Instructions for Authors

Scope and Policy
Revista Odonto Ciencia (Journal of Dental
Science) is a specialized journal of the School
of Dentistry of the Pontifical Catholic
University of Rio Grande do Sul, in Brazil,
published quarterly in both printed (ISSN
0102-9460) and electronic (ISSN 19806523) format. It has been published since
1986 and its abbreviated title is Rev. odonto
cienc., which should be used in bibliographies, footnotes, references and bibliographic legends.
The objective of the journal is to disseminate
scientific works and those of technological
innovations that are relevant to dentistry and
related areas. Submissions are accepted
of original articles of basic and applied
research, in epidemiology and education
in dentistry, written in English or Portuguese,
and also letters to the editor. Reviews and
case reports are generally published as
invitations by the editors. Submitted works
should be unpublished and not submitted
simultaneously for publication in another
journal. Accepted papers written in English
will have priority for publication.

Review Process
The works first approved with respect to the
publication guidelines of the journal will be
submitted for evaluation of scientific merit by
the editorial board and by ad hoc reviewers
in a blind review process. Contributions will
only be sent to reviewers if they rigorously
abide by the guidelines of the journal. The
editorial board will decide at its full discretion
whether or not to accept the article, taking
into consideration originality, significance
and scientific contribution of the work with
respect to knowledge of the area. The
concepts expressed in the published works
are the exclusive responsibility of the authors,
including the editorial alterations authorized
by the corresponding author.

Style and Preparation of
Manuscripts
General instructions
1. The manuscript should be written in
Portuguese or English (American style), in a
clear, concise and objective form.
2. The text should be provided as a Word
for Windows file (doc or rtf), using a size 12
Arial font, A4 page size, double-spacing and
margins of 3 cm. The length of the paper is
limited to 15 pages, excluding references,
tables and figures.
3. The number of tables and figures should not
exceed a total of six (e.g., two tables and four
figures).
4. Units of measure should follow the International System of Measurements.
5. All the abbreviations must be defined when
first mentioned, thus the word written out fully.

6. In the first mention of commercial brands,
the name of the manufacturer and its location
should be given in parentheses (city, state,
country).
Structure of the manuscript
1 Title page
1.1 Title: written in Portuguese and English.
1.2 Author(s): Complete name, title, principal
activity (assistant professor, associate professor or
professor; graduate program, specialty training
course), affiliation (institution of origin or private
clinic, department, city, state and country) and
e-mail. The number of authors is limited to six,
except in cases of a multicenter or similar study.
1.3 Author for correspondence: name, postal
and electronic (e-mail) addresses and telephone.
1.4 In case there is some relationship between
the authors and any public or private entity
that could result in a conflict of interest, this
possibility should me made known.
Observation: The title page will be omitted
from the file sent to reviewers.
2 Structured abstract and key words (in Portuguese and English)
2.1 Abstract: There should be a maximum of
200 words, in Portuguese and English.
The abstract should be structured with the
following divisions:
– Original article: Purpose, Methods, Results
and Conclusions.
– Case report: Purpose, Case description and
Conclusions.
– Review of the literature: the structured form
for an original article can be followed but
is not obligatory.
2.2 Key words: There should be a maximum
of six key words, preferably from the list of
Descriptors in Ciencias da Saude (DeCS) or
medical subject headings in Pubmed.
3 Text
3.1 The original research article should
be divided into the following sections:
Introduction, Methods (or Casuistics), Results,
Discussion and Conclusion.
– Introduction: It must be objective and
present the background of the problem, justify
the work and provide data from the literature
pertinent to the study. The objective(s) and/or
hypothesis of the study should be stated at the
end.
– Methods (or Casuistics): This should describe in a logical order the population/sample
or specimens, the variables and the procedures
of the study with sufficient detail so that it can
be duplicated. Methods already published and
established in the literature should be briefly
described, and the original reference should
be cited. In case the study has statistical
analysis, this should be described at the end
of the section.
All research work that involves the study of
human subjects should state at the beginning
of this section that the research was approved by
the institutional review board or ethics committee
in accordance with national and international

