
A Revista Sul-Brasileira de Odontologia – RSBO –, dirigida à classe odontológica, destina-se à 

publicação de artigos científicos originais, relatos de casos clínicos e de revisões de literatura. Estas 

normas baseiam-se no Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 

(The Vancouver style). 

 

SUBMISSÃO DOS ARTIGOS  

Os artigos devem ser submetidos à revista, juntamente com a Carta de Submissão do Artigo à 

RSBO. O envio do trabalho deve ser feito via submissão eletrônica. O artigo deve ser dividido em 

dois arquivos Word, sendo um deles para o título do trabalho e autores envolvidos e o outro para o 

trabalho, contendo título, resumo, abstract e demais estruturas do texto (trabalho completo sem 

identificação de autores). O endereço de envio dos artigos é:  

Eletronic Submission:  http://periodicos.univille.br/ 

Editor-in-chief: Professor Flares Baratto Filho (fbaratto1@gmail.com.)  

E-mail Contato: Suzane da Silva (rsbosubmissao@univille.br)  

 

1 – Normas gerais 

1.1 – A Revista Sul-Brasileira de Odontologia tem a partir de 2018 a sua publicação semestral e a 

divulgação dos artigos sendo feita em português ou inglês.  

1.2 – Os artigos enviados para publicação devem ser originais, não sendo permitida a sua 

apresentação simultânea em outro periódico (meio impresso e/ou eletrônico). A revista terá direitos 

autorais reservados sobre o trabalho publicado, e é permitida a sua reprodução ou transcrição com a 

devida citação da fonte.  

1.3 – Os trabalhos que envolvam seres humanos e animais, incluindo órgãos (dentes) e/ou tecidos 

isoladamente, bem como prontuários clínicos ou resultados de exames clínicos, deverão estar de 

acordo com as resoluções vigentes no país e serem submetidos ao comitê de ética em pesquisa da 

instituição. É necessário anexar na seção “Material e métodos” uma sentença que afirme a 

aprovação do trabalho pelo comitê de ética.  

1.4 – Os trabalhos deverão ser enviados via submissão eletrônica (http://periodicos.univille.br/) ao 

editor da revista em dois arquivos Word acompanhados das respectivas figuras coloridas em 

arquivos separados JPG ou TIFF, com 300 dpi de resolução mínima. As figuras deverão também 

estar inseridas no texto, juntamente com suas legendas. 

1.5 – Os autores devem assinar uma Carta de Submissão do Artigo à RSBO, ou seja, um 

documento apresentando o artigo (título do artigo e autores). Nessa mesma carta deve constar que 

os autores assumem a responsabilidade pelo conteúdo e pela originalidade do trabalho e transferem 

os direitos autorais para a revista em caso de aceite do artigo. A carta deve ser assinada por um ou 

todos os autores, ser digitalizada (formato JPG) e enviada via submissão eletrônica 

(http://periodicos.univille.br/) juntamente com o trabalho. Um modelo dela encontra-se disponível 

no site da revista. Artigos enviados sem a carta de submissão serão imediatamente devolvidos. 

1.6 – Após o recebimento dos trabalhos, o Editor realizará uma revisão inicial, e em caso de 

aprovação os artigos serão encaminhados para apreciação pelos revisores científicos. A solicitação 

de correções e/ou sugestões não indicará a aceitação do artigo, mas apenas a possibilidade de nova 

análise por parte dos revisores.  

1.7 – A RSBO apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e do International Committee of Medical Journal of 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 pesquisas clínicas 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 no final do 

resumo. 

 

2 – Apresentação dos artigos  
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2.1 – Os trabalhos devem ser apresentados em folhas de papel tamanho A4, corpo 12 pontos, Times 

New Roman, com espaço duplo, margens laterais de 3 cm e margens superior e inferior com 2,5 

cm, com no máximo 20 (vinte) laudas (incluindo as figuras), com 25 (vinte e cinco) linhas cada. Os 

trabalhos deverão ser digitados (Word).  

