
E D I T O R I A L

Prezados leitores

Com a evolução tecnológica, de forma geral, não há como negar que estamos vivendo o ápice da Era 
Digital. A educação e o acesso à informação, que, antes, eram de algum modo restritos ao meio físico, 
agora são acessíveis a todos em formato digital por meio da internet pelo uso de computadores e e-books. 
Dessa mesma maneira avança o acesso aos trabalhos científicos. Não existe mais a necessidade concreta 
de se percorrer acervos físicos de bibliotecas em busca das informações e conhecimentos disponíveis 
nos artigos científicos pertencentes aos periódicos impressos, como revistas. Os formatos digitais dos 
artigos estão disponíveis para todo o público acadêmico e indivíduos que estejam buscando o que há 
de novo na fronteira do conhecimento, sem a necessidade de deixar suas mesas de trabalho ou casas.

 Para tanto, a Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo acompanha esse desen-
volvimento, disponibilizando digitalmente todos os artigos de impacto científico por ela publicados, 
cumprindo a missão de colaborar com a sociedade acadêmica de pesquisa e sempre avançar em busca 
de uma melhor qualidade de vida para a população.

Apoiada nesse pensamento de viabilização, a Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São 
Paulo disponibiliza para os leitores um conteúdo de alta qualidade em todas as áreas da Odontologia, 
dforma concisa e extensamente revisada para que o conhecimento possa ser assimilado rapidamente e 
com clareza. Com essa atitude, garante uma aplicação imediata em todos os ambientes possíveis, como 
clínicas, laboratórios de pesquisas ou salas de aula.

Assim, desejo a todos uma ótima leitura e sucesso em suas pesquisas, para que cada vez mais nossa 
Odontologia possa trazer para a população bons resultados com grande longevidade.
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