INSTRUÇÕES AOS AUTORES
A Revista de Odontologia da UNICID é uma publicação da Universidade Cidade de São Paulo dirigida à classe odontológica e aberta à
comunidade científica em nível nacional e internacional. São publicados artigos originais, artigos de revisão, artigos de atualização, artigos
de divulgação e relatos de casos ou técnicas. Essas instruções baseiam-se nos “Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos
Biomédicos*.” (estilo Vancouver) elaborados pelo International Committee of Medical Journal Editors - Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biological Journals**...
Normas gerais
• Os trabalhos serão submetidos à apreciação do Corpo Editorial e serão devolvidos aos autores quando se fizerem necessárias correções
ou modificações de ordem temática. A Revista se reserva o direito de proceder a alterações no texto de caráter formal, ortográfico ou
gramatical antes de encaminhá-lo para publicação.
• É permitida a reprodução no todo ou em parte de artigos publicados na Revista de Odontologia da UNICID, desde que sejam mencionados
o nome do autor e a origem, em conformidade com a legislação sobre Direitos Autorais.
• Os trabalhos poderão ser redigidos em português, inglês ou espanhol.
• Os conceitos emitidos no texto são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do Corpo
Editorial.
• Todo trabalho deve ser assinado pelo(s) autor(es) e conter o endereço, telefone e e-mail do(s) mesmo(s). Recomenda-se aos autores que
mantenham uma cópia do texto original, bem como das ilustrações.
• Artigos de pesquisa que envolvam seres humanos devem ser submetidos junto com uma cópia de autorização pelo Comitê de Ética da
instituição na qual o trabalho foi realizado.
• Serão fornecidas aos autores dez separatas por trabalho. Separatas adicionais poderão ser adquiridas ao preço estipulado por ocasião da
entrega dos originais.
• As datas de recebimento e aceitação do original constarão no final do mesmo, quando de sua publicação.
Forma dos manuscritos
Texto Os trabalhos devem ser digitados utilizando-se a fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço duplo e margens de 3 cm em cada um dos
lados do texto. Devem ter, no máximo, 20 laudas. Provas impressas, em duas vias, devem vir acompanhadas de um CD Rom
contendo o arquivo gerado em processador de texto Word for Windows (Microsoft). Para a redação, deve-se dar preferência
ao uso da 3” pessoa do singular com a partícula “se”.
Ilustrações As ilustrações (gráficos, quadros, desenhos e fotografias) devem ser apresentadas em folhas separadas e numeradas, consecutivamente,
em algarismos arábicos, com suas legendas em folhas separadas e numeração correspondente. No texto, devem ser indicados
os locais para a inserção das ilustrações. Quando gerados em computador, os gráficos e desenhos devem ser impressos
juntamente com o texto e estar gravados no mesmo disquete. As fotografias devem ser em preto-e-branco, dando-se
preferência para o envio das ampliações em papel acompanhadas dos respectivos negativos. O limite de ilustrações não
deve exceder o total de oito por artigo. No caso de absoluta necessidade de as fotos serem coloridas, a despesa ficará por
conta do(s) autor(es), dando-se preferência para o envio dos negativos ou cromos. Gráficos, desenhos, mapas etc. deverão
ser designados no texto como Figuras.
Tabelas O número de tabelas deve limitar-se ao estritamente necessário para permitir a compreensão do texto. Devem ser numeradas,
consecutivamente, em algarismos arábicos e encabeçadas pelo respectivo título, que deve indicar claramente o seu conteúdo.
No texto, a referência a elas deverá ser feita por algarismos arábicos. Os dados apresentados em tabela não devem ser
repetidos em gráficos, a não ser em casos especiais. Não traçar linhas internas horizontais ou verticais. Colocar em notas
de rodapé de cada tabela as abreviaturas não padronizadas. Na montagem das tabelas seguir as “Normas de apresentação
tabular e gráfica”, estabelecidas pelo Departamento Estadual de Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado,
Paraná, 1983.
Abreviaturas Para unidades de medida devem ser usadas somente as unidades legais do Sistema Internacional de Unidades (SI). Quanto a
abreviaturas e símbolos, utilizar somente abreviaturas padrão, evitando incluí-Ias no título e no resumo. O termo completo
deve preceder a abreviatura quando ela for empregada pela primeira vez, salvo no caso de unidades comuns de medida.
Notas de rodapé As notas de rodapé serão indicadas por asterisco e restritas ao mínimo necessário.
*	International Committee of Medical Journal Editors. Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos. Rev Saúde Pública
[periódico on-line] 1999; 33(1):6-15. Disponível em: http://www.fsp.usp.br/rsp.
**	International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. New Engl J Med [serial
online] 1997; 336:309-15. Available from: http://www.acponline.org.

