
INFORMAÇÃO PARA OS AUTORES

A Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Ci-
rurgia Maxilofacial é uma revista trimestral, que considerará 
para publicação trabalhos originais, de investigação, casos clíni-
cos, comunicações curtas e revisões, de interesse científico para 
clínicos e investigadores relacionados direta ou indiretamente 
com a saúde oral. 

Todos os trabalhos serão avaliados por pelo menos dois mem-
bros do conselho editorial da revista e/ou revisores externos que 
condicionarão a sua aceitação para publicação. Autores e reviso-
res serão mantidos no anonimato durante o processo de avalia-
ção dos trabalhos. 

Apenas serão considerados para publicação os trabalhos con-
tendo material original, que não tenha ainda sido publicado, na 
íntegra ou parcialmente (incluindo tabelas e figuras), e que não 
se encontrem submetidos ou aceites para publicação noutras re-
vistas. Antes de enviar os manuscritos, os autores devem obter 
todas as autorizações necessárias para a publicação do material 
apresentado. Note-se que, para cumprir os regulamentos que re-
gem os direitos dos autores, a reprodução de imagens, figuras ou 
gráficos de outras publicações deve ter autorização prévia dos 
respectivos autores e/ou editores. A localização dos originais de-
verá ser incluída nas referências bibliográficas. 

Os artigos publicados passarão a ser propriedade da Revista 
Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxi-
lofacial, não podendo ser reproduzidos, total ou parcialmente, 
sem a permissão do seu editor-chefe. As opiniões expressas são 
da exclusiva responsabilidade dos autores e poderão não refletir 
a opinião dos editores e membros do conselho editorial. 

Preparação do manuscrito 

Os textos deverão ser escritos em português ou em inglês. No 
caso de serem escritos em inglês, deverá ser submetida, em ane-
xo, uma declaração assinada por um tradutor profissional assu-
mindo a responsabilidade pela qualidade linguística do texto. 
Esta declaração também poderá ser feita por um dos autores, 
desde que tenha o inglês como língua nativa. 

Submissões 
Têm que ser realizadas online em http://www.ees.elsevier.

com/spemd e devem incluir os elementos abaixo indicados: 

1. Carta de apresentação 

Assinada por todos os autores e dirigida ao editor-chefe da Re-
vista, declarando que o trabalho não se encontra publicado nem 
submetido para publicação noutra revista ou jornal, nem o será 
até que a decisão final referente a esta submissão seja tomada.  
Deverá declarar que todos os autores leram e concordam com a 
versão submetida, e que, em caso de aceitação para publicação, 
transferem todos os direitos sobre o artigo a favor da Revista Por-
tuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilo-
facial. Deverá também conter indicação do título do artigo e da 
contribuição de cada um dos autores para o trabalho. 

De acordo com o “Uniform Requirements for Manuscripts Sub-
mitted to Biomedical Journals”, a autoria implica uma contribui-
ção substancial para o manuscrito. É, portanto, necessário espe-
cificar na carta de apresentação a contribuição dada por cada 
autor do trabalho. 

Exemplo: João P. António concebeu este estudo e supervisionou todos 
os aspectos da sua implementação. Pedro Silva colaborou no proto-
colo experimental e realizou a análise estatística dados. Nuno Perei-
ra recolheu os dados e colaborou na análise dos mesmos. Todos os 
autores contribuíram para a interpretação dos resultados e revisão 
do manuscrito. 
No caso em que o número de autores exceda os seis deverá 

justificar-se a situação. 

2. Página de capa 

Deverá conter apenas o título do trabalho, nome e afiliação de 
cada autor pela ordem que desejam ver publicado (ex: João P. 
António1, Pedro Silva2, Nuno Pereira1 – 1Faculdade de Medicina 
Dentária de Lisboa, Lisboa, Portugal; 2Faculdade de Medicina 

Dentária do Porto, Porto, Portugal). De-verá conter ainda a identi-
ficação completa do autor correspondente com indicação do 
nome, morada, número de telefone e endereço de e-mail. 

3. Título 

Título do trabalho, que deverá ser curto (máximo 15 palavras) 
e definir com clareza o tema abordado. Deverá ser apresentado 
em português e em inglês. 

4. Autores 

Os nomes dos autores deverão ser apresentados com a forma 
e pela ordem que desejam ver publicado (primeiro nome, inicial 
do nome intermédio, último nome). Deverá ser feita referência ao 
e-mail e às instituições a que cada autor se encontre associado. 
Toda a comunicação futura entre a Revista e os autores será 
efectuada exclusivamente por correio electrónico. Caso indica-
ção expressa em contrário toda a correspondência será enviada 
para o primeiro autor. 

5. Resumo/Abstract: 

Deverão ser apresentados resumos em português e inglês que 
não poderão exceder as 250 palavras para o trabalho de investi-
gação e 150 para casos clínicos, revisões ou comunicações breves 
(em cada língua). Não deverão ser utilizadas abreviaturas. 

