NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
1 - INFORMAÇÕES GERAIS
A Revista Odontológica de Araçatuba é uma publicação da Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas – Regional de Araçatuba e visa publicar e divulgar trabalhos de pesquisa, artigos de
divulgação e atualização. Não serão aceitos trabalhos já publicados. Os mesmos deverão ser
inéditos, não sendo permitida sua apresentação simultânea em outro periódico. Somente
serão emitidos documentos comprobatórios a partir da definição do volume e número da
publicação. A Revista Odontológica de Araçatuba reserva todos os direitos autorais dos
trabalhos publicados, inclusive tradução, permitindo, entretanto, a sua posterior reprodução
como transcrição e com devida citação de fonte.
2 - APROVAÇÃO DO TRABALHO
Todos os artigos propostos à publicação serão previamente submetidos à apreciação de no
mínimo dois membros da Comissão Editorial ou outros consultores especializados no assunto.
Quando aceitos, estarão sujeitos às correções ou modificações que não alterem o estilo do (s)
autor (es). Eventuais modificações na forma, no estilo ou na interpretação só ocorrerão após
prévia consulta. Quando recusados, os artigos serão devolvidos com justificativas da Comissão
Editorial. Os comentários dos consultores especializados serão enviados pela Comissão
Editorial aos autores.
3 - APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS
Os originais deverão ser redigidos em ortografia oficial e conter no máximo 15 páginas,
incluindo as ilustrações (gráficos, tabelas, fotografias, etc). Os artigos deverão ser enviados via
e-mail para apcd.aracatuba@hotmail.com, digitados em Word for Windows, fonte Arial,
tamanho 12, espaçamento normal entre caracteres e 1,5 entre linhas. O material fornecido
deverá conter também declaração de responsabilidade e carta de encaminhamento,
apontando o nome e endereço para correspondência e estabelecendo a exclusividade da
publicação na Revista, caso o artigo venha ser publicado. O modelo da declaração de
responsabilidade encontra-se disponível no site da revista
www.apcdaracatuba.com.br/revista/apcd.htm
5 - SEQUÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
a) Título do artigo deve ser curto, claro e conciso, para facilitar sua classificação. Deve estar
centralizado. Quando necessário, pode ser usado subtítulo;
b) O (s) nome (s) do (s) autor (s) deve (m) aparecer no inicio do trabalho, alinhado à direita. Em
nota de rodapé na primeira página deve estar citado a titulação e instituição ou faculdade a
que pertence cada autor, bem como o endereço e e-mail do autor principal. Agradecimentos
podem ser feitos no final do artigo;

c) Resumo do trabalho utilizando, no máximo, 250 palavras, devendo conter o objetivo do
trabalho, os dados fundamentais da metodologia empregada e os principais resultados e
conclusões. Deve ser grafado com caractér 10 e espaço entre linha simples;
d) Unitermos, principais termos ou (palavras chave) que servirão para a classificação
bibliográfica (máximo de 5). Utilizar as listas de cabeçalhos de assunto (DeCs, Index to Dental
ou Index Medicus); ISSN 1677-6704
e) Abstract precedido da referência bibliográfica do artigo, com o título do trabalho traduzido
para o Inglês, deverá seguir o mesmo padrão da versão em português;
f) Uniterms, idem alínea d, versão inglesa;
g) O artigo cientifico deverá conter as seguintes subdivisões: introdução, material e método,
resultado, discussão, conclusão e referências;
6 - REFERÊNCIAS
O artigo devera conter apenas as referencias efetivamente utilizadas no texto, numeradas
conforme ordem alfabética. Outras citações de autores já enumerados deverão indicar
exclusivamente o numeral de referencia, evitando citar o nome do autor. Trabalhos não
publicados ou apresentados em eventos odontológicos não devem ser empregados. As
referencias deverão ser acessíveis ao leitor. Quando a citação for de artigo já aceito para
publicação, mas não publicado, fazer a indicação (no prelo) e se possível a revista e o ano. As
referencias deverão obedecer Uniform Requirements for Manuscripts to Biomedical Journals –
Vancouver, seguindo o padrão abaixo:
- Livro com 1 autor:
Picosse M, Anatomia dentaria. 4 ed. São Paulo: Sarvier; 1990.
- Livro com 2 autores:
Ramfjord Sp, Ash Mm. Periodontologia e periodontia: teoria e pratica moderna. 2.ed. São
Paulo: Ed. Santos; 1991.
- Livro com mais de 6 autores:
Baratieri LN, Araújo Junior EM, Monteiro Júnior S, Vieira LCC, Ritter AV, et al. Dentistica:
procedimentos preventivos e restauradores. 2.ed. São Paulo: Ed. Santos; 1996.
- Capítulo de livro:
Cury JA. Uso do flúor. In: Baratieri LN, Araújo Júnior EM, Monteiro Júnior S, Vieira LCC, Ritter
AV, et al. Dentística: procedimentos preventivos e restauradores. 2 ed. São Paulo: Ed. Santos;
1996. p. 43-67
- Artigo de periódico:

