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Editorial / Editorial
grande valia para a formação e atuação em
nossa especialidade.

TOCANDO EM FRENTE…
Entramos no terceiro ano da RBOL Revista Brasileira de Odontologia Legal,
com mais um número publicado, com

Em nossa entrevista dessa edição, um
convidado internacional, o Prof. Dr. Patrick
Thevissen (Katholieke Universiteit Leuven,
Bélgica), contando um pouco da sua

temas variados em nossa especialidade.

experiência e atuação na Odontologia
Nessa edição, além das já tradicionais
seções:

Artigo

Original,

Revisão

Literatura, Relato de Caso e Entrevista,
estreamos

uma

nova

categoria,

denominada Book Review, onde autores
realizam breves apresentações sobre obras
clássicas,
precursoras

de
da

grande

referência

Odontologia

Legal.

Legal.

de
E, assim, com essa belíssima edição,
transcrevemos um pequeno trecho da
música que dá o nome ao nosso Editorial
dessa edição:

e

“Cada um de nós compõe a sua história

O

/ Cada ser em si / Carrega o dom de ser

objetivo é permitir ao nosso leitor acesso à
informação de qualidade e de maneira
diversificada. Como abertura dessa nova
seção, são apresentados dois clássicos

capaz” (Almir Sater, 1991).
Para uma pequena reflexão... Para cada
um dos nossos autores e colaboradores,
leitores, revisores, editores... Todos juntos

cuja leitura é obrigatória para os militantes

estamos carregando esse “dom de ser

da Odontologia Legal: L'art Dentaire en

capaz” de transformar uma ideia de uma

Médecine Legale, de autoria de Oscar
Amoedo ,e Medicina Legal aplicada à Arte
Dentária, de autoria de Henrique Tanner de
Abreu.

revista

especializada

na

área

de

Odontologia Legal em uma realidade! Mais
uma edição! Mais uma vitória! Vamos
continuar tocando em frente! E mãos à

Nas seções rotineiras, o leitor encontra

obra para a próxima edição!

trabalhos excelentes, permeando temas
como queiloscopia, rugoscopia, métodos
em antropologia forense, deontologia e
diceologia,

identificação

em

casos

Boa leitura e bom proveito!

de

desastres em massa, dano estético e
maus-tratos infantis. Aproveite cada um
dos trabalhos e que a informação seja de
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