guidelines and regulations, e.g., the Declaration
of Helsinki. The registration number of the
research project in SISNEP/Brazilian Ministry of
Health or the document of approval from an
internationally comparable ethics committee
should be sent as a supplementary file in online
submission (mandatory). Similarly, studies with
other animals should be approved by the
appropriate institutional and/or licensing
committee, and the document of approval
should be sent as a supplementary file.
– Results: They should be written in the text
in a direct manner, without subjective interpretation. The results presented in tables and
figures should not be repeated in the text.
– Discussion: This should present an interpretation of the results and any contrast with
the literature, a report of inconsistencies and
limitations, suggestions for future studies, and
the practical application and/or importance of
the results as well. Inferences, deductions and
conclusions should be limited to the findings
of the study (conservative generalization).
– Conclusions: They should be supported by
the objectives and results.
3.2 Case reports: These should be divided
into: Introduction, Description of the case(s)
and Discussion.
4 Acknowledgments
They should be brief and objective, to persons
or institutions that contributed significantly to
the study, but that did not meet the criteria for
authorship. The financial support from the
research-promoting funding organization and
the grant number should be mentioned in this
section.
5 References
The format of the references should follow the
guidelines of the International Committee of
Medical Journal Editors (Vancouver Group),
available at the following website: http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html
5.1 The references must be numbered in order
of appearance in the text and cited between
parentheses: (1), (3,5,8), (10-15). In direct
citations in the text, articles with two authors
are cited using the two names. For example:
“According to Santos and Silva (1)...” For
articles with three or more authors, the first
author is cited followed by “et al.” For example:
“Silva et al. (2) observed...”
5.2 Cite a maximum of 25 references for a
research article, 10 for a case report and 50
for a review of the literature.
5.3 The list of references should be doublespaced, in numerical order. The reference must
be complete, including the names of all the
authors (if large number, then up to six followed
by “et al.”).
5.4 The abbreviations of the names of the
international journals cited should be in
accordance with PubMed, and the names of
national journals should be abbreviated
according to LILACS and BBO.
5.5 The style and punctuation of the references must follow the format indicate below.
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Articles in journals:
Wenzel A, Fejerskov O. Validity of diagnosis
of questionable caries lesions in occlusal
surfaces of extracted third molars. Caries Res
1992;26:188-93.
Articles in online journals:
Baljoon M, Natto S, Bergstrom J. Long-term
effect of smoking on vertical periodontal bone
loss. J Clin Periodontol [serial on the Internet].
2005 Jul [cited 2006 June 12];32:789-97.
Available at: http://www.blackwell-synergy.
com/doi/abs/10.1111/j.1600-051X.2005.
00765.x
Book:
Paiva JG, Antoniazzi JH. Endodontia: bases
para a pratica clinica. 2.ed. São Paulo: Artes
Medicas; 1988.
Book chapter
Basbaum AI, Jessel TM, The perception of
pain. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel
TM. Principles of neural science. New York:
McGraw Hill; 2000. p. 472-91.
Dissertations and Theses:
Polido WD. The evaluation of bone alterations
around dental implants during the osseointegration period by direct digital radiography
[thesis]. Porto Alegre (RS): School of Dentistry,
Pontifical Catholic University of Rio Grande do
Sul; 1997.
Online document:
Ueki N, Higashino K, Ortiz-Hidalgo CM.
Histopathology [monograph online]. Houston:
Addison Boocks; 1998. [Accessed on 2001
Jan 27]. Available at http://www.list.com/
dentistry
Observations: The correctness of citations and
references is the responsibility of the authors.
Do not include summaries/abstracts, personal
communications and bibliographic materials
without publication information in the list of
references.
6 Tables
The tables should be constructed with the
Table menu of Word for Windows, numbered
consecutively with Arabic numerals in the order
of mention in the text (for example: Table 1,
Table 2, etc.), and placed on separate pages
after the list of references. The title should be
explanatory and concise, double-spaced,
and placed at the top of the table. All the
explanations should be presented in footnotes,
identified by the following symbols in this
sequence: *, †, ‡, §, ||, **, ††, ‡‡. Do not
underline or draw lines inside the tables,
nor should spaces be used to separate
columns. Do not use a space on either side of
the symbol ±.
7 Figures
Illustrations (photographs, graphs, drawings,
pictures, etc.) should be considered as figures.
They should be limited to those absolutely
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necessary and numbered consecutively in
Arabic numerals, following the order in which
they are cited in the text (for example: Figure
1, Figure 2, etc). Figures must be included at
the end of the manuscript, after the list of
corresponding legends typed on a separate
page. All explanations should be provided in
the legends, including abbreviations occurring
in the figure.
7.1 Photographs and digitized images should
be colored, in tif, gif or jpg format, with a
minimal resolution of 300 dpi and 8 cm in
width.
7.2 Letters and identification marks should be
clear and defined. Critical areas of radiographs
and microphotographs should be presented
separately and/or outlined. Microphotographs
should have internal scales and arrows that
contrast with the background.
7.3 Separate parts of the same figure
should be labeled A, B, C, etc. Simple figures
and groups of figures should not exceed
respectively 8 cm and 16 cm in width.
7.4 Clinical photographs should not allow the
identification of the patient. In case there is
the possibility of identification, it is obligatory
to send a written document providing signed
informed consent for publication.
7.5 Figures reproduced from other sources
already published should indicate this condition
in the legend, and should be accompanied
by a letter of permission from the copyright
holder.

