
MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS

Normas para publicação na Revista Odontológica do Hospital de 
Aeronáutica de Canoas (RO-HACO):

DIRETRIZES GERAIS PARA O MANUSCRITO

 O artigo deve ser inédito, escrito em português, com linguagem clara e 
concisa.

 O artigo deve destinar-se exclusivamente à RO-HACO, não devendo ser 
apresentado, simultaneamente, a outro periódico.

 O texto deve ser enviado como um documento do Word (.docx), 
utilizando tamanho 12, espaçamento 1,5,  fonte Arial, folha tamanho A4 e 
margens de 3cm. 

 O número de tabelas, gráficos e figuras não podem exceder, juntos, um 
total de 5 itens.

 Unidades de medida devem seguir o Sistema Internacional de Medidas.

 Todas as abreviações devem ser definidas quando mencionadas pela
primeira vez e, apenas nesse momento, escritas por extenso.

 Quando marcas forem mencionadas pela primeira vez no manuscrito, 
estas deverão conter o nome do fabricante e, entre parênteses, a sua 
localidade de origem (cidade, estado, país).
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TIPOS DE MANUSCRITOS 

 Artigos Originais: Introdução, Métodos, Resultados/Discussão, e 
Conclusão. 

Estudos que envolvam seres humanos deverão estar de acordo com a 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e/ou com a 
Declaração de Helsinki, devendo constar no texto a aprovação de um 
Comitê de Ética em Pesquisa com respectivo número de aprovação.

 Artigos de Revisão: Introdução, Métodos (recomendado), Revisão da 
Literatura, Discussão e Conclusão.     

 Relatos de Caso: Introdução, Descrição do Caso, Discussão e 
Conclusão.

ESTRUTURA DO MANUSCRITO

 Página do título 
 A primeira página corresponde ao título. Este deverá ser conciso e

escrito com letras maiúsculas (máximo de 25 palavras).
 Abaixo do título, deve constar o nome completo de cada autor, sua 

titulação mais alta, principal atividade em exercício, afiliação e endereço 
de e-mail.

 Logo abaixo, deve constar o nome, e-mail, endereço e telefone do autor 
para correspondência.

 No caso de qualquer relação entre os autores e entidades públicas ou 
privadas, que possam resultar em conflitos de interesse, esta 
informação deve ser divulgada.

 Esta primeira página contendo o título e as informações dos autores, 
será removida no momento do envio para revisão por pares, a fim de 
tornar imparcial a revisão.

 Resumo e Palavras-chave

 O resumo é obrigatório em todos os tipos de manuscritos e deve incluir 
duas versões, português e inglês. Deve conter o título e possuir no 
máximo 250 (duzentos e cinquenta)  palavras.

 Palavras-Chave: de 3 a 5, descritas ao final do resumo e  que constem no 
Descritores em Ciências da Saúde - DeCS/MeSH 
(http://www.decs.bvs.br/).    

 Texto:
 Artigos Originais: São aqueles que trazem resultados de 
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pesquisas. Devem ter no máximo 4.500 palavras no texto, 
descontadas folha de rosto, resumo, tabelas e referências. Artigos 
com maior número de palavras necessitam ser aprovadas pelo 
editor. o número máximo de autores recomendado é de oito. 
Artigos originais devem conter:

Introdução 

Esta seção deve ser objetiva e apresentar a temática da pesquisa 

e antecedentes para justificar o trabalho e fornecer dados 

disponíveis sobre o assunto do estudo. Os objetivos e/ou hipóteses 

do estudo devem ser declarados no último parágrafo.

Métodos

Deve relatar de forma clara e precisa, a metodologia do estudo. A 
explanação deve abranger como o trabalho foi executado, o tipo de 
análise utilizada, bem como quais recursos foram utilizados.

