EDITORAL
Prezados leitores,
É com satisfação que apresentamos mais um número da Revista Bahiana de Odontologia! Este periódico aborda relevantes tópicos relacionados à Odontologia, os quais, sem dúvida alguma, despertarão o interesse tanto de Cirurgiões Dentistas clínicos como daqueles que se dedicam à Docência e/ou
à Pesquisa. Há uma preocupação premente por parte do Corpo Editorial em selecionar manuscritos
de excelência que atendam às necessidades crescentes da classe odontológica. É cediço que o processo de publicação final de uma determinada pesquisa ou tema específico demanda tempo, esforço
árduo e empenho por parte dos autores envolvidos neste trabalho. De modo que não poderíamos
deixar de expressar a nossa alegria ao apresentar à toda comunidade científica o primeiro fascículo de
2015 da Revista Bahiana de Odontologia.
A exemplo das edições anteriores, esta edição está organizada em três partes. Na primeira secção,
correspondente aos Artigos Originais, encontram-se os manuscritos “AVALIAÇÃO POR MEIO DA
DIAFANIZAÇÃO DO PREPARO DE CANAIS RADICULARES ACHATADOS”, no qual os autores relatam suas experiências na utilização desta técnica e o seu impacto no tratamento endodôntico, e o
artigo “ESTUDO DOS ENXAGUATÓRIOS BUCAIS DISPONÍVEIS NAS DROGARIAS, FARMÁCIAS E
SUPERMERCADOS NA CIDADE DO SALVADOR, BA”, que descreve os principais colutórios comercializados em nossa cidade e os fatores que determinam a sua utilização.
Na secção que compreende as Revisões de Literatura, são expostos os artigos “RISCOS BIOLÓGICOS EM ODONTOLOGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA” e “AUTOTRANSPLANTE
DENTÁRIO: UMA OPÇÃO REABILITADORA E VIÁVEL AO SUS”. A primeira revisão aborda noções
de biossegurança para o cirurgião-dentista e a segunda, expõe as vantagens e desvantagens do autotransplante dentário como uma alternativa de tratamento para usuários do Sistema Único de Saúde.
Na última secção deste número, podem ser encontrados os seguintes Relatos de Caso: “OSTEOMIELITE ASSOCIADA À DISPLASIA CEMENTO-ÓSSEA FLORIDA: RELATO DE CASO” e “CLAREAMENTO DENTAL EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE: SÉRIE DE CASOS”. Estes relatos
abordam aspectos elucidativos acerca deste tipo específico de osteomielite e sobre as implicações da
utilização do clareamento dental em portadores de hipersensibilidade.
Lembramos aos colaboradores, pesquisadores e leitores da nossa revista que as nossas submis
sões online estão abertas para novos volumes e que também são aceitos artigos em Espanhol e
Inglês.
Esperamos sinceramente que desfrutem uma cativante leitura!
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