2.2 – Tabelas e quadros deverão ser numerados em algarismos romanos, com apresentação 

resumida e objetiva, para compreensão do trabalho e incluídos no texto do artigo (não deverão ser 

enviados em arquivos separados).  

2.3 – Figuras e gráficos deverão ser numerados em algarismos arábicos, sendo as imagens 

enviadas em arquivos digitais separados, em formato JPG ou TIFF, sendo em preto e branco ou 

coloridas (300 dpi de resolução mínima). A publicação das imagens em cores vai depender da 

disponibilidade de publicação e a prioridade será definida pelos editores. As figuras, os gráficos e 

as suas legendas também deverão estar inseridos no texto do artigo.  

2.4 – A numeração de páginas deve constar no canto inferior direito, sem contar a página de rosto. 

 

3 – Estrutura do trabalho 

3.1 – Arquivo de identificação do trabalho  

Página do título: 

• Título do trabalho: em português e em inglês – corpo 14 pontos, letras maiúsculas.  

• Enviar endereço do autor principal para correspondência, bem como e-mail.  

• Cada nome deve estar no canto superior esquerdo, um abaixo do outro, e logo depois as afiliações, 

não inclua qualificações dos autores, somente o departamento, a cidade, estado e país. 

Exemplo: 

Luiz Fernando Fariniuk1 

Tatiana Deliberador2 

 

1 Departamento de Odontologia, Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil. 

2 Departamento de Odontologia, Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil. 

 

 

3.2 – Arquivo do trabalho  

Título do trabalho: em português e em inglês – corpo 14 pontos, letras maiúsculas.  

Resumo: Deve indicar resumidamente o que foi feito, em um só parágrafo, e conter na estrutura os 

seguintes itens: Introdução, Objetivo, Material e métodos (relato de caso ou revisão de 

literatura), Resultados e Conclusão.  

• Palavras-chave: 3 expressões que identifiquem o conteúdo do trabalho. Para isso, deverão ser 

consultados os DeCS – Descritores em Ciências da Saúde –, disponíveis no site da Bireme em 

http://www.bireme.br. 

• Abstract: resumo em inglês.  

• Keywords: palavras-chave em inglês.  

• ARTIGOS EM INGLÊS não necessitam de título, resumo e palavras-chave em português.  

• Devem constar introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão e referências.  

• Os nomes de medicamentos e materiais registrados, bem como de produtos comerciais, devem 

aparecer entre parênteses, após a citação do material, e somente uma vez (na primeira).  

 

Referências:  

OBSERVAR BEM ESTE ITEM, POIS OS TRABALHOS SERÃO DEVOLVIDOS CASO AS 

REFERÊNCIAS NÃO SE ENCONTREM NAS NORMAS.  

• As referências devem ser listadas em ORDEM ALFABÉTICA de nomes, com letras minúsculas 

numeradas em ordem crescente.  

• A menção das referências no texto deve ser feita entre colchetes e numerada de acordo com a 

lista de referências (podendo ser acrescida dos nomes dos autores e data de publicação). Se houver 

dois autores, devem-se citar ambos no texto, separados pela conjunção “e”.  



• Já na listagem das referências, quando houver mais de seis (6) autores citar os nomes dos seis 

primeiros autores acrescidos da expressão et al.  

Para a citação de revistas nas referências, elas devem ser abreviadas de acordo com o Index 

Medicus, disponível no endereço www.nlm.nih.gov. No caso de revistas nacionais, o site da Bireme 

deverá ser consultado para essa busca (http://www.bireme.br). 

 

• Periódicos:  

Wilcox LR. Thermafill retreatment with and without chloroform solvent. J Endod. 1993 

Feb;19(4):563-6.  

Wilcox LR, Juhlin JJ. Endodontic retreatment of Thermafill versus laterally condensed gutta-

percha. J Endod. 1994 Jul;20(6):115-7.  