Preparo dos manuscritos

Página de
identificação

a) Título em português e inglês.
b) Autor(es): nome e sobrenome. Recomenda-se ao(s) autor(es) escrever seu(s) nome(s) em formato constante, para fins de
indexação.
c) Rodapé: nome da instituição em que foi feito o estudo, título universitário, cargo do(s) autor(es) e e-mail do(s) autores.

Resumo

Artigos originais: com até 250 palavras contendo informação estruturada, constituída de Introdução (propósitos do estudo ou
investigação), Métodos (material e métodos empregados), Resultados (principais resultados com dados específicos) e Conclusões
(as mais importantes).
Para outras categorias de artigos o formato dos resumos deve ser o narrativo com até 250 palavras. Dar preferência ao uso
da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa.

Descritores

Estrutura dos
artigos
Referências

Exemplos de
referências

São palavras-chave que identificam o conteúdo do trabalho. Para a escolha dos descritores, consultar, em português, os
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/BIREME, disponível em www.bireme.br/decs) e, em inglês, Medical Subject Headings
(MeSH/IM). Caso não forem encontrados descritores disponíveis para cobrir a temática do manuscrito, poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido.
Os artigos científicos devem ser constituídos de Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões e Agradecimentos (quando houver). Os casos clínicos devem apresentar introdução breve, descrição e
discussão do caso clínico ou técnica e conclusões.
As referências bibliográficas devem ser ordenadas alfabeticamente, numeradas em ordem seqüencial crescente e normalizadas no estilo Vancouver. Os títulos de periódicos devem ser grifados e abreviados de acordo com o Index Medicus (List of
Journals Indexed in Index Medicus, disponível em http://www.nlm.nih.gov). Listar todos os autores quando até seis; quando forem
sete ou mais, listar os seis primeiros, seguidos de et al.. As referências são de responsabilidade dos autores e devem estar de
acordo com os originais.
Vellini-Ferreira F. Ortodontia - diagnóstico e planejamento clínico. 3ª ed. São Paulo: Artes Médicas; 1999.
Kane AB, Kumar V. Patologia ambiental e nutricional. In: Cotran RS. Robbins - patologia estrutural e funcional. 6ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
Ong JL, Hoppe CA, Cardenas HL, Cavin R, Carnes DL, Sogal A, et al. Osteoblast precursor cell activity on HA surfaces of
different treatments. J Biomed Mater Res 1998 Feb; 39(2):176-83.
World Health Organization. Oral health survey: basic methods. 4th ed. Geneve: ORH EPID: 1997.
Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer.. Imunoterapia. Disponível em: http://inca.gov.br/tratamento/imunoterapia.htm
(11 mar. 2002).
Mutarelli OS. Estudo in vitro da deformação e fadiga de grampos circunferenciais de prótese parcial removível, fundidos em liga de cobaltocromo e em titânio comercialmente puro. [tese de doutorado] São Paulo: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo;
2000.
Ribeiro A, Thylstrup A, Souza IP, Vianna R. Biofilme e atividade de cárie: sua correlação em crianças HIV+. In: 16ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica; 1999; set 8; Águas de São Pedro. São Paulo: SBPqO; 1999.

