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Caro editor,

Como assinante e colaborador das revistas Dental 
Press, gostaria de ter algumas informações referentes 
ao critério de seleção dos artigos para as revistas.

Na edição maio/jun. 2006, pg. 32-40, foi publi-
cado o artigo “Função canino desempenhada pelo 
pré-molar”. A meu ver este é um artigo estritamen-
te clínico e deveria ser publicado na revista clínica, 
para qual são destinados os artigos desta natureza.

Gostaria de enfatizar, também, que o objetivo 
desta comunicação é construtivo, pois sou uma pes-
soa que admira o trabalho e a qualidade da empresa 
Dental Press.

Sem mais para o momento, fico aguardando uma 
resposta do editor.

Atenciosamente.
Reginaldo César Zanelato

----------------------------------------------------

Caro Dr. Reginaldo Zanelato,

Primeiramente, ficamos muito gratos por sua 
manifestação quanto ao artigo referido. Entende-
mos perfeitamente a sua posição crítica (e cons-
trutiva) quanto ao tema que foi abordado. Since-
ramente, gostaríamos que mais e mais cartas nos 
fossem enviadas para gerar discussões construtivas 
para a classe.

Com relação ao fato do artigo ser clínico e mais 
apropriado para a revista clínica, gostaria de escla-
recer que, embora a Revista Dental Press de Orto-
dontia e Ortopedia Facial seja, editorialmente, mais 
focada nos artigos de pesquisa, a inclusão de notas 
prévias, artigos de divulgação, relatos de caso e arti-
gos de revisão (principalmente as qualificadas como 
sistemáticas), também compõe o escopo editorial.

Seguindo as orientações da SciELO, o percentual 
de pesquisas publicadas deve ser evidentemente maior 
que os demais tipos. Porém, principalmente quando o 
assunto possa gerar discussões, como foi o caso do ar-
tigo referido, há maior interesse na inclusão.

Os critérios de aceitação de relatos de casos 
compreendem: singularidade, embasamento literá-
rio, qualidade fotográfica, documentação, redação e 

roteiro (começo, meio e fim do caso apresentado e, 
se possível, também controles).

Se algo não tiver ficado esclarecido peço-lhe que 
me retorne.

Aproveitando este contato e conhecendo a sua 
capacidade clínica e científica, bem como a quali-
dade dos seus casos clínicos, gostaria de convidá-lo a 
nos enviar um artigo sobre a extração dos segundos 
molares ou mais casos que possam, melhor ainda, 
compor um tópico especial sobre o assunto. Creio 
que também mereça ser compartilhado com os de-
mais colegas que, assim como a exodontia de cani-
nos, poderá gerar alternativas para abordagens mais 
ortodoxas.

Agradeço mais uma vez sua colaboração e aguar-
darei um retorno positivo sobre um Tópico Especial 
para a Revista Dental Press de Ortodontia e Orto-
pedia Facial.

Grande abraço.

Adilson Ramos
Editor (2003-2006)

----------------------------------------------------

Prezado Prof. Dr. Adilson Ramos,

Parabenizo-o pelo excelente trabalho realizado 
durante estes anos como editor da Revista Dental 
Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, pois consi-
dero este um período de manutenção do prestígio 
desta conceituada revista e de incorporação de di-
versas inovações que a colocam em destaque como 
uma das principais revistas editadas em nosso país 
e na vanguarda internacional. Sua capaciadade pro-
fissional pôde ser constadada ao longo destes anos e 
tenho certeza que sua contribuição continuará, da  
mesma forma, junto ao seu sucessor, ao qual apro-
veito para desejar um bom trabalho. Sucesso a todos 
da equipe da Dental Press!

João Henrique Nogueira Pinto
Superintendente em exercício
Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais - Universidade de São Paulo
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