Editorial

Trinta anos de contribuição
à Odontologia Brasileira
2021 marca a história da Odontologia com a celebração dos 30
anos da ROBRAC - Revista Odontológica do Brasil Central. As
3 décadas de existência selam um momento marcante em nossa
história de valorização e debate científico como norte às decisões que beneficiam os atores envolvidos na profissão. Respaldar
conceitos práticos e aplicação clínica terapêutica pela produção
robusta de conhecimento científico torna-se essencial para a
evolução séria, ética e focada essencialmente no bem-estar do
ser humano, o paciente. Neste contexto, o acesso democrático,
isento de vieses e interesses comerciais e a oferta de informação
científica aplicável ao clínico a torna tão importante quanto sua
própria produção.
Nessa trajetória de consolidação e amadurecimento, a ROBRAC
tem exercido o precípuo e relevante papel social no processo democrático de transferência de conhecimento, inovações e comprovações científicas ao Cirurgião-Dentista e Acadêmico de
Odontologia, maximizando resultados clínicos e solidificando
práticas conceituais. Tal condição é oportunizada pelo subsídio
ofertado pela ABO-GO - Associação Brasileira de Odontologia,
Seção de Goiás, isentando taxas e quaisquer pagamentos para
acesso a todos os interessados e participantes desse honroso
processo Ensino-Aprendizagem, buscando a maior disseminação do conhecimento científico qualificado e protocolos clínicos bem sedimentados.
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Tendo como foco a vasta oferta de conhecimento profissional
multidisciplinar, nesses 30 anos a ROBRAC tem publicado artigos de acesso amplo por meio de Revisões da Literatura, Revisões
Sistemáticas ou Meta-Análises, Pesquisas in vitro, Pesquisas em
animais, Pesquisas clínicas retrospectivas ou prospectivas, e relatos de casos clínicos, estimulando as diversas gradações de
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relevância da Pirâmide de Evidência Científica. Seja qual for a
diferenciação e nivelamento, o corpo editorial prima pela análise e aceitação de publicações pertinentes e com imediata aplicabilidade clínica tornando-se fonte de consulta sistemática aos
Cirurgiões-Dentistas na resolução dos desafios diários de nossa
profissão.
A ROBRAC passou por diferentes estágios de evolução conceitual, destacando-se a migração do limitado formato impresso,
restritivo do ponto de vista informativo, ao acessível formato
virtual, de irrestritas possibilidades de acesso no mundo contemporâneo. Um grande desafio, mas que possibilitou inserir
na plataforma todos os periódicos anteriores da ROBRAC, inclusive os impressos. Hoje, o leitor tem acesso a todos os artigos já publicados, podendo acompanhar a evolução da própria
Ciência Odontológica.
Ainda assim, permanecemos em constante avanço e ineditismo. A partir desta edição, a ROBRAC moderniza seu formato,
com as publicações sendo realizadas de forma contínua. A publicação contínua evita que os artigos já aprovados e editorados
sejam armazenados temporariamente, dando maior agilidade
ao processo e rapidez na publicação da informação, sem atrasos na oferta pública de dados científicos sob pena de torná-los
rapidamente obsoletos pelo próprio dinamismo de produção
científica atual.
O redesenho do projeto gráfico da ROBRAC partiu de uma reflexão a respeito do seu propósito e do uso mais corrente. Com essa
diretriz, o projeto gráfico foi repensado, abandonando soluções
gráficas próprias de veículos impressos – como a organização de
texto em duas colunas – e adotando recursos que proporcionam
uma melhor experiência de leitura em tela, com uma preocupação inclusive com a leitura em dispositivos móveis. Assim, desde a formatação da página de leitura até o espaçamento entre
linhas, tudo foi reformulado para proporcionar uma leitura mais
leve e fluída, em uma configuração visual mais clara e agradável.
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Por último, destacamos a contribuição de todos os editores e
revisores da revista ao longo destes anos, voluntariamente se
dedicando a filtrar de forma séria e responsável a informação a
ser publicada. Este se torna um árduo e vital trabalho dentro da
Revista, pois são corresponsáveis por todo o conteúdo veiculado, validando a informação nas diferentes áreas da Odontologia.

Daniel de Almeida Decurcio
Editor-chefe da ROBRAC
Rafael de Almeida Decurcio
Presidente da ABO Goiás
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