Baratto Filho F, Ferreira EL, Fariniuk LF. Efficiency of the 0.04 taper ProFile during the re-

treatment of gutta-percha-filled root canals. Int Endod J. 2002 Aug;35(8):651-4.  

• Livros:  

Soares IJ, Goldberg F. Endodontia técnica e fundamentos. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2001. p. 

201-5.  

• Obras da internet:  

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]. Available from: 

URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 

 

NÃO SERÃO MAIS ACEITAS CITAÇÕES DE RESUMOS, CAPÍTULOS DE LIVROS, 

ARTIGOS IN PRESS, DISSERTAÇÕES E TESES. 

 

A RSBO está disponível gratuitamente nos seguintes endereços: www.univille.br/rsbo e 

http://periodicos.univille.br/ 
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The South Brazilian Dentistry Journal (Revista Sul-Brasileira de Odontologia – RSBO), addressed 

to the dental class, manages to publish scientific original articles, case report and literature review 

articles. These norms are based on the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals (The Vancouver style). 

 

SUBMISSION OF THE ARTICLES  

The articles shall be sent to the editor of the journal along with the Article Submission Letter to 

RSBO. Manuscript sending shall be done by e-mail, in which the article shall be divided into two 

Word files, being one for headline and involved authors and another for the article, containing 

headline, resume, abstract and other structures of the article (complete article without identification 

of authors). The address for sending the articles is:  

Editor-in-chief: Professor Dr. Flares Baratto Filho (fbaratto1@gmail.com) 

E-mail: rsbosubmissao@univille.br 

 

1 – General norms  

1.1 – The South Brazilian Dentistry Journal is published quarterly and dissemination of articles is 

done in Portuguese, Spanish or English.  

1.2 – The articles sent for publishing shall be original, and simultaneously presentation in any other 

periodical (printed and/or electronic means) is not allowed. The journal will have reserved 

copyrights for the published article, in Portuguese, Spanish or English, and its reproduction or 

transcription is allowed upon the proper citation of the source.  

1.3 – Researches that involve human beings and animals, including isolated organs (teeth) and/or 

tissues, as well as clinical prompters or clinical exam results, shall be according to current 

resolutions in the country and they shall be submitted to the internal review board of the institution. 

In “Material and Methods” section, it is necessary to state a sentence affirming the internal review 

board approval.  

1.4 – Articles shall be sent by e-mail to the Editor of the journal in two Word files attached with 

respective color images in separate JPG or TIFF files, with a minimum resolution of 300 dpi. 

Images shall be also inserted in the text, along with their captions. It is recommended that authors 

send the article again in case they do not get an answer in the maximum period of 10 days.  

1.5 – Authors shall sign an Article Submission Letter to RSBO, that is, a document stating the 

article (headline of the article and authors). In this same letter there must be indicated that the 

authors assume responsibility for content and originality of the article and that they transfer 

copyrights to journal in case the article is accepted. The letter must be preferably signed by every 

author, then scanned (JPG format) and sent by e-mail along with the article. A copy of this letter is 

available in the site of RSBO. Articles sent without the submission letter will be immediately 

returned.  

1.6 – After receiving the papers, Editor will make an initial revision of the articles, and in case of 

approval articles will be sent to scientific reviewers for appreciation. THIS EVALUATION WILL 

BE DONE IN PEER REVIEW AND ON ITS RESULTS DEPENDS THE ACCEPTANCE 

OR NOT OF THE ARTICLE. The request for corrections and/or suggestions will not indicate 

acceptance of the article, but only the possibility of further analysis by reviewers.  

1.7 – RSBO supports policies for registration 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 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 ICMJE website. 

The identification number should be recorded at the end of the abstract.  

 

2 – Presentation of the articles  



2.1 – Articles shall be presented on A4 paper size, 12 point font size, Times New Roman, with 

double space, right and left margins of 3 cm and top and bottom margins of 2.5 cm., with maximum 

of 20 (twenty) pages (including images), with 25 (twenty-five) lines each. Articles shall be typed 

(Microsoft Word 6.0 or higher version).  