Muench A, Jansen WC. Recuperação elástica de elastômeros em função da idade e da ordem
de deformação. Rev Odontol Univ São Paulo 1997; 11(1): 49-53.
- Citação de citação (referência de trabalho do qual não foi possível obter o original)
Bradley BA. Corneal suply in the United Kingdon. Trans Ophtholmol Soc 1991; 105: 397-400.
Apud Armitage WJ. Supply of corned tissue in the United Kingdon. Br J Ophtholmol 1991;
74(4): 650-3.
7 - CITAÇÕES NO TEXTO
As citações no texto poderá ser feita de duas maneiras:
1 – Somente numérica:
Exemplo: ...50% dos casos de carie dentária3,4, ou
2 – Alfanumérica:
ISSN 1677-6704
Exemplo quando um autor:
Para Assif1 (1999),
Exemplo com dois autores:
(Beumer e Lewis4 , 1991)
Exemplo com mais de dois autores:
Waskewickz et al.14 (1994)
8 - ILUSTRAÇÕES
Tabelas e Gráficos
Numerar consecutivamente em algarismos arábicos, colocar enunciado na tabela na parte
superior, seguir as normas de apresentação tabular - IBGE. Tabelas e gráficos devem ser
apresentados em pretoe branco e em folhas separadas (um em cada folha).
Figuras
As imagens digitais deverão ser encaminhadas em arquivo separado (formato TIF ou JPEG) e
ter resolução mínima de 300 DPI cada uma. Os arquivos das figuras devem estar nomeados de
acordo com o texto. As legendas das figuras devem constar em arquivo anexo.
9 - UNIDADES E SÍMBOLOS
Devem restringir-se apenas aqueles usados convencionalmente ou sancionados pelo uso.
Unidades não usuais devem ser claramente definidas no texto. Fórmulas e equações escritas
em linha, por exemplo a/b,

10 - NOMES COMERCIAIS DE DROGAS CITADAS
Devem aparecer entre parênteses utilizando-se no texto o seu nome genérico. A utilização dos
nomes comerciais (marca registrada) não é recomendável; quando necessário, o nome do
produto deverá vir após o nome genérico, em caixa alta e baixa, seguido pelo símbolo que
caracteriza marca registrada, em sobrescrito.
11 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Evitar o uso de iniciais, nome e número de registro hospitalar de pacientes. O paciente não
poderá ser identificado em fotografias, a menos que dê seu consentimento expresso e por
escrito. As tabelas ou ilustrações publicadas em outras revistas ou livros devem conter as
respectivas referencias e o consentimento, por escrito, do Autor ou dos Editores. Estudos
realizados no homem devem estar de acordo com os padrões éticos, com o devido.
Consentimento dos pacientes. A revista reserva o direito de não publicar trabalhos que não
obedeçam a essa e outras normas leais e éticas explicitadas nas diretrizes internacionais para
pesquisas em seres humanos, que incluem a aprovação do trabalho proposto pela Comissão
de Ética do estabelecimento onde o mesmo foi realizado e o consentimento do paciente, dado
livremente, depois de devidamente informado.
12 - OBSERVAÇÕES
Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das referências
bibliográficas, são de inteira responsabilidade dos autores. Os trabalhos que não se
adequarem nessas normas serão devolvidos aos autores, ou solicitadas adaptações, indicadas
em carta pessoal.
Após confirmação do aceito do artigo será cobrado uma taxa de publicação no valor de 100,00
reais a partir de 10 de Setembro de 2016 sobre o0s trabalhos enviados a partir dessa data.
Este valor deverá ser pago na sede da APCD Regional Araçatuba (Rua Altino Arantes, 49 - jd.
Dona Amélia) ou por meio de depósito entre em contato pelo fone: 18 -33015374.