Resultados/Discussão

Os resultados devem ser apresentados em sequência lógica e 
clara. São apresentados em forma de texto e/ou por meio gráficos, 
tabelas, mapas e figuras. Os resultados da análise estatística 
devem incluir, quando apropriado, riscos relativo e absoluto ou 
reduções de risco, e intervalos de confiança. Todos os resultados 
do trabalho devem ser discutidos e comparados com a literatura 
pertinente.

Conclusão:

Esta seção inclui constatações acerca do tema proposto e quando 
possível, conclusões relevantes do manuscrito.

 Artigos de Revisão: É uma descrição compreensiva de certo 
aspecto de cuidado de saúde relevante ao escopo da revista. Deve 
conter não mais que 4.500 palavras (descontadas folha de rosto, 
resumo, tabelas e referências) e até 50 referências. Devem ser 
redigidos por autores de reconhecida experiência na área e o 
número de autores não deve exceder três, salvo justificativa a ser 
encaminhada a revista. As revisões podem ser: revisões científicas 
- descrevendo a ciência que têm impacto clínico; revisões clínicas -
descrevendo puramente situações clínicas. Nas revisões é 
recomendado haver, também, o capítulo "Métodos" que relaciona 
as fontes de evidências usadas e as palavras chave usadas para 
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realizar a busca da bibliografia. Revisões sistemáticas da literatura, 
que contenham estratégia de busca e resultados de forma 
apropriada, são consideradas artigos originais. De acordo com o 
discorrido no item TIPO DE MANUSCRITO este tipo de artigo 
contém:

Revisão da Literatura

Esta seção apresenta o histórico e evolução científica do aspecto 
do trabalho, através da citações da literatura considerada relevante 
e que serviu de base à investigação. No tipo de manuscrito que 
leva o nome dessa seção, a revisão deve apresentar-se compilada 
em forma de discussão.
As citações devem ser indicadas no texto através do sistema 
numérico, conforme Normas Vancouver.

Discussão

Esta seção deve analisar e comparar os trabalhos de autores 

citados na revisão de literatura. São discutidas as implicações, 

significados e razões para concordância ou discordância entre 

autores. No caso do manuscrito tipo “Relato de Caso”, uma 

interpretação do caso, os contrastes com a literatura existente, um 

relatório de inconsistências e limitações do caso, sugestões para 

estudos futuros, e a aplicação prática e / ou importância do caso 

clínico apresentado.

 Relato de Caso: Relato de casos de uma determinada situação em 
odontologia, especialmente rara, descrevendo seus aspectos, 
história e condutas, incluindo breve introdução e revisão de 
literatura, descrição do caso e discussão. Contém, no máximo, 
4000 palavras. De acordo com o discorrido no item TIPO DE 
MANUSCRITO, os relatos de caso contém:

Descrição do Caso

Esta seção deve expor o caso em ordem cronológica. Apresentar 

referências tais como: idade, gênero, raça.  Não utilizar iniciais, 

nomes ou registros de prontuários dos pacientes. Deve conter 

informações de anamnese, da história médica e odontológica 

relevantes ao caso.  

Durante o texto são mencionadas as figuras e tabelas realizados 

pelo(s) autor(es). Ex: Figura 1, Tabela 1. Colocar entre parênteses 

ao final da frase correspondente a cada um. Atenção: Não colocar 

a figura ou tabela no meio do texto, apenas mencionar 
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textualmente. Inseri-los ao final, após as referências (vide itens 5 e 

6).

 Agradecimentos

Devem ser breves e objetivos, para pessoas ou instituições que contribuíram 
significativamente para o estudo, mas que não atenderam aos critérios de 
autoria. O apoio financeiro da organização de financiamento para promoção de 
pesquisa e o número da concessão devem ser mencionados nesta seção. 
Apresentação anterior em eventos científicos pode ser mencionada aqui.

