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Editorial
Começamos 2021 com renovação e crescimento da nossa
Revista de Odontopediatria Latinoamericana
A. Carolina Medina Díaz - Venezuela.
Karla Mayra Rezende - Brasil.
Francisco Hernández - Colombia.
A Revista Latinoamericana de Odontopediatria celebra 10 anos de publicação neste
ano 2021.
A nossa revista nasceu através de um sonho de todos nós na Associação Latinoamericana de Odontopediatria em 2009 e, em
2011 publicamos o primeiro número graças
ao trabalho conjunto das associações que
fazem parte da ALOP. Sempre com o objetivo de conseguir uma publicação de alta
qualidade, disponível nas nossas línguas
espanhola e portuguesa, de fácil acesso
para todos.
Inicialmente, a sua divulgação foi realizada com a colaboração de todos os membros, através de e-mails e publicação nas
diferentes páginas institucionais das associações membros da ALOP.
Desde 2015, a Revista latinoamericada da
ALOP tem suas publicações em acesso
aberto1, juntamente com os demais materiais editoriais no website: www.revistaodontopediatria.org. O nosso objetivo é
promover a comunicação científica, permitindo o acesso imediato a todos os conteúdos públicos que utilizam a internet como
ferramente de pesquisa.
A partir de 2021 a nossa revista implementou o sistema de gestão e publicação Open
Journal Systems, desenvolvido pelo Public

Knowledge Project (PKP), Canadá, 2 que
permite gerar de forma unificada e eficiente o fluxo editorial, desde a recepção até à
publicação do manuscrito.
Cada vez mais, estamos procurando crescer e a melhorar, com presença nos mais
importantes índices regionais e internacionais. Assim, no nosso décimo aniversário,
estamos muito orgulhosos de publicar o
nosso novo volume com melhorias editoriais e adaptações tecnológicas que nos
encorajam a expandir e divulgar de fácil
acesso à informação científica, posicionando as pesquisa latinoamericanas em todo
o mundo.
Sendo fiel à filosofia da ALOP, todo o material que disponibilizamos aos leitores é fruto de colaboração de voluntários que não
medem esforços para entregar o melhor de
si. Pesquisadores, autores, revisores, membros do conselho editorial e leitores, todos
nós participamos incansavelmente, sem
procurar benefícios pessoais, tornando
possível esta publicação colaborativa, de
alta qualidade, gratuita nas nossas línguas.
Estamos muito honrados por receber cada
vez mais artigos de todos os colegas latinos.
A todos vocês, nosso mais sincero obrigado por acreditarem e confiarem na nossa
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revista e por trabalharem para a realização
deste sonho, em benefício da saúde bucal
de todas as crianças da América Latina.
Convidamos a desfrutarem e divulgarem
o mais recente número da Revista Latinoamericana da ALOP, celebrando juntos o
nosso décimo aniversário!
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