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RESUMO
A Revista Odontológica de Araçatuba foi criada com o objetivo de divulgar trabalhos
científicos produzidos nas Universidades do estado de São Paulo e de outros lugares do
Brasil. O objetivo deste trabalho é analisar e quantificar os trabalhos científicos publicados
nesta ressaltando a importância destes para a área Odontológica. Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica no período de 2001 até o ano de 2011. Foram estudados 22
exemplares para o levantamento, que ocorreu por meio de análise das publicações
disponíveis online. Um maior número de pesquisas científicas (44,54%) foi encontrado em
comparação às revisões de literatura (27,73%) e relatos de caso clínico (27,73%), sendo
a Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista (UNESP) a
instituição que mais publicou pesquisas no periódico (44,12%). Concluímos que
independente da análise das publicações, a revista proporciona ao leitor a oportunidade
de sempre atualizar os conhecimentos na área odontológica.
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pelo surgimento da Internet, que atualmente é o
terceiro ou quarto maior meio de comunicação
disponível, possibilitou o acesso rápido às
informações7. As vantagens das publicações online
incluem a facilidade de acesso, a qualquer hora ou
local, rapidez na atualização de informações e custo
mais acessível7.

Nesse contexto de constante atualização de
informações disponíveis no meio virtual, em 2001 foi
inserida online a Revista Odontológica de Araçatuba
(APCD de Araçatuba) com o objetivo de divulgar
trabalhos científicos, artigos de divulgação e
atualização produzidos dentro de Universidades e por
cirurgiões-dentistas de todos os lugares do Brasil.

O objetivo deste trabalho é analisar e quantificar
os trabalhos publicados na Revista Odontológica de
Araçatuba (APCD de Araçatuba) ressaltando a
importância destes para a área Odontológica.

INTRODUÇÃO
A pesquisa científica odontológica brasileira

está recebendo maior credibilidade mundial, sendo
desenvolvidas dentro das universidades, institutos e
centros de pesquisas6. Após a conclusão destas
pesquisas, é extremamente importante que os
resultados sejam divulgados para comunidade
acadêmica, havendo diversos meios para isto, entre
eles as revistas científicas6.

Estes periódicos são muito relevantes para
sociedade como um todo, pois por meio deles há a
disseminação do conhecimento encontrado,
difundindo informações e novidades na área
pesquisada3,4,7. É essencial que a revista esteja
disponível para acesso da comunidade acadêmica e
clínicos, com a finalidade de transmitir o conhecimento
a uma maior parcela de profissionais, sem cobranças
e restrições2,3. Para isto, o avanço das tecnologias
de comunicação nas ultimas décadas, exemplificados
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MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, cujo

objeto do estudo foi a Revista Odontológica de
Araçatuba (APCD de Araçatuba), para classificar e
quantificar as publicações de todas as edições online,
desde o periódico de 2001 até o ano de 2011. Foram
estudados 22 exemplares para o levantamento, que
ocorreu por meio da análise das publicações
disponíveis online (www.apcdaracatuba.com.br/revista/
apcd.htm). Os resultados foram divididos e tabelados
de acordo com seu enfoque (artigos científicos,
trabalhos de revisão de literatura e casos clínicos) e
quanto ao local de realização dos trabalhos (Faculdade
de Odontologia de Araçatuba - UNESP - ou outros
centros de pesquisa).

RESULTADOS
Foram consultados 22 exemplares online da

revista em análise, que continham o total de 238
artigos. Os trabalhos científicos foram divididos e
agrupados, sendo apresentados nas Tabelas 1 e 2.

É possível observar que os artigos científicos
representam o maior percentual de publicações (Tabela
1) e que a maior porcentagem de trabalhos foi oriunda
da Faculdade de Odontologia de Araçatuba da
Universidade Estadual Paulista (UNESP) (Tabela 2).

DISCUSSÃO
O conhecimento científico está intimamente

relacionado com a prática clínica dos cirurgiões
dentistas. Este profissional deve estar inserido em
um processo de aprendizado, disponível em revistas
científicas, como a Revista Odontológica de Araçatuba
(APCD de Araçatuba), pois toda pesquisa científica,
relato de caso clínico e revisões de literatura colabora
para o desenvolvimento do conhecimento,

aprimoramento de técnicas e utilização de novas
tecnologias6.

Dentre os resultados encontrados após a
análise realizada em todas as edições da Revista
Odontológica de Araçatuba (APCD de Araçatuba),
notamos que há um maior número de publicações de
pesquisa científicas, realizadas dentro das
universidades. Este tipo de trabalho tem a importância
de identificar formas de diagnóstico e tratamento de
condições clínicas diversas ou estabelecer relações
de causa e efeito. Possibilita identificar um fator
etiológico, dano, diagnóstico, prognóstico ou
terapêutico5.

Os trabalhos de revisão de literatura e relato
de caso clinico apresentaram resultados
semelhantes. O primeiro tipo relata os trabalhos
presentes na literatura sobre um determinado tema,
fazendo uma reunião dos resultados encontrados já
publicados4. Este tipo de estudo é importante para
que os profissionais, tanto clínicos quanto acadêmicos
consigam consolidar o conhecimento sobre um
determinado tema. Por outro lado, os estudos de caso
clínico, apesar de não possuírem grupo controle, são
importantes para relatar casos raros, interessantes
ou reveladores1,5, auxiliando os profissionais na
resolução de casos encontrados na prática clínica.

A comunicação científica por meios diversos,
inclusive a Internet, possibilita a divulgação do
conhecimento entre os profissionais e estudantes da
Odontologia, sendo os artigos científicos essenciais
para a formação do profissional e para gerar
indagações clínicas. A Revista Odontológica de
Araçatuba (APCD de Araçatuba) entra nesse contexto,
auxiliando as publicações dos resultados das
pesquisas científicas desenvolvidas, principalmente
na região, sendo de grande importância para toda
comunidade científica e clínica, com contribuições
atuais voltadas sempre para uma situação
odontológica.

CONCLUSÃO
Um maior número de publicações foi oriundo

da Faculdade de Odontologia de Araçatuba da
Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a pesquisa
científica foi a mais difundida pela revista.

ABSTRACT
The Araçatuba Dental Journal was created with the
purpose of disseminating scientific papers produced
in universities of São Paulo state and from other
localizations in Brazil. The aim of this study was to
analyze and quantify the papers published in the
Araçatuba Dental Journal from 2001 to 2011. Twenty
two online editions were studied. A higher number of
scientific studies (44,54%) was found compared to
literature reviews (27,73%) and case reports (27,73%).
The Araçatuba Dental School (UNESP) was the
instituition that most published papers in the journal

Tabela 1 – Resultados da análise dos trabalhos publicados na
Revista da APCD de Araçatuba, divididos em: artigos científicos,
revisão de literatura e caso clínico.

Tabela 2 – Analise quantitativa das instituições que publicaram
na Revista da APCD de Araçatuba

*Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP
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(44,12%). It can be concluded that regardless the
analyzation process, the mentioned journal provides
to the readers the opportunity to update their knowledge
in dentistry.
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