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Editorial / Editorial
que

NOVO ANO, NOVAS CONQUISTAS

permeiam

temas

voltados

para

a

no

identificação humana e a avaliação do dano

Editorial, comemorávamos a indexação da

estético. E na seção “Book Review”, duas

RBOL na base LILACS, e já prevíamos que,

obras lançadas recentemente: “Odontolegista

com

– Preparatório para Concursos” e “Tratado de

Em

base

nosso

nos

último

critérios

número,

estabelecidos,
B4

Odontologia Legal e Deontologia”, assim

(CAPES). Pois bem, retomando esses dizeres

como no “Artigo de Opinião”, abordagem

de nosso último número, agora podemos

muito importante sobre o uso das redes

propagar que SIM! SOMOS B4! Mais uma

sociais por profissionais da área de saúde.

avançaríamos

para

a

classificação

Destaque importante para ser feito é

vitória em prol da especialidade.
E como no poema de Ricardo Reis,

o artigo “Luiz Lustosa da Silva e o surgimento

heterônimo de Fernando Pessoa: “Para ser

da Odontologia Legal no Brasil - revisão em

grande, sê inteiro: nada / Teu exagera ou

acervo jornalístico e de literatura” que,

exclui / Sê todo em cada coisa. Põe quanto

finalmente, resgata a história e importância do

és

Prof.

/

No

mínimo

que

fazes”

-

Luiz

Lustosa
Legal

da

Silva

brasileira

e

para

a

(https://www.insite.com.br/art/pessoa/ficcoes/r

Odontologia

mundial.

reis/414.php), a RBOL caminha a passos

Certamente, todos os que militam em nossa

largos, graças a todos os envolvidos (leitores,

bela especialidade já ouviram falar do “pai” da

autores, revisores e editores), colocando todo

Odontologia Legal brasileira. E, agora, esse

seu esforço em cada artigo, revisão e edição.

artigo prova o porquê.

E como notícias boas são sempre bem-

Então, finalizando com um trecho do

vindas, informamos que, a partir desse ano

discurso do Prof. Luiz Lustosa da Silva,

de 2017 a RBOL deixa de ser semestral e

quando recebeu seu título de Cidadão

passa a ser quadrimestral. Por isso, caro

Paulistano,

leitor, envie seu trabalho e ajude a única

pescador de pérolas da inteligência, ou

revista especializada em Odontologia Legal

melhor, do saber humano, que tão somente

nas Américas a se tornar cada vez melhor.

ofereceu à Justiça conquistas de Mestres

Esse

número

está

imperdível.

ilustres

da

em

1961:

“Fui

Odontologia

e

apenas

que

um

tantos

Saboreie cada página de nossa RBOL, onde

benefícios trariam à humanidade”. Que a

apresentamos estudos originais englobando

RBOL, com o apoio de toda a comunidade

estimativa de idade, traumatologia forense,

odontolegal, siga o mesmo rumo.

queiloscopia, tanatologia e perícia oficial

Boa leitura e bom proveito!

odontolegal. Além disso, as revisões de
literatura

trazem

temas

diversificados

e

interessantes, assim como os relatos de caso
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