Do encaminhamento dos originais
Deverão ser encaminhadas duas cópias em
papel e uma versão em CD Rom à Revista de
Odontologia da UNICID
Comissão de Publicação
At. Mary Arlete Payão Pela - Biblioteca,
Rua Cesário Galeno, 432/448
Tel. (0**11) 2178-1219
CEP 03071-000 - São Paulo - Brasil
E-mail: mppela@cidadesp.edu.br

Atenção, autores: vejam como submeter imagens!
• Imagens fotográficas devem ser submetidas na forma de slides (cromos)
ou negativos, estes últimos sempre acompanhados de fotografias em
papel.
• Câmaras digitais caseiras ou semiprofissionais (“Mavica” etc.) não são
recomendáveis para produzir imagens visando à reprodução em gráfica,
devendo-se dar preferência a máquinas fotográficas convencionais
(que utilizam filme: cromo ou negativo).
• Não serão aceitas imagens inseridas em aplicativos de texto (Word
for Windows etc.) ou de apresentação (Power Point etc.). Imagens em
Power Point podem ser enviadas apenas para servir de indicação para
o posicionamento de sobreposições (setas, asteriscos, letras, etc.),
desde que sempre acompanhadas das imagens originais inalteradas,
em slide ou negativo/foto em papel.
• Na impossibilidade de apresentar imagens na forma de slides ou
negativos, somente serão aceitas imagens em arquivo digital se
estiverem em formato TIFF e tiverem a dimensão mínima de 10 x 15
cm e resolução de 300 dpi.
• Não serão aceitas imagens fora de foco.
• Montagens e aplicação de setas, asteriscos e letras, cortes, etc. não
devem ser realizadas pelos próprios autores. Devem ser solicitadas por
meio de esquema indicativo para que a produção da Revista possa
executá-las usando as imagens originais inalteradas.
• Todos os tipos de imagens devem estar devidamente identificados e
numerados, seguindo-se sua ordem de citação no texto.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
The Revista de Odontologia da UNIClD is published by the Universidade Cidade de São Paulo. It is aimed at the dental profession and open to
the national and international scientific community. It contains original articles, reviewed articles, updated articles, preprint articles and technical
or clinical case reports. The present instructions are based on the “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (Vancouver
Style) established by the International Committee of Medical Journal Editors*.
General instructions
• The manuscripts shall be evaluated by the Editorial Committee and will be returned to the author when thematic corrections or
other changes are required. The Revista is entitled to make formatting, spelling and grammar changes in the text, before sending it for
publication.
• Reproduction of any part of the articles published in the Revista de Odontologia da UNICID is authorized, provided that the origin of the
article and the name(s) of the author(s) are mentioned, pursuant to Copyright legislation.
• Articles may be written in Portuguese, English or Spanish.
• Concepts included in the texts are authors’ of full responsibility and do not necessarily reflect the Editorial Committee’s opinion..
• Articles must be signed by the author(s) and must include their address, telephone number and e-mail. It is recommended that the
author(s) keep a copy of the originals, including illustrations.
• Research articles involving humans must be accompanied by a copy of the authorization from the Ethics Committee of the institution
where the study was carried out.
• Authors will receive ten reprints. Additional reprints may be obtained at a price agreed upon when the original is handed in.
• Submittance and acceptance dates of the original will be included at the end of the text, upon publication.
Manuscript format
Text

Manuscripts should be typed using Times New Roman font, size 12, should be double-spaced and with a 3 cm margin on
each side of the text. They must be 20 pages long at the most. The printed pages must be in two copies and accompanied
by a CD Rom containing a Word for Windows (Microsoft) file. When writing, use the passive voice, do not use the first
person (I, we, us, our etc.). “We conducted the study” can be changed easily to “The study was conducted”.

Illustrations

Illustrations (graphs, tables, drawings and photos) must be set in separate sheets, and sequentially numbered using Arabic
numerals. Captions should appear in separate sheets, with their corresponding numbers. The insertion points of the
illustrations should be indicated in the text. When computer generated, graphs and drawings should be printed along with
the original text and saved in the same floppy disk. Photos should be black-and-white. Paper copies should preferably
be accompanied by their respective negatives. Each article should have no more than eight illustrations. Whenever color
reproduction of photos is deemed strictly necessary by the author(s), he/she/they will be charged for the expenses, and
negatives or chromes will be required. Graphs, drawings, maps etc. are to be named as “Figures” in the text.

