Sociedade Brasileira de Periodontologia

Normas para preparação de artigos
Normas gerais
Os artigos para a publicação na REVISTA PERIODONTIA da SOBRAPE deverão ser
inéditos e redigidos em português, inglês ou espanhol. Artigos originais de pesquisa terão
prioridade para apreciação, mas, artigos de revisão e relatos de casos ou técnicas, de interesse na
Periodontia, também poderão ser incluídos. A REVISTA PERIODONTIA reserva todos os direitos
autorais do trabalho publicado. As informações contidas nos originais e publicadas na revista são
de inteira responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo necessariamente, a opinião do Corpo
Editorial da revista ou a posição da SOBRAPE.

Envio do Material
Os arquivos abaixo indicados deverão ser submetidos para a Revista Periodontia pelo site
www.sobrape.org.br.

- Artigo (Seguir o item “Apresentação do material”)
- Declaração de conflito de interesses (Disponível no site – Formulários)
- Lista de conferência pré-submissão (Disponível no site – Formulários)

Apresentação do material
Os artigos deverão ser digitados em Word para Windows, com fonte Arial, tamanho 12,
justificado, em folhas de papel A4 numeradas consecutivamente. Deve ser usado espaço duplo
com margem de 2,5 centímetros de todos os lados. As laudas deverão ter em média 1.600 toques
(26 linhas de toques), perfazendo no máximo 20 páginas (excluindo gráficos, figuras e tabelas).

Seleção de artigos
A seleção dos artigos enviados à REVISTA PERIODONTIA será realizada pelo Conselho
Editorial, que dispõe de autoridade para decidir sobre sua aceitação. No processo de revisão e
aprovação, que será realizado em pares, serão avaliados: originalidade, relevância, metodologia e
adequação às normas de publicação.

Considerações Éticas
Estudos que envolvam seres humanos deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e terem sido aprovados pela Comissão de Ética da
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Unidade /Instituição em que foram realizados. As mesmas considerações são feitas para estudos
em animais. O número de aprovação do comitê deverá estar presente no artigo.

Estudos clínicos
A Revista Periodontia estimula que os pesquisadores responsáveis por estudos clínicos
façam os registros dos mesmos (www.clinicaltrials.gov).
Relatos de estudos clínicos randomizados devem contemplar os critérios disponíveis em:
http://www.consort-statement.org/

Estrutura do artigo
O trabalho deverá ser numerado (canto inferior direito) e dividido conforme os itens abaixo:

Primeira página (página 1):
- Página de título (Português e Inglês – para artigos redigidos em português; Espanhol e
Inglês – para artigos redigidos em espanhol; Inglês – para artigos redigidos em inglês):
deverá conter o título do artigo em negrito, o nome dos autores numerados de acordo com
a filiação (instituição de origem, cidade, país), a principal titulação dos autores de forma
resumida (sem nota de rodapé) e endereço do autor correspondente (contendo o
endereço eletrônico – e-mail). As demais páginas devem ser na forma de texto contínuo.

Exemplo:
Associação do PDGF e IGF na Regeneração Periodontal – Revisão de Literatura
Fernando Hayashi1, Fernando Peixoto1, Chistiane Watanabe Yorioka1, Francisco Emílio
Pustiglioni2
1

Mestrandos em Periodontia da FOUSP

2

Professor titular de Periodontia da FOUSP

Segunda página (página 2):
- Resumo: deve fornecer uma visão concisa e objetiva do trabalho, incluindo objetivos,
material e métodos, resultados e as conclusões. Deve conter no máximo 250 palavras
(incluindo pontos, vírgulas etc).
- Palavras-chave: são palavras ou expressões que identificam o conteúdo do texto. Para
sua escolha, deverá ser consultada a lista “Descritores em Ciências de Saúde – DECS”, da
BIREME. Número de palavras-chave: máximo 6.
OBS: Para artigos redigidos em língua estrangeira, Espanhol ou Inglês, o item Resumo
não configura item obrigatório.
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Terceira página (página 3):

- Abstract e Keywords: cópia precisa e adequada do resumo e palavras-chave em Inglês.
Deverá

ser

consultada

a

lista

“Medical

subject

headings”.

Disponível

em

www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. Número de Keywords: máximo 6.

- Sugere-se para autores não-nativos que procurem assistência com a sua escrita
utilizando

instituições

especializadas

como

American

Journal

Experts

(http://www.journalexperts.com)

Quarta e demais páginas (página 4 e demais):

