader and/or researcher.

Another project under development is the 
fusion of RSBO and POS Journal – Perspectives 
in Oral Sciences. This journal has been 
published by Positivo University since 2009, 
and the fusion negotiations started in the 
beginning of 2010. If this union occurs (the 
prevision is already in the beginning of 2011), 
RSBO would incorporate the aforementioned 
journal. However, no change in both the name 
and ISSN would happen. Consequently, RSBO 
would become a multicenter journal, which 
would strengthen all aspects of the journal. 

Finally, another change planned for March 
2011 issue is the launching of the “Dentistry 
Topics” section. This will be an invited 
paper where important subjects will be fully 
discussed. However, due to the number of pages 
and figures, this chapter will be presented only 
online; RSBO printed version will show just the 
link for the text available on the website. 

Flares Baratto Filho, MS, PhD
Fabricio Scaini, MS

Luiz Carlos Machado Miguel, MS, PhD
RSBO Editors

A RSBO entra no quarto número de 2010 
destacando a sua entrada no projeto rev@odonto, 
promovido pela base de dados Scielo para 
aumentar a visibilidade online dos periódicos 
nacionais de Odontologia. O projeto vem sendo 
discutido há algum tempo nas reuniões anuais 
dos editores de periódicos da Odontologia e 
agora está sendo colocado em prática. Portanto, 
muito em breve a RSBO estará já disponível 
online na plataforma da rev@odonto, com vistas 
a facilitar ainda mais ao leitor e/ou pesquisador 
a busca por artigos das mais diferentes áreas 
publicados nesta revista.

Outro projeto em desenvolvimento é a 
fusão da RSBO com a POS – Perspectives 
in Oral Sciences. O periódico POS é editado 
pela Universidade Positivo desde 2009, e as 
negociações começaram no início de 2010. No 
caso de a junção se concretizar (a previsão é para 
o começo de 2011), a RSBO absorveria o referido 
periódico, sem mudanças no seu nome e no seu 
ISSN, passando a ser uma revista multicêntrica, 
o que a fortaleceria em todos os aspectos.

Finalizando, outra mudança programada 
para a edição de março de 2011 é o lançamento 
dos “Tópicos da Odontologia”, uma modalidade 
convidada de publicação em que temas 
importantes da área serão amplamente 
discutidos. Entretanto, em função do seu 
número de páginas e figuras, o capítulo será 
apresentado somente online; na versão impressa 
haverá apenas uma chamada para o texto 
disponível no site.

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

Prof. Dr. Luiz Carlos Machado Miguel
Editores da RSBO



Artigos científicos e a prática odontológica

A Odontologia vem passando por consideráveis 
avanços nas últimas décadas. Inovações têm 
acontecido em quase todas as especialidades, 
de maneira que novos materiais e técnicas são 
constantemente apresentados. Além disso, 
a Odontologia saiu de uma fase puramente 
terapêutica e começou a englobar procedimentos 
preventivos, haja vista que cada vez mais se fazem 
imprescindíveis conhecimentos multidisciplinares 
integrados que envolvem o tratamento das 
necessidades funcionais, biológicas e estéticas 
dos pacientes. 

Por tal motivo, o cirurgião-dentista deve 
buscar aprimoramento contínuo, e a leitura 
crítica de artigos científicos é uma das formas 
de esse profissional se manter atualizado. É 
importante considerar, entretanto, o emprego 
sistemático de evidências científicas clinicamente 
relevantes, relacionando tanto as condições bucais 
e médicas dos pacientes como o seu histórico e 
suas necessidades. Na elaboração do plano de 
tratamento, o clínico precisa ter em mente as 
novas abordagens terapêuticas e a utilização 
adequada de biomateriais, lembrando que nem 
sempre a melhor opção é a mais moderna. 
Assim, além da experiência clínica, uma boa 
prática odontológica deve ser fundamentada em 
evidências científicas. 

Nesse contexto, a RSBO tem se consagrado 
como uma fonte de literatura odontológica de 
acesso livre que contempla não só as inúmeras 
especialidades, mas também o conhecimento 
integrado entre elas. Fruto desse esforço em 
publicar artigos científicos de qualidade por parte 
do corpo editorial e dos revisores é a indexação 
do periódico em diversas bases de dados. A 
indexação é importante, pois, ao fazer uma busca 
na internet por um determinado assunto, cada vez 
mais os profissionais terão acesso ao conteúdo da 
revista, sendo mais fácil a obtenção da informação 
desejada. Tenham todos uma agradável leitura.

Adilson Yoshio Furuse
Mestre e Doutor em Dentística pela Faculdade 
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Paulo (FOB-USP)

Professor do Mestrado Profissional em 
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Editorial convidado Guest editorial

Scientific reports and dental practice

Dentistry has been undergoing considerable 
advancements in the last decades. Innovations 
are happening in virtually all specialties, so that 
new materials and techniques are constantly 
introduced. Furthermore, dental practice 
emerged from a purely therapeutic phase and 
has started to cover preventive procedures, since 
more and more integrated multidisciplinary 
knowledge has been required, involving the 
treatment of patient’s functional, biological, and 
aesthetic needs. 

Consequently, the dentist should seek for 
continuous improvement. At this context, the 
clinicians use the critical reading of scientific 
reports as a way of being updated. It is 
necessary to consider, however, the systematic 
use of clinically relevant scientific evidences, 
connecting patient’s oral and medical conditions 
and history with their needs. During treatment 
planning development, the clinician must keep 
in mind the new therapeutical approaches and 
appropriate use of biomaterials, remembering 
that not always the most advanced option is the 
best one. Thus, in addition to clinical experience, 
a reliable dental practice should be based on 
scientific evidence. 

In this sense, RSBO has been established 
as an open-access source of dental literature, 
comprising not only the various specialties but 
also the integrated knowledge among them. As a 
result of the editorial board and reviewers’ effort 
in publishing quality papers, the periodical has 
been indexed at several databases. Indexing 
is important because it enables the access to 
RSBO’s content by an increasingly number of 
professionals performing an internet search, 
consequently making the wanted information 
easily to be obtained. Enjoy your reading. 

Adilson Yoshio Furuse
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School of Dentistry, University of São Paulo
Professor of Professional Masters Program in 

Clinical Dentistry, Positivo University – Curitiba 
– PR – Brazil