2.2 – Tables and charts shall be numbered with Roman numerals, with summarized and objective 

presentation for comprehension of the article, and included within the text of the article (they shall 

not be sent in separate files).  

2.3 – Figures and graphs shall be numbered with Arabic numerals, and images shall be sent in 

digital separate files in JPG or TIFF format, in black and white or color (minimum resolution of 300 

dpi). Publication of color images will depend on publication availability and priority will be defined 

by publishers. Figures, graphs and captions shall also be inserted within the text of the article.  

2.4 – Page number shall be located on the bottom right corner, not counting the cover page.  

 

3 – Structure of the article 

3.1 – File identification of the article  

Headline page: 

• Headline of the article: Portuguese and English – 14 point font size, capital letters.  

• Name of the author(s): full name followed by an asterisk indicating headlines. Example:  

Érica Lopes FERREIRA*.  

• Address of the main author for correspondence, as well as e-mail.  

• Indication of headlines immediately below the name of the authors: highest academic degrees of 

the authors, as well as sending institution.  

Example: Luiz Fernando FARINIUK*. Immediately below: *Associate professor of PUC/PR, 

Doctor in Endodontics.  

3.2 – Manuscript  

Headline of the article: Portuguese and English – 14 point font size, capital letters.  

Abstract: In a single paragraph it shall summarize what has been done, and on its structure 

the following items must appear: Introduction, Objective, Material and methods (case report 

or literature review), Results and Conclusion.  

• Keywords: 3 expressions that identify the content of the article. Thus, DeCs (Health Sciences 

Descriptors) shall be considered, which is available at the site of Bireme, at http://www.bireme.br.  

• Abstract: summary in English.  

• ARTICLES IN ENGLISH do not need Portuguese headline, abstract and keywords.  

• ARTICLES IN SPANISH need to present English headline, abstract and keywords.  

• It must appear introduction, material and methods, results, discussion, conclusion and references.  

• Names of registered medicines and materials, as well as commercial products, shall appear 

between parentheses after citation of the material and only once (at the first time).  

 

References:  

PAY ATTENTION TO THIS ITEM, SINCE THE ARTICLES WILL BE RETURNED IN 

CASE REFERENCES ARE NOT ACCORDING TO THE NORMS.  

• References must be listed in alphabetical order of names, with lowercase letters numbered in 

ascending order.  

• Mention of references within the text shall be done between brackets and numbered according 

to the list of references (name of the authors and date of publication can be added). In case there are 

two authors, both should be quoted separated by the conjunction “and”.  

• Yet in the references list, if there are more than six (6) authors the name of the first six authors 

must be stated, along with et al.  

To quote journals in the references, they shall be abbreviated according to Index Medicus, available 

at www.nlm.nih.gov. In case of national magazines, Bireme’s site shall be considered for this 

search: http://www.bireme.br. 

 



• Periodicals:  

Wilcox LR. Thermafill retreatment with and without chloroform solvent. J Endod. 1993 

Feb;19(4):563-6.  

Wilcox LR, Juhlin JJ. Endodontic retreatment of Thermafill versus laterally condensed gutta-

percha. J Endod. 1994 Jul;20(6):115-7.  

Baratto Filho F, Ferreira EL, Fariniuk LF. Efficiency of the 0.04 taper ProFile during the re-

treatment of gutta-percha-filled root canals. Int Endod J. 2002 Ago;35(8):651-4.  

• Books:  

Soares IJ, Goldberg F. Endodontia técnica e fundamentos. 1 ed. Porto Alegre: Artmed; 2001. p. 

201-5.  

• Articles of the internet:  

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]. Available from: 

URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 

  

Quotes to abstracts, chapters of books, articles in press, dissertations and thesis will not be 

accepted anymore.  

RSBO is available for free in the following electronic address: www.univille.br/rsbo.  

 