- Introdução: é o sumário dos objetivos do estudo, de forma concisa, citando as
referências mais pertinentes. Também deve apresentar as hipóteses em estudo e a
justificativa do trabalho.
- Material e Métodos: devem ser apresentados com suficientes detalhes que permitam
confirmação das observações encontradas, indicando os testes estatísticos utilizados.
- Resultados: as informações importantes do trabalho devem ser enfatizadas e
apresentadas em seqüência lógica no texto, nas figuras e tabelas, citando os testes
estatísticos. As tabelas e figuras devem ser numeradas (algarismo arábico) e citadas
durante a descrição do texto. Cada tabela deve conter sua respectiva legenda, citada
acima, em espaço duplo, em página separada, no final do artigo depois das referências. As
figuras também devem estar localizadas em páginas separadas, no final do texto, porém,
as legendas devem estar localizadas a baixo.
- Discussão: os resultados devem ser comparados com outros trabalhos descritos na
literatura, onde também podem ser feitas as considerações finais do trabalho.
- Conclusão: deve responder: objetivamente aos questionamentos propostos.
- Agradecimentos (quando houver): a assistências técnicas, laboratórios, empresas e
colegas participantes.
- Referências Bibliográficas: Essa seção será elaborada de acordo com as Normas
Vancouver (disponíveis em: www.icmje.org), devendo ser numeradas seqüencialmente
conforme aparição no texto. E, as abreviações das revistas devem estar em conformidade
com o Index Medicus/ MEDLINE.
Todos os autores da obra devem ser mencionados.
Exemplos – Normas Vancouver:

Artigo de Revista:
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1. Lima RC, Escobar M, Wanderley Neto J, Torres LD, Elias DO, Mendonça JT et al.
Revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea: resultados imediatos. Rev
Bras Cir Cardiovasc 1993; 8: 171-176.

Instituição como Autor:
1. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing.
Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 116:41-42.
Sem indicação de autoria:
1. Cancer in South Africa. [editorial]. S Af Med J 1994; 84-85.
Capítulo de Livro:
1. Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL Jr, editor. New frontiers in
surgery. New York: McGraw-Hill; 1998. p.55-64.
Livro:
1. Nunes EJ, Gomes SC. Cirurgia das cardiopatias congênitas. 2a ed. São Paulo: Sarvier;
1961. p.701.
Tese:
1. Brasil LA. Uso da metilprednisolona como inibidor da resposta inflamatória sistêmica
induzida pela circulação extracorpórea [Tese de doutorado]. São Paulo: Universidade
Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, 1999. 122p.
Eventos:
1. Silva JH. Preparo intestinal transoperatório. In: 45° Congresso Brasileiro de Atualização
em Coloproctologia; 1995; São Paulo. Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de
Coloproctologia; 1995. p.27-9.
1. Minna JD. Recent advances for potential clinical importance in the biology of lung cancer.
In: Annual Meeting of the American Medical Association for Cancer Research; 1984 Sep 610. Proceedings. Toronto: AMA; 1984;25:293-4.

Material eletrônico:
Artigo de revista:
1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial
online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1):[24 screens]. Disponível em: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
Livros:
1. Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for asthma and allergies too
[monograph online]. New York: Health On the Net Foundation; 1996. [cited 1999 May 27].
Disponível em : URL: http://www.sinuses.com
Capítulo de livro:
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1. Tichenor WS. Persistent sinusitis after surgery. In: Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan
that works for asthma and allergies too [monograph online]. New York: Health On the Net
Foundation;

1996.

[cited

1999

May

27].

Disponível

em:

URL:

http://www.sinuses.com/postsurg.htm

Tese:
1. Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade vasal tumoral e o
prognóstico do adenocarcinoma gástrico operado [tese online]. São Paulo: Universidade
Federal

de

São

Paulo;

1999.

[citado

1999

Jun

10].

Disponível

em:

URL:http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio
Eventos:
1. Barata RB. Epidemiologia no século XXI: perspectivas para o Brasil. In: 4° Congresso
Brasileiro de Epidemiologia [online].; 1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio
de

Janeiro:

ABRASCO;

1998.

[citado

1999

Jan

17].

Disponível

em:

URL:

http://www.abrasco.com.br/epirio98
Informações

adicionais

podem

ser

obtidas

no

seguinte

endereço

eletrônico:

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

- Citações no texto: Ao longo do texto, deve ser empregado o sistema autor-data.
Segundo as normas Vancouver, apenas a primeira letra do sobrenome do autor é grafada
em maiúscula, sendo o ano da publicação apresentado entre parênteses. Trabalhos com
até dois autores, tem ambos os sobrenomes mencionados no texto, separados por “&”.
Trabalhos com três ou mais autores, terão ao longo do texto mencionado apenas o
primeiro seguido da expressão “et al”.
Se um determinado conceito for suportado por vários estudos, para a citação desses,
deverá ser empregada a ordem cronológica das publicações. Nesse caso, o ano de
publicação é separado do autor por vírgula (“,”) e as diferentes publicações separadas
entre si por ponto e vírgula (“;”).

- Declaração de conflitos de interesse e fomento: esse é um item obrigatório que deve
ser conciso indicando: a) se houve apoio financeiro de qualquer natureza devendo-se
nesse caso mencionar nominalmente a agência de fomento e b) se há qualquer tipo de
conflito de interesse relacionado à pesquisa em questão. Em casos negativos sugere-se o
uso da frase
Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse e apoio
financeiro relacionados ao presente artigo.
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- Figuras e Tabelas
As tabelas e figuras deverão ser apresentadas em folhas separadas após a secção:
Referências Bibliográficas (uma tabela/figura por folha com a sua respectiva legenda).
Figuras em formato digital (arquivo JPG ou TIFF): Resolução de 300 DPIs.
As imagens serão publicadas em preto e branco. Caso haja interesse dos autores há
possibilidade de impressão colorida das imagens, havendo custo adicional de
responsabilidade dos autores.
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