
 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES/ INSTRUCTION TO AUTHORS 

Itens exigidos para apresentação dos manuscritos 

 

1. Enviar duas vias do manuscrito (01 com identificação dos autores e outra sem identificação). 

 

2. Incluir o parecer do Comitê de Ética em pesquisa, confor me resolução 466/12 e suas 

complementares do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde nas pesquisas de 

senvolvidas com seres humanos. 

 

3. Informar qualquer potencial conflito de interesse, incluin do interesses políticos e/ou 

financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e equi 

pamentos utilizados no estudo pelos fabricantes. 

 

4. Incluir título do manuscrito em português e inglês. 

 

5. Verificar se o texto, incluindo resumos, tabelas e referências, está reproduzido em letras arial, 

corpo 12, espaço duplo e margens de 3cm. 

 

6. Incluir título abreviado com 40 caracteres, para fins de legenda em todas as páginas 

impressas. 

 

7. Incluir resumos estruturados para trabalhos de pesquisa, português e inglês, e, em espanhol, 

no caso do manuscrito nesse idioma. 

 

8. Incluir resumos narrativos em folhas separadas, para manuscritos que não são de pesquisa, 

nos dois idiomas português e inglês ou em espanhol, nos casos em que se aplique. 

 

9. Incluir declaração, assinada por cada autor, sobre “autoria e responsabilidade” e “transferência 

de direitos autorais”. 

 

10. Incluir nome de agências financiadoras e o número do Processo. 

 

11. Indicar se o artigo é baseado em tese/dissertação, colocando o nome da instituição e o ano 

da defesa. 

 

12. Verificar se as referências (máximo 30) estão normalizadas, segundo estilo Vancouver 

(listadas consoante a ordem de citação) e se todas estão citadas no texto. 

 

13. Incluir permissão de editores para reprodução de figuras ou tabelas publicadas. 

 

Bibliografia 

Internacional Committee of Medical Editors. Requisitos uniformes para manuscritos 



apresentados a periódicos biomédicos. Rev Saúde Pública 1999; 33 
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1. Declaração de Responsabilidade 

A assinatura da declaração de responsabilidade é obrigatória. Sugerimos o texto abaixo: 

Certifico(amos) que o artigo enviado à RCRO-PE/odontologia 

Clínico-Científica é um trabalho original, sendo que seu conteúdo não foi ou está sendo 

considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou eletrônico. 

Certifico(amos) que participei(amos) suficientemente do trabalho para tornar pública minha 

(nossa) responsabilidade pelo seu conteúdo. 

 

Colaboradores 

- Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada autor na elaboração 

do artigo. 

- Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações do International 

Committee of Medical Journal 

Editors, que determina o seguinte: o reconhecimento da autoria deve estar baseado em 

contribuição substancial relacio nada aos seguintes aspectos: 

1. Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 

2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 

3. Aprovação final da versão a ser publicada. 

Essas três condições devem ser integralmente atendidas. 

Datar e assinar – Autor (es) 

 

Observações: Os co-autores, juntamente com o autor principal, devem assinar a declaração de 

responsabilidade acima, configurando, também, a mesma concordância dos autores do texto 

enviado e de sua publicação, se aceito pela Revista do CRO/PE – Odontologia Clínico- 

Científica. 

 

2. Transferência de Direitos Autorais 

Declaro(amos) que, em caso de aceitação do artigo por parte da Revista do Conselho 

Regional de Odontologia de Pernambuco, denominada Odontologia Clínico-Científica, 

concordo(amos) que os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade exclusiva 

desta, vedada qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de 

divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada 

e, se obtida, farei (emos) constar o competente agradecimento à Revista do Conselho 

Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE . 

Datar e assinar – Autor(es) 

 

1. INSTRUÇÕES NORMATIVAS GERAIS 

 

A Revista do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, denominada 

ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA/SCIENTIFIC-CLINICAL ODONTOLOGY, se 

destina à publicação de trabalhos relevantes para a orientação, aconselhamento, ciência e 



prática odontológica, visando à promoção e ao intercâmbio do conhecimento entre os 

profissionais da área de saúde. 