 Referências
 O formato das referências deve seguir as orientações do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (Vancouver).
 As referências devem ser numeradas em ordem de aparecimento no 

texto e citadas entre parênteses: [1], [7,10,12], [16-20].
 Em citações diretas no texto, artigos com dois autores são citados 

usando os dois nomes. Por exemplo: “Segundo Ferreira e Dantas [1]...” 
Para artigos com três ou mais autores, o primeiro autor é citado seguido 
por “et al.” Por exemplo: “Ferreira et al. [2] observou...”

 Citar um máximo de 35 referências para um artigo de relato de caso e 80 
para uma mini-revisão de literatura.

 A lista de referências deve ser em espaço simples, em ordem numérica. 
A referência deve ser completa, incluindo os nomes de todos os autores 
(se houver sete ou mais autores, listar até seis seguidos de et al.).

 As abreviaturas dos nomes dos periódicos citados devem estar de acordo 
com o PubMed ou LILACS e BBO.

 O estilo e pontuação das referências devem seguir o formato indicado 
abaixo:

 Artigos em revistas: Al-Habian A, Harikumar PE, Stocker CJ, 
Langlands K, Selway JL. Histochemical and immunohistochemical 
evaluation of mouse skin histology: comparison of fixation with neutral 
buffered formalin and alcoholic formalin. J Histotechnol. 2014 Dec;37
(4):115-24. (DOI: 10.2174/1381612822666160216145107).

 Artigos em revistas on-line: Baljoon M, Natto S, Bergstrom J. Efeito a 
longo prazo do tabagismo na perda óssea periodontal vertical. J Clin 
Periodontol 2005 [citado 2006 12 de junho]; 32: 789-97. Disponível em: 
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1600-
051X.2005.00765.x 
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 Livro: Buckingham L. Molecular diagnostics: fundamentals, methods 
and clinical applications. 2nd ed. Philadelphia; 2012.

 Capítulo de livro: Basbaum AI, Jessel TM, A percepção da dor. Em: 
Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Princípios da ciência neural. Nova 
Iorque: McGraw Hill; 2000. p. 472-91.

 Dissertações e Teses: Polido WD. Avaliação de alterações ósseas ao 
redor de implantes dentários durante o período de osseointegração por 
radiografia digital direta [tese]. Porto Alegre (RS): Faculdade de 
Odontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 
1997.

 Documento on-line: Ueki N, Higashino K, Ortiz-Hidalgo CM. Histo-
patologia [monografia on-line]. Houston: Addison Boocks; 1998. 
[Acessado em 2001 27 de janeiro]. Disponível em http://www.list.com/ 
dentistry.

Observações: Os autores são responsáveis   pela precisão de todas as 
citações e referências. Por favor, não inclua resumos, comunicações 
pessoais ou materiais bibliográficos sem informações de publicação na 
lista de referências.

 Tabelas
 As tabelas devem ser construídas com a ferramenta Tabela do Word para 

Windows, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na 

ordem de menção no texto (por exemplo: Tabela 1, Tabela 2, etc).

 O título deve ser explicativo e conciso, em espaço duplo e colocado no 

topo da tabela, contendo respectivas legendas e notas de rodapé quando 

for necessário. Deverão também ser anexadas em arquivos separados 

(Documento suplementar).

 Figuras
 Ilustrações (fotografias, gráficos, gráficos, desenhos, imagens, etc.)  são 

consideradas figuras. Devem ser limitadas ao necessário e numeradas 

consecutivamente em algarismos arábicos, seguindo a ordem em que 

são citados no texto (por exemplo: Figura 1, Figura 2, etc).

 A legenda deve ser clara e objetiva, com todas as explicações, inclusive 

acerca das abreviaturas utilizadas e deve estar localizada na base da 

Figura.

 Fotografias não devem permitir a identificação do paciente, salvo com 

consentimento expresso informado assinado para publicação, por 

escrito, acompanhando o trabalho original.
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 Imagens geradas em computador, como gráficos, devem ser anexadas 

sob a forma de arquivos nos formatos .jpg, com resolução mínima de 

300 dpi. Gráficos devem ser apresentados, preferencialmente, em duas 

dimensões.

