INSTRUÇÕES AOS AUTORES
A Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo 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 Rev. Odontol. Univ. Cid.
São Paulo, 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.
•O
 s 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.
•O
 artigo será publicado eletronicamente e estará disponível no site da Universidade, Portal da Capes e Base Lilacs.
•A
 s 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 Cd-rom. As fotografias
devem ser em preto-e-branco ou colorida, 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. 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-las 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.
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. O Abstract deverá ser incluído antes das Referências. Quando o manuscrito for
escrito em espanhol, deve ser acrescentado resumo nesse idioma. Dar preferência ao uso da
terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa.
Descritores

São palavras-chave que identificam o conteúdo do trabalho. Para a escolha dos descritores,
consultar os Descritores em Ciências da Saúde. DeCS/BIREME, disponível em http://decs.
bvs.br. Caso não forem encontrados descritores disponíveis para cobrir a temática do manuscrito, poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido.
Estrutura dos artigos

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.

Uma vez submetido um manuscrito, a Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo passa a deter os
direitos autorais exclusivos sobre o seu conteúdo, podendo autorizar ou desautorizar a sua
veiculação, total ou parcial, em qualquer outro meio de comunicação, resguardando-se a
divulgação de sua autoria original. Para tanto, deverá ser encaminhado junto com o manuscrito um documento de transferência de direitos autorais contendo a assinatura de cada um
dos autores, cujo modelo está reproduzido abaixo:
Termo de Transferência de Direitos Autorais
Eu (nós), autor(es) do trabalho intitulado [título do trabalho], o qual submeto(emos) à apreciação da
Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo, declaro(amos) concordar, por meio deste suficiente instrumento,
que os direitos autorais referentes ao citado trabalho tornem-se propriedade exclusiva da Rev. Odontol.
Univ. Cid. São Paulo.
No caso de não-aceitação para publicação, essa transferência de direitos autorais será automaticamente revogada após a devolução definitiva do citado trabalho por parte da Rev. Odontol. Univ. Cid.
São Paulo.
Referências
As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em que forem
mencionadas pela primeira vez no texto e normalizadas no estilo Vancouver. Os títulos de periódicos
devem ser 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.
Exemplos de referências

1. Vellini-Ferreira F. Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico. 3ª ed. São Paulo:
Artes Médicas; 1999.
2. Kane AB, Kumar V. Patologia ambiental e nutricional. In: Cotran RS. Robbins: patologia
estrutural e funcional. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2000.
3. 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.
4. World Health Organizacion. Oral health survey: basic methods. 4th ed. Geneve: ORH
EPID: 1997. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Imunoterapia. [acesso
11 mar. 2002] Disponível em: http://inca.gov.br/tratamento/imunoterapia.htm
5. Mutarelli OS. Estudo in vitro da deformação e fadiga de grampos circunferenciais de
prótese parcial removível, fundidos em liga de cobalto-cromo e em titânio comercialmente puro. [tese] São Paulo: Faculdade de Odontologia da Universidade de São
Paulo; 2000.
6. R
 ibeiro 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.
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.
• As provas do artigo serão enviadas ao autor responsável pela correspondência, devendo ser conferida e devolvida no prazo máximo de uma semana.
Do encaminhamento dos originais
Deverão ser encaminhados duas cópias em papel e uma versão em CD-Rom à Rev. Odontol. Univ.
Cid. São Paulo. 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: mary.pela@unicid.edu.br