 

É um periódico especializado no campo da odontologia e nas várias áreas multidiciplinares que 

a compõem, internacional, aberto a contribuições da comunidade científica nacional e 

internacional, arbitrada e distribuída a leitores do Brasil e de vários outros países. 

 

Os manuscritos devem destinar-se exclusivamente à Revista Odontologia Clínico- Científica, 

não sendo permitida sua apresentação simultânea em outro periódico tanto do texto quanto de 

figuras ou tabelas, quer na íntegra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios 

preliminares publicados em anais de reuniões científicas. O (s) autor (es) deverá (ão) assinar e 

encaminhar declaração, de acordo com o modelo anexo. 

 

Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, inglês ou espanhol, em duas 

vias, para o Editor Científico. 

 

Os artigos encaminhados à Revista serão apreciados por membros do Conselho de Editores 

e Consultores Científicos “Ad hoc”, capacitados e especializados nas áreas da odontologia 

que decidirão sobre a sua aceitação. 

 

As opiniões e os conceitos emitidos são de inteira responsabilidade dos autores, cujo número 

máximo admitido é de 06 autores por edição. 

 

Os originais aceitos ou não para publicação não serão devolvidos aos autores. São 

reservados à Revista os direitos autorais do artigo publicado, sendo proibida a reprodução, 

mesmo que parcial, sem a devida autorização do Editor Científico. 

 

Proibida a utilização de matéria para fins comerciais. 

 

Nas pesquisas desenvolvidas com seres humanos, deverá constar o parecer do Comitê 

de Ética em pesquisa, conforme 

Resolução 196/96 e seus complementares do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde. 

 

2. CATEGORIA DE ARTIGOS 

A categoria dos trabalhos abrange artigos Originais (resultado de pesquisa de natureza 

empírica, experimental ou conceitual – máximo de 20 páginas); Revisão (avaliação crítica de 

um tema pertinente à odontologia – máximo de 20 páginas); Notas de Pesquisa ( nota prévia, 

relatando resultados preliminares de pesquisa – máximo de 5 páginas); Relato de casos, 

ensaios, relatos de experiências na área da educação, saúde e, sobretudo, aspectos éticos / 

legais e sociais da odontologia, sob a forma dois anos ou em redes de comunicação on-line – 

máximo de 5 páginas); o de 15 páginas). 

 

3. PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS MANUSCRITOS 



Serão aceitos artigos em português, espanhol ou inglês. Os originais deverão ser digitados em 

espaço duplo, papel ofício (tamanho A-4), observando-se o máximo de páginas para cada 

categoria, todas as páginas deverão estar devidamente numeradas e rubricadas pelo(s) 

autor(es), incluindo ilustrações e tabelas. Os trabalhos deverão ser enviados ao CRO/PE, on 

line ou impressos em 02 (duas) vias, e acompanhados do CD, usando um dos programas: 

MSWORD, WORD PERFECT, WORD FOR WINDOWS, e da Declaração de Responsabilidade 

e Transferência de Direitos Autorais. O manuscrito deverá seguir a seguinte ordem: 

 

A) Título (língua original) e seu correspondente em inglês. Os artigos submetidos em inglês 

deverão vir acompanhados de título em português ou espanhol; 

 

B) Nome do(s) autor(es) , por extenso, com as respectivas chamadas, contendo as 

credenciais (títulos e vínculos). Nome e endereço do autor responsável para 

troca de correspondência; 

 

C) Resumo e Descritores (sinopse de até 200 palavras), com descritores (unitermos, 

palavras-chaves) de identificação, de conteúdo do trabalho, no máximo de 

cinco. Utilizar o DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) 

http://decs.bvs.br/ 

 

Os artigos submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em português ou 

espanhol; 

 

D) Texto: o texto em si deverá apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão (ou 

considerações 

finais). O exemplo a seguir deve ser utilizado para estruturação de um artigo, relato de uma 

pesquisa: INTRODUÇÃO: exposição geral do tema devendo conter os objetivos e a revisão de 

literatura; DESENVOLVIMENTO: núcleo do trabalho, com exposição e demonstração do 

assunto, que deverá incluir a metodologia, os resultados e a discussão; CONCLUSÃO: parte 

final do trabalho baseado nas evidências disponíveis e pertinentes ao objeto de estudo; 

