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Editorial

Indexação na Base Lilacs e Qualis B Nacional

Prezados Consultores, Colaboradores e Leitores,

É com imensa satisfação que comunicamos 

a inclusão deste periódico na Base de Dados 

LILACS, após análise e aprovação pelo Serviço de 

Documentação Odontológica da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo. 

A inserção na Base LILACS classifica a 

revista, de acordo com os critérios estabelecidos 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), em Qualis B Nacional, 

colocando-a no mesmo nível de excelência das 

demais publicações brasileiras. 

Aqueles que tiveram a oportunidade de 

acompanhar o crescimento gradativo da revista 

puderam perceber que a proposta não era tornar-se 

apenas um meio científico de divulgação, mas, sim, 

vir a se uma publicação respeitável, de inegável 

qualidade técnico-científica, acessível a toda 

comunidade acadêmica.

Logicamente, o Qualis B Nacional, ao 

m e s m o  t e m p o  e m  q u e  r e p r e s e n t a  o  

reconhecimento ao trabalho desenvolvido nesses 

últimos cinco anos, credencia a revista como meio 

de divulgação dos trabalhos desenvolvidos nos 

Cursos de Pós-Graduação em todo o Brasil, 

tornando ainda melhor a qualidade das pesquisas 

nela publicadas.

Não pretendemos, de modo algum, nos 

acomodarmos com os êxitos até agora alcançados. 

Continuaremos trabalhando para lograr ganhos 

ainda maiores que nos permitam, quiçá, atingirmos 

o Qualis A Nacional. 

Nesse sentido, estabelecemos como meta 

para este ano, a disponibilização gratuita aos 

pesquisadores brasileiros de todo o conteúdo da 

revista em formato eletrônico, socializando a 

informação e permitindo o acesso irrestrito 

A Base de Dados LILACS vem premiar todo 

o esforço desenvolvido ao longo desses cinco 

anos, a despeito das pedras interpostas em nosso 

caminho. Desse modo, gostaríamos de expressar o 

nosso profundo agradecimento a todo o Corpo 

Editorial, aos nossos colaboradores e, em especial, 

a você estimado leitor, nosso maior incentivador.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para 

convidar a todos para o XXXVI Encontro Científico 

Anual do Grupo Brasileiro de Professores de 

Ortodontia e Odontopediatria que será realizado no 

mês de novembro na Cidade de Santos. 

Alessandro Leite Cavalcanti

Wilton Wilney Nascimento Padilha

Editores Científicos

    