Copyright Transfer
The submission of originals to Revista Odonto
Ciencia implies the transfer of copyrights of the
printed and digital publication. The copyrights
for articles published in this journal are of
the author, with the journal having rights for
first publication. As this journal is of public
access, the articles are for free use, with their
attributes, in educational and non-commercial
applications.

Conflict of Interest
When there is some relationship between the
authors and some public or private entity that
could give rise to some conflict of interest, this
possibility should be made known on the title
page of the manuscript and in the initial letter
of submission. In case there is no conflict
of interest, the author should state so (for
example: “I declare that I do not have
any commercial or associative interest that
represents a conflict of interest in connection
with the work submitted”).

Registration of Clinical Trials
The Revista Odonto Ciencia (Journal of Dental
Science) supports the policies for the registra-
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tion of clinical trials expressed by the World
Health Organization (WHO) and of the International Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE), recognizing the importance of these
initiatives for the registration and international
dissemination of information on clinical
studies, in open access. Therefore, only articles
of clinical trials that have received an
identification number from one of the Register
of Clinical Trials validated by the criteria
established by the WHO and the ICMJE, whose
addresses are available at the ICMJE website.
The identification number should be recorded
at the end of the abstract.

Submission Checklist
1 Letter of submission: This should be signed
by all the authors, taking responsibility for the
original content of the work. It should contain
a declaration of copyright transfer in case of
acceptance of the work and the existence or
not of a conflict of interest.
2 Manuscript is formatted in accordance
with the Instructions to Authors, found in the
section “About” the journal. The submissions
that are not in accordance with the guidelines
will be returned.
3 The text files of the manuscript are written
in Microsoft Word.
4 The text is double-spaced, in Arial 12, with
tables, list of legends to figures and figures
included at the end of the manuscript.
5 All URL addresses in the text (e.g., http://
pkp.ubc.ca) are active.
6. Proof of registration of the research
protocol in humans in SISNEP or equivalent
document, when feasible.