 

E) Sinopse ou Abstract, digitado em inglês, com descritores em inglês; 

 

F) Agradecimentos - contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao 

trabalho, mas que não preencham os requisitos para participar de autoria. Também podem 

constar desta parte instituições pelo apoio econômico, pelo material ou outros; 

 

G) As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em que 

forem sendo citadas no texto. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos (Ex.: 

Silva 1). As referências citadas somente em tabelas e figuras devem ser numeradas a partir do 

número da última referência citada no texto. As referências citadas deverão ser listadas ao final 

do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais dos Requisitos Uniformes para 

Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos (http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/). 

 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/)


Proibida a reprodução, mesmo que parcial, sem a devida autorização do Editor Científico. 

Proibida a utilização de matéria para fins comerciais. 

*Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A veracidade 

das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 

*No caso de usar algum software de gerenciamento de referências bibliográficas (Ex. 

EndNote ®), o(s) autor(es) deverá(ão) converter as referências para texto. 

 

H) Tabelas e/ ou figuras (máximo 5) 

Tabelas Devem ser apresentadas em folhas separadas, numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. A cada uma deve- se atribuir um 

título breve. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé e não no cabeçalho ou título. 

Se as tabelas forem extraídas de outros trabalhos, previamente publicados, os autores devem 

providenciar permissão, por escrito, para a reprodução das mesmas. Esta autorização deve 

acompanhar os manuscritos submetidos à publicação. Quadros são identificados como 

Tabelas, seguindo uma única numeração em todo o texto.Figuras As ilustrações (fotografias, 

desenhos, gráficos etc.), citadas como figuras, devem estar desenhadas e fotografadas por 

profissionais. Devem ser apresentadas em folhas à parte e numeradas consecutivamente com 

algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. Devem ser suficientemente 

claras para permitir sua reprodução em 7,2 cm (largura da coluna do texto) ou 15 cm (largura 

da página). Não se permite que figuras representem os mesmos dados de Tabela. Se houver 

figuras extraídas de outros trabalhos, previamente publicados, os autores devem providenciar 

permissão, por escrito, para a reprodução das mesmas. Esta autorização deve acompanhar os 

manuscritos submetidos à publicação. 

Abreviaturas e Siglas Deve ser utilizada a forma padrão. Quando não o forem, devem ser 

precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez; quando aparecerem nas 

tabelas e nas figuras, devem ser acompanhadas de explicação. Não devem ser usadas no 

título e no resumo e seu uso no texto deve ser limitado. 

Conflito de interesses Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, 

incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão 

de materiais e/ou insumos e equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes. 

Publicação de ensaios clínicosArtigos que apresentem resultados parciais ou integrais de 

ensaios clínicos devem obrigatoriamente ser acompanhados do número e entidade de registro 

do ensaio clínico. Essa exigência está de acordo com a recomendação da 

BIREME/OPAS/OMS sobre o Registro de Ensaios Clínicos a serem publicados a partir de 

orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS, 

do International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org) e do Workshop ICTPR. 

* As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do ICMJE são:Australian 

New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) ClinicalTrials.gov International Standard 

Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN) Nederlands Trial Register (NTR) UMIN Clinical 

Trials Registry (UMIN-CTR) WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)Fontes 

de financiamento 

- Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou 

privado, para a realização do estudo. - Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos 

ou com descontos, também devem ser descritos como fontes de financiamento, incluindo a 



origem (cidade, estado e país). - No caso de estudos realizados sem recursos financeiros 

institucionais e/ou privados, os autores devem declarar que a pesquisa não recebeu 

financiamento para a sua realização. 

Acompanhamento O autor poderá acompanhar o fluxo editorial do artigo 

através de contato direto com a secretaria da revista. 

As decisões sobre o artigo serão comunicadas por e-mail. 

O contato com a Secretaria Editorial deverá ser feito através do e-mail 

 revista@cro- pe.org.br ou + 55 (81) 31944902 


