
EDITORIAL

A Pesquisa Odontológica Brasileira – POB – persiste na busca do seu
mais completo aperfeiçoamento, participando da mais importante biblioteca
virtual de periódicos científicos, o Projeto Scielo (Scientific Eletronic Library
Online), coordenado pela Bireme e financiado pela FAPESP. Inserida nesse
contexto, a POB, juntamente com outros importantes veículos de divulgação
da ciência, atinge níveis internacionais, sendo parte integrante dos bancos
de dados Medline e Index Medicus, destacando-se a difusão junto ao Ulrich e
Ebesco Internacional.

Procurando acompanhar a tendência mundial, atende o grupo de Van-
couver, que traça os requisitos uniformes para manuscritos apresentados
a periódicos biomédicos, presentes na normatização e detalhamento do
estilo de apresentação, mudanças que podem ser notadas nesta edição.

A trajetória da POB envolve a participação de uma série de colaborado-
res que diariamente se dedicam desde a recepção, edição, expedição, den-
tre os quais revisores, estagiários, editores, assistentes, avaliadores e bi-
bliotecárias que competentemente emprestam seu conhecimento para a
obtenção de um produto cada vez mais representativo da produção cientí-
fica nacional.

Essas importantes colaborações constituem a base da POB que agora,
mais do que nunca, apresenta um número significativo de assinantes in-
teressados em colaborar na sua trajetória, conferindo-lhe importante dose
de vitalidade.

Uma das conseqüências benéficas produzidas pelo expressivo interesse
é que o leitor assinante passa a ser, juntamente com os autores, o respon-
sável pela definição do perfil desejado, aliando a leitura buscada pelos as-
sinantes ao cumprimento das obrigações acadêmicas dos autores. Esse
fato constitui um marco histórico para a SBPqO, que possui, em seu qua-
dro associativo, membros que entendem a necessidade do fortalecimento
de publicações dessa natureza e tornam-se parceiros na sua realização e
divulgação, assinando-as.

Assinar a POB é, antes de mais nada, dar forças à sua sustentação e
possibilitar a difusão internacional através de artigos publicados na lín-
gua inglesa, no intuito de atingir a maior disseminação da produção brasi-
leira no exterior.

Saudações POBistas!
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