Sending Manuscripts
The submission of a manuscript should be
made by online submission through the journal
website:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/
index.php/fo
When it is not possible to submit a paper
online, the author can send a justified request
to send the work by E-mail to:
odontociencia@pucrs.br
The authors are advised to save a version of
the material sent, which will not be returned.
In case figures or photographs are submitted
whose resolution does not allow an adequate
printing, the editorial office can request the
originals or copies of high quality printing in
case of acceptance.
NEGLIGENT SUBMISSIONS WILL BE RETURNED
BY THE EDITORIAL OFFICE
Additional information can be found at:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/
ojs/index.php/fo

Instruções aos Autores

Escopo e Política
A Revista Odonto Ciência (Journal of Dental
Science) é uma publicação especializada
trimestral, nos formatos impresso (ISSN
0102-9460) e eletrônico (ISSN 1980-6523),
da Faculdade de Odontologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
É publicada desde 1986 e seu título abreviado é Rev. odonto ciênc., que deve ser
usado em bibliografias, notas de rodapé,
referências e legendas bibliográficas.
O objetivo da revista é divulgar trabalhos
científicos e de inovação tecnológica que
sejam relevantes para a Odontologia e áreas
correlatas. São aceitas submissões de artigos
originais de pesquisa básica e aplicada,
de epidemiologia e de educação em Odontologia, escritos em idioma inglês ou
português, e cartas ao editor. Trabalhos
de revisão de literatura e relato de caso
são geralmente publicados a convite dos
editores. Os trabalhos submetidos devem
ser inéditos, não sendo permitida a sua
submissão simultânea em outro periódico.
Os trabalhos aceitos e escritos em inglês
terão prioridade de publicação.

Processo de Arbitragem
Os trabalhos primeiramente aprovados
quanto às normas de publicação da revista
serão submetidos à apreciação de mérito
científico pela equipe editorial e por avaliadores ad hoc em processo de arbitragem
cego. Somente serão encaminhadas aos
avaliadores as contribuições que estejam
rigorosamente adequadas às normas da
revista. O conselho editorial decidirá com
soberania sobre a conveniência ou não da
aceitação do artigo levando em consideração originalidade, significância e contribuição científica do trabalho para o conhecimento da área. Os conceitos emitidos
nos trabalhos publicados são de responsabilidade exclusiva dos autores, incluindo
as alterações editoriais autorizadas pelo
autor de correspondência.

Forma e Preparação de
Manuscritos
Instruções gerais
1. O manuscrito deverá ser escrito em idioma
português ou inglês (EUA), de forma clara,
concisa e objetiva.
2. O texto deverá ter composição eletrônica
no programa Word for Windows (extensão doc
ou rtf), usando-se fonte Arial, tamanho 12,
folha tamanho A4, espaço duplo e margens
de 3 cm, perfazendo um máximo de 15 páginas, excluindo referências, tabelas e figuras.
3. O número de tabelas e figuras não deve
exceder o total de seis (exemplo: duas tabelas
e quatro figuras).
4. As unidades de medida devem seguir o
Sistema Internacional de Medidas.