Tables

The quantity of tables should be limited to the strictly necessary for text comprehension. Tables should be numbered
sequentially in Arabic numerals, and their headings must clearly indicate their content. Reference to tables should be made
in the text using Arabic numerals. Information given in tables should not be repeated in graph, except in special cases. Do
not draw horizontal or vertical lines within the tables. Non standardized abbreviations should be positioned in footnotes
of each table. Refer to a copy of the last edition of the Revista for information on table arrangement and display.

Abbreviations

Only legal units of measurement of the International System of Units (SI) are to be used. For abbreviations and symbols,
use only standard abbreviations. Abbreviations should be avoided in headings and in the abstract. The full term must
precede the abbreviation when it appears for the first time, except if they are common units of measurement.

Footnotes

Footnotes, limited to the strictly necessary, should be indicated by asterisks.

*	International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. New Engl J Med [serial
online] 1997; 336:309-15. Available from: http://www.acponline.org.

Preparation of manuscripts
Title page

a) Title in Portuguese and English.
b) Name and surname of author(s). The author(s) is/are urged to spell his/her/their names in a constant formatting, for
the sake of indexing.
c) Footnotes should indicate the institution where the study was carried out as well as the academic title, office held and email of the author(s).

Abstract

The abstract should be presented in English and Portuguese. If the article is written in Spanish, it should be presented both
in Spanish and English. For original articles, up to 250 words and containing structured information consisting of Introduction
(purpose of the study or research), Methods (material and employed methods), Results (main results with specific data), and
Conclusions (the most important ones).
For articles of other types, the abstract should have be in narrative form, with up to 250 words. Prefer verbs in the third
person singular, and in the active voice.

Descriptors

Key-words that identify the content of the study. When selecting descriptors, refer to the Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS BIREME, available at www.bireme.br/decs), for Portuguese, or to the Medical Subject Headings (MeSH/IM), for English.
If established descriptors that reflect the content of the manuscript are not available, common terms or expressions may
be used instead.

Structure of the
articles

Scientific articles must contain Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusions and
Acknowledgments (when applicable). Clinical case reports must include a brief introduction, a description and
discussion of the case or technique, and conclusions.

References

The bibliographic references should be presented in alphabetical order, numbered sequentially, and presented according to
the Vancouver style. Titles of periodicals should be italicized and abbreviated in accordance with the Index Medicus (List
of Journals Indexed in Index Medicus, available at http://www.nlm.nih.gov). All authors up to six should be listed; if more than
six, the first six should be listed and followed by the expression et al. References are of the authors’ responsibility and must
be in accordance with the original.
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Mailing of manuscripts
The author can send two copies on paper and one in
CD Rom to: Revista de Odontologia da UNICID
Comissão de Publicação
A/c Mary Arlete Payão Pela - Biblioteca.
Rua Cesário Galeno, 432/448
Tel. (0**11) 2178-1219
CEP 03071-000
São Paulo - Brasil
E-mail: mppela@cidadesp.edu.br

A Note to Authors on how to submit images
• Photographic illustrations must be submitted as slides or negatives, the latter
accompanied by photo prints.
• Amateur or semi-professional digital cameras (“Movie” etc.) are not recommended
to produce images for reproduction by the printing press. Conventional cameras
(that use film) are preferred.
• Illustrations inserted in text or presentation applications (Word for Windows,
Power Point etc.) will not be accepted. Images in Power Point may be submitted
only as a guide for the application of overplayed (arrows, asterisks, letters etc.),
provided that unaltered original Images(slides or negatives/photo prints) are also
submitted.
• Whenever slides or negatives can not be submitted, image digital files will only
be accepted, provided they are in TIFF format in 1 Ox 15 cm minimum size and
300 dpi minimum resolution.
• Out of focus images will not be accepted.
• Photo montages or the application of arrows, asterisks, letters etc. must never
be performed by the authors themselves. They should be ordered through
the submission of an indicative draft, so that the journal’s art production may
execute them inn the unaltered originals.
• All illustrations must be duly identified and numbered consecutively loll owing
their sequential citation in the text.

