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Essa é uma edição histórica do Dental Press Jour-
nal of Orthodontics! Marca oficialmente a parceria 
da conceituada editora Dental Press com a Associa-
ção Brasileira de Ortodontia – ABOR, o que muito 
nos orgulha. Como os leitores poderão perceber a 
partir desse volume, na capa da revista, ao lado do 
selo oficial de nossa entidade, virá uma frase anun-
ciando-a como a publicação oficial da Associação 
Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial.  Trata-
-se da materialização de uma parceria que já vinha 
ocorrendo há muito tempo. Sempre obtivemos to-
tal apoio da editora em nossos eventos científicos, 
nacionais e regionais, e já contávamos com um nú-
mero elevado de membros da ABOR fazendo parte 
do corpo editorial e de revisores da revista. A Asso-
ciação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, 
fundada em 1994, está à beira de completar 20 anos 
de existência e, nesse período, se firmou como ver-
dadeira representante da Ortodontia nacional, ór-
gão consultor oficial junto ao CFO, lutando pelos 
interesses dessa especialidade. Ela congrega em seu 
Conselho Superior representantes de todos os esta-
dos da Federação, onde os mais diversos assuntos, 
pertinentes à Ortodontia, são estudados, buscando-
-se soluções e atuações, tanto na esfera local como 
na esfera nacional. Os mais recentes exemplos dessa 
atuação foram o aumento da carga horária mínima 
dos cursos de pós-graduação em Ortodontia para 
2.000 horas e a recém-criada parceria com o Go-
verno Federal, o Projeto Brasil Sorridente, atuando 
como órgão de orientação dos atendimentos orto-
dônticos que estarão previstos no SUS.

Desde sua fundação, havia o desejo de se ter uma 
revista científica oficial da ABOR. Vários estudos e 
propostas foram sendo apresentados ao longo desses 
anos, alguns preconizando a criação de um novo veí-
culo e outros, a parceria com algum veículo já exis-
tente. Em 2010, a diretoria executiva da ABOR pro-
pôs o nome do Dental Press Journal of Orthodontics 
para se tornar a revista oficial da associação. Essa par-
ceria começou a ser estudada pelo Conselho Superior 
da entidade e, finalmente, depois dos últimos acertos, 
veio a ser aprovada na última assembleia, em 10 de 
novembro de 2012. Esse acordo trará inúmeros be-
nefícios às duas partes: estarão unidas a entidade ofi-
cial representativa da Ortodontia brasileira e a melhor 
publicação científica dessa área do conhecimento no 
país e uma das mais bem indexadas do mundo. Em 
breve, nossos membros estarão recebendo informa-
ções sobre os benefícios a que terão acesso a partir 
de agora. E isso é apenas o começo. Como disse Na-
poleon Hill, autor americano do pensamento novo: 
“Estarmos juntos é um começo, continuarmos juntos 
é progresso, trabalharmos em conjunto é sucesso”.
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