5. Todas as abreviaturas devem ser escritas por
extenso na primeira citação.
6. Na primeira citação de marcas comerciais
deve-se escrever o nome do fabricante e o
local de fabricação entre parênteses (cidade,
estado, país).
Estrutura do manuscrito
1 Página de rosto
1.1 Título: escrito no idioma português e
inglês.
1.2 Autor(es): Nome completo, titulação, atividade principal (professor assistente, adjunto,
titular; estudante de graduação, pós-graduação,
especialização), afiliação (instituição de origem
ou clínica particular, departamento, cidade,
estado e país) e e-mail. O limite do número
de autores é seis, exceto em casos de estudo
multicêntrico ou similar.
1.3 Autor para correspondência: nome, endereço postal e eletrônico (e-mail) e telefone.
1.4 Caso exista alguma relação entre os
autores e qualquer entidade pública ou privada que possa gerar conflito de interesses,
esta possibilidade deve ser informada.
Observação: A página de rosto será removida
do arquivo enviado aos avaliadores.
2. Resumo estruturado e palavras-chave (nos
idiomas português e inglês)
2.1 Resumo: máximo de 200 palavras, em
idioma português e inglês (Abstract).
O resumo deve ser estruturado nas seguintes
divisões:
– Artigo original: Objetivo, Metodologia,
Resultados e Conclusão (No Abstract: Purpose,
Methods, Results, Conclusions).
– Relato de caso: Objetivo, Descrição do
caso, Conclusão (No Abstract: Purpose, Case
description, Conclusions).
– Revisão de literatura: a forma estruturada
do artigo original pode ser seguida, mas não
é obrigatória.
2.2 Palavras-chave (em inglês: Keywords): máximo de seis palavras-chave, preferentemente
da lista de Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS) ou do Index Medicus.
3. Texto
3.1 Artigo original de pesquisa: deve apresentar as seguintes divisões: Introdução, Metodologia (ou Casuística), Resultados, Discussão
e Conclusão.
– Introdução: deve ser objetiva e apresentar
o problema, justificar o trabalho e fornecer
dados da literatura pertinentes ao estudo. Ao
final deve apresentar o(s) objetivo(s) e/ou
hipótese(s) do trabalho.
– Metodologia (ou Casuística): deve descrever em seqüência lógica a população/amostra
ou espécimes, as variáveis e os procedimentos
do estudo com detalhamento suficiente para
sua replicação. Métodos já publicados e
consagrados na literatura devem ser brevemente descritos e a referência original deve ser
citada. Caso o estudo tenha análise estatística, esta deve ser descrita ao final da seção.
Todo trabalho de pesquisa que envolva estudo
com seres humanos deverá citar no início