 As fotografias digitais e as imagens digitalizadas devem ser salvas em 

formato tif ou jpg, com uma resolução mínima de 300 dpi e 8 cm de 

largura.

 Cartas e marcas de identificação devem ser claras e definidas. Áreas 

críticas de radiografias e microfotografias devem ser apresentadas 

separadamente e / ou descritas. As microfotografias devem ter escalas 

e setas internas que contrastem com o fundo.

  Partes separadas da mesma figura devem ser rotuladas como A, B, C, 

etc. A figura única e grupos de figuras não devem exceder 8 cm e 16 cm 

de largura, respectivamente.

  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 autorais.

 Todas as figuras, devidamente identificadas, devem estar inseridas no 

corpo do texto no arquivo word, exatamente localizadas onde devem 

aparecer na edição final. As figuras em formato .tif ou .jpg também 

devem ser submetidas separadamente como "documento suplementar".

AUTORIA E CONTRIBUIÇÃO:

A Revista Odontológica do Hospital de Aeronáutica de Canoas adota as 
recomendações do ICMJE para Manuscritos Submetidos a Revistas 
Biomédicas.

Quanto às Considerações Éticas na Conduta e Relato de Pesquisa: Autoria e 
Contribuições: 

“O crédito de autoria deve basear-se nos 4 critérios abaixo:

A) Contribuição substancial para a concepção e design, aquisição de dados ou 
análise e interpretação de dados; 

B) Redigir o artigo ou revisá-lo criticamente para conteúdo intelectual 
importante; 

C) Aprovação final da versão a ser publicada;

D) Acordo para prestar contas de todos os aspectos do trabalho, garantindo que 
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as questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do 
trabalho sejam devidamente investigadas e resolvidas.” 

Assim, os autores devem atender às condições A, B, C e D.

No caso de manuscrito com vários autores, deverá ser identificado 
individualmente o aceite de responsabilidade direta pelo manuscrito (C). Cada 
indivíduo deve atender plenamente aos critérios de autoria / contribuição 
definidos acima, e os editores solicitarão a esses indivíduos que preencham 
formulários de divulgação específicos de autor e conflito de interesse. O autor 
correspondente deve identificar todos os autores individuais e indicar as tarefas 
realizadas por cada um, bem como o nome do grupo. Por favor, liste outros 
membros do grupo na seção “Agradecimentos”.

Aquisição de financiamento, coleta de dados ou supervisão geral do grupo de 
pesquisa por si só não constitui autoria.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE

Quando houver alguma relação entre os autores e alguma entidade pública ou 
privada que possa dar origem a algum conflito de interesse, essa  realidade
deve ser divulgada na página de rosto do manuscrito e na carta de submissão. 
Caso não haja conflito de interesses, o autor deve declarar.   

CARTA RESPOSTA AO REVISOR

A Carta Resposta deverá apresentar, na primeira folha, o título do manuscrito, o 
nome dos autores e a(as) pergunta(as) do(s)revisor(es).

Na segunda folha, iniciar com o título do manuscrito (sem identificar autores) e 
organizar a sequência de respostas logo abaixo de cada pergunta, respondendo 
primeiramente a todas as perguntas de um revisor (identificar pelo número do 
revisor) e, após, responder o outro revisor (quando houver). Vide modelo.

O prazo de resposta será de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de envio 
das perguntas.

ENVIO DO MANUSCRITO

 O envio do manuscrito deverá ser direcionado ao endereço eletrônico: 

revistaodontologica.haco@gmail.com

 A qualidade das figuras, gráficos e fotos são de responsabilidade 

exclusiva dos autores.

 A correspondência para publicação deve ser endereçada para:
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Revista Odontológica do Hospital de Aeronáutica de Canoas

Divisão Odontológica. Avenida Guilherme Shell, 3950 - CEP 92200-714 

Fátima - CANOAS-RS
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