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importunação sexual, além de um relato de caso
na temática dos seguros de responsabilidade

2022 E A RETOMADA!

civil na Odontologia.
Acredito que o título desse editorial

E o destaque especial dessa edição o

seja o sentimento que todos expressam ao falar

artigo que resgata, historicamente, o papel e a

desse ano... Com a evolução na aplicação de

presença da mulher na Odontologia Legal. O

vacinas, finalmente começamos a enxergar uma

artigo foi disponibilizado em early view no dia 8

“luz no fim do túnel”, não é mesmo?

de

É claro que a pandemia ainda não
acabou... É claro que cuidados ainda são
necessários...

E,

mais

claro

ainda

é

a

março,

em

comemoração

ao

Dia

Internacional da Mulher e é leitura obrigatória a
todos que querem se aprofundar na história da
nossa querida Odontologia Legal.

necessidade de enxergar (de uma vez por

Assim, desejo boa leitura e bom

todas) o papel da ciência no combate a esse

proveito a todos, e aproveito para agradecer

grande desafio que a humanidade enfrenta

cada editor, autor e leitor que pelos seus

desde o final de 2019.

esforços e apoios permitem que a RBOL vá se

E falando em ciência, nossa querida
RBOL colabora nesse campo e de maneira
muito expressiva para a Odontologia Legal! E
mesmo em meio a pandemia, seguimos firmes,

tornando, cada vez mais, a revista referência em
Odontologia Legal em nosso país. Gratidão a
todos!
E aproveitando esse editorial, lembro

na

que o 15º Congresso Brasileiro de Odontologia

Odontologia Legal, entrando com esse número

Legal está confirmado para os dias 2 a 5 de

no nosso nono ano de existência.

novembro de 2022, em Ribeirão Preto (SP). As

com

produção

científica

de

qualidade

Nesse novo número, o estimado leitor
irá encontrar cinco artigos originais, trazendo os
mais variados temas em Odontologia Legal:
materiais
estimativa

dentários
da

e

situações

idade;

código

forenses;
de

ética

inscrições ainda não estão abertas... Mas já
coloque na agenda e não perca a chance de
participar do principal evento de Odontologia
Legal no Brasil esse ano! Nos vemos em breve!
#vemproCBOL #ribeiraopreto

odontológica; e metodologias de identificação.
Vale a pena conferir cada artigo publicado e se
atualizar em temas do seu interesse.

Prof. Dr. Ricardo Henrique Alves da Silva

Além dos artigos originais, ainda é
possível se aprofundar, por meio das revisões
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de literatura, em temas como a utilização de
escâneres intraorais em Odontologia Legal;
reconhecimento facial; e o papel do cirurgiãodentista

nas

situações

de

assédio

e
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