desta seção que o protocolo de pesquisa foi
aprovado pela comissão de ética da instituição
de acordo com os requisitos nacionais e
internacionais, como a Declaração de Helsinki.
O número de registro do projeto de pesquisa
no SISNEP/Ministério da Saúde ou o documento de aprovação de Comissão de
Ética equivalente internacionalmente deve ser
enviado como arquivo suplementar na submissão on-line (obrigatório). Trabalhos com
animais devem ter sido conduzidos de acordo
com recomendações éticas para experimentação em animais com aprovação de uma
comissão de pesquisa apropriada e o documento pertinente deve ser enviado como
arquivo suplementar.
– Resultados: devem ser escritos no texto de
forma direta, sem interpretação subjetiva. Os
resultados apresentados em tabelas e figuras
não devem ser repetidos no texto.
– Discussão: deve apresentar a interpretação
dos resultados e o contraste com a literatura,
o relato de inconsistências e limitações e
sugestões para futuros estudos, bem como a
aplicação prática e/ou relevância dos resultados. As inferências, deduções e conclusões
devem ser limitadas aos achados do estudo
(generalização conservadora).
– Conclusões: devem ser apoiadas pelos objetivos e resultados.
3.2 Relatos de caso: Devem ser divididos em:
Introdução, Descrição do(s) Caso(s) e Discussão.
4. Agradecimentos
Devem ser breves e objetivos, a pessoas ou
instituições que contribuíram significativamente para o estudo, mas que não tenham
preenchido os critérios de autoria. O apoio
financeiro de organização de apoio de fomento e o número do processo devem ser
mencionados nesta seção.
5. Referências
Deverão respeitar as normas do International
Committee of Medical Journals Editors
(Vancouver Group), disponível no seguinte
endereço eletrônico: http://www.nlm.nih.gov/
bsd/uniform_requirements.html.
5.1 As referências devem ser numeradas por
ordem de aparecimento no texto e citadas entre parênteses: (1), (3,5,8), (10-15). Em citações
diretas no texto, para artigos com dois autores
citam-se os dois nomes. Ex: “De acordo com
Santos e Silva (1)...”. Para artigos com três ou
mais autores, cita-se o primeiro autor seguido
de “et al.”. Ex: “Silva et al. (2) observaram...”.
5.2 Citar, no máximo, 25 referências para
artigos de pesquisa, 10 para relato de caso e
50 para revisão de literatura.
5.3 A lista de referências deve ser escrita
em espaço duplo, em seqüência numérica.
A referência deverá ser completa, incluindo o
nome de todos os autores (até seis), seguido de
“et al.”.
5.4 As abreviaturas dos títulos dos periódicos
internacionais citados deverão estar de acordo
com o Index Medicus/MEDLINE e para os
títulos nacionais com LILACS e BBO.
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5.5 O estilo e pontuação das referências
devem seguir o formato indicado abaixo.
Artigos em periódicos:
Wenzel A, Fejerskov O. Validity of diagnosis
of questionable caries lesions in occlusal
surfaces of extracted third molars. Caries Res
1992;26:188-93.
Artigo em periódicos em meio eletrônico:
Baljoon M, Natto S, Bergstrom J. Long-term
effect of smoking on vertical periodontal
bone loss. J Clin Periodontol [serial on the
Internet]. 2005 Jul [cited 2006 June 12];32:
789-97. Available from: http://www.blackwellsynergy.com/doi/abs/10.1111/j.1600-051X.
2005.00765.x
Livro:
Paiva JG, Antoniazzi JH. Endodontia: bases
para a prática clínica. 2.ed. São Paulo: Artes
Médicas; 1988.
Capítulo de Livro:
Basbaum AI, Jessel TM, The perception of
pain. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel
TM. Principles of neural science. New York:
McGraw Hill; 2000. p. 472-91.
Dissertações e Teses:
Polido WD. A avaliação das alterações ósseas
ao redor de implantes dentários durante o
período de osseointegração através da radiografia digital direta [tese]. Porto Alegre (RS):
Faculdade de Odontologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 1997.
Documento eletrônico:
Ueki N, Higashino K, Ortiz-Hidalgo CM. Histopathology [monograph online]. Houston: Addison
Boocks; 1998. [Acesso em 2001 jan. 27].
Disponível em http://www.list.com/dentistry.
Observações: A exatidão das citações e referências é de responsabilidade dos autores. Não
incluir resumos/abstracts, comunicações pessoais e materiais bibliográficos sem data de
publicação na lista de referências.
6. Tabelas
As tabelas devem ser construídas com o menu
“Tabela” do programa Word for Windows,
numeradas consecutivamente com algarismos
arábicos na ordem de citação no texto
(exemplo: Tabela 1, Tabela 2, etc) e inseridas
em folhas separadas após a lista de referências. O título deve explicativo e conciso,
digitado em espaço duplo na parte superior
da tabela. Todas as explicações devem ser
apresentadas em notas de rodapé, identificadas pelos seguintes símbolos, nesta seqüência: *,†, ‡, §, ||,,**,††,‡‡. Não sublinhar ou
desenhar linhas dentro das tabelas, nem usar
espaços para separar colunas. Não usar
espaço em qualquer lado do símbolo ±.
7. Figuras
As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos,
quadros, etc) serão consideradas como figuras. Devem ser limitadas ao mínimo indispensáveis e numeradas consecutivamente em
algarismos arábicos segundo a ordem em que
são citadas no texto (exemplo: Figura 1, Figu-

ra 2, etc). As figuras deverão ser inseridas ao
final do manuscrito, após a lista das legendas
correspondentes digitadas em uma página
única. Todas as explicações devem ser apresentadas nas legendas, inclusive as abreviaturas existentes na figura.
7.1 As fotografias e imagens digitalizadas
deverão ser coloridas, em formato tif, gif ou
jpg, com resolução mínima de 300dpi e 8 cm
de largura.
7.2 Letras e marcas de identificação devem
ser claras e definidas. Áreas críticas de radiografias e microfotografias devem estar
isoladas e/ou demarcadas. Microfotografias
devem apresentar escalas internas e setas que
contrastem com o fundo.
7.3 Partes separadas de uma mesma figura
devem ser legendadas com A, B, C, etc.
Figuras simples e grupos de figuras não devem
exceder, respectivamente, 8 cm e 16 cm de
largura.
7.4 As fotografias clínicas não devem permitir
a identificação do paciente. Caso exista a
possibilidade de identificação, é obrigatório
o envio de documento escrito fornecendo
consentimento livre e esclarecido para a
publicação.
7.5 Figuras reproduzidas de outras fontes já
publicadas devem indicar esta condição na
legenda, e devem ser acompanhadas por uma
carta de permissão do detentor dos direitos.

Transferência de Direitos
Autorais
A submissão dos originais à Revista Odonto
Ciência implica transferência dos direitos
autorais da publicação impressa e digital. Os
direitos autorais para artigos publicados nesta
revista são do autor, com direitos de primeira
publicação para a revista. Sendo esta revista
de acesso público, os artigos são de uso
gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não-comerciais.

Conflito de interesses
Quando existe alguma relação entre os
autores e qualquer entidade pública ou privada que pode derivar algum conflito de interesse, essa possibilidade deve ser comunicada e informada na página de rosto do
manuscrito e na carta de submissão inicial.
Caso não exista nenhum conflito de interesses,
o autor deve informar a inexistência do mesmo
(exemplo: “Eu certifico que não possuo nenhum interesse comercial ou associativo que
represente conflito de interesse em conexão
com o trabalho submetido”).

Registro de Ensaios Clínicos
A Revista Odonto Ciência (Journal of Dental
Science) apóia as políticas para registro de
ensaios clínicos da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e do International Committee
of Medical Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para

o registro e a divulgação internacional de
informação sobre estudos clínicos, em acesso
aberto. Sendo assim, somente serão aceitos
para publicação os artigos de ensaios clínicos
que tenham recebido um número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos
pela OMS e pelo ICMJE, cujos endereços
estão disponíveis no site do ICMJE. O número
de identificação deverá ser registrado ao final
do resumo.

Itens de Verificação para
Submissão
1. Carta de submissão: deve ser assinada
por todos os autores, responsabilizando-se
pelo conteúdo original do trabalho. Deve
conter declaração expressa de transferência
de direitos em caso de aceitação do trabalho
e de existência ou não de conflito de interesses.
2. Manuscrito: formatado de acordo com as
instruções aos autores, encontradas na seção
“Sobre” a revista. As submissões que não
estiverem de acordo com as normas serão
devolvidas.
3. Os arquivos de texto do manuscrito estão
em formato Microsoft Word, OpenOffice
ou RTF.
4. O texto está digitado em espaço duplo,
fonte Arial 12, com tabelas, lista de legendas
de figuras e figuras inseridas no final do
manuscrito.
5. Todos os endereços “URL” no texto (ex.:
http://pkp.ubc.ca) estão ativos.
6. Comprovante do registro do protocolo de
pesquisa em seres humanos no SISNEP ou
documento equivalente, quando cabível.

Envio de Manuscritos
A submissão de um trabalho deverá ser feita
por submissão online através do endereço
eletrônico da revista:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/
index.php/fo
Quando não for possível a submissão online,
o autor pode enviar uma solicitação justificada
de envio do trabalho por e-mail para:
odontociencia@pucrs.br
Recomenda-se que os autores guardem uma
versão do material enviado, que não será
devolvido.
Caso sejam submetidas figuras ou fotografias
cuja resolução não permita uma impressão
adequada, a secretaria editorial poderá solicitar o envio dos originais ou cópias com alta
qualidade de impressão em caso de aceite.
OS CASOS OMISSOS OU ESPECIAIS SERÃO
RESOLVIDOS PELO CORPO EDITORIAL
Informações adicionais podem ser encontradas em
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/
ojs/index.php/fo