Do resumo dos trabalhos de investigação deverão constar os 
principais objetivos do trabalho, materiais e métodos seguidos, 
resultados obtidos e principais conclusões. Cada uma das sec-
ções do resumo deverá ser precedida obrigatoriamente pelo res-
petivo título (Objetivos; Métodos; Resultados; Conclusões). 

Os resumos das apresentações de casos clínicos deverão su-
mariar a situação encontrada e o tratamento administrado. 

Nos resumos de trabalhos de revisão sistemáticas e comuni-
cações curtas deverá ser apresentado o objetivo do trabalho, a 
metodologia seguida e uma pequena descrição do principal tópi-
co abordado. 

6. Palavras-chave/Keywords 

Palavras-chave (3 a 10) que permitam a indexação do artigo, de 
acordo com a terminologia usada no Índice Médico “Medical Sub-
ject Headings” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) as quais de-
verão ser submetidas em português e inglês. 

7. Documento com o Corpo do Artigo 

7.1 Apresentação: 
Neste documento não deverá ser incluída qualquer referên-

cia à identidade dos autores para que a mesma não seja reve-
lada durante 

o processo de avaliação. Todo o trabalho, incluindo o corpo do 
artigo, referências, legendas das figuras e tabelas com legendas, 
deverá ser formatado com espaçamento duplo, tamanho de letra 
Arial 12 justificado. Todas as páginas devem ser numeradas con-
secutivamente a partir do número 1. As margens deverão ser de 
2,5 cm em todo o documento. Deverão ser inseridas quebras de 
página entre cada secção. 

7.2 Corpo do artigo de acordo com o tipo de trabalho: 
a) Artigos de investigação – O texto não deverá exceder as 

2250 palavras, excluindo referências, legendas e tabelas. Deverá 
ser organizado em introdução, materiais e métodos, resultados, 
discussão e conclusões. 

Introdução – Explicação do problema. Pequeno resumo da lite-
ratura considerada relevante. Identificação de falhas e tendên-
cias dos estudos disponíveis. No final deste capítulo deverá cons-
tar uma clara descrição do objetivo do trabalho e a apresentação 
da(s) hipótese(s) a testar. 

Materiais e métodos – Curto resumo do desenho experimental. 
Completa descrição dos materiais utilizados (nome comercial, 
fabricante, cidade, país, lote e validade). Explicação detalhada do 
que foi e como foi avaliado no presente trabalho, descrevendo as 



variáveis estudadas, o método utilizado para a constituição da 
amostra, o tamanho da amostra, o grupo controlo utilizado, o 
método de calibração dos examinadores e o equipamento utili-
zado nas medições. Os testes utilizados na análise estatística e o 
nível de significância estatística fixado deverão ser mencionados 
no fim desta secção. 

Resultados – Descrição dos resultados de forma clara e conci-
sa, pela mesma ordem em que os testes foram descritos na sec-
ção anterior. No texto, nas tabelas e nos gráficos apresentados 
não deverá haver repetição dos dados. Os resultados que se mos-
trarem estatisticamente significativos deverão ser acompanha-
dos pelo valor de probabilidade respectivo (p). 

Discussão – Discussão dos resultados obtidos, relacionando-os 
com as hipóteses anteriormente apresentadas e com a literatura 
disponível mais relevante. As limitações do trabalho deverão ser 
identificadas. Poderão ser sugeridas áreas alvo de futuros estu-
dos. 

Conclusões – Listar de forma concisa as principais conclusões 
a retirar do estudo. As conclusões deverão ser condizentes com 
os objetivos e suportadas pelos resultados. 

b) Artigos com casos clínicos – O texto não deverá exceder as 
1750 palavras, excluindo referências, legendas e tabelas. Introdu-
ção – Realizar uma breve revisão da literatura relevante para 

o problema encontrado. Incluir referências aos vários métodos 
de tratamento existentes. 

Caso clínico – Descrição do paciente (idade, sexo, etc), da pato-
logia encontrada e de possíveis antecedentes médicos ou dentá-
rios. Descrição dos diversos métodos de tratamento existentes. O 
método de tratamento utilizado deverá ser justificado e detalha-
damente descrito. Apresentar os resultados do tratamento e o 
tempo de follow-up. 

Discussão e Conclusões – Comentários às vantagens e desvan-
tagens apresentada pelo método de tratamento seguido. Apre-
sentar contra-indicações, caso existam. O texto desta secção não 
deverá ser uma mera repetição das secções anteriores. 

c) Artigos de revisão – A Revista Portuguesa de Estomatologia, 
Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial publica artigos de re-
visão que tenham sido solicitados pelos editores. No entanto, em 
situações excecionais os artigos não solicitados que forem en-
viados, poderão ser considerados. O texto não deverá exceder 
5000 palavras, excluindo referências, legendas e tabelas (máxi-
mo de 5). Neste tipo de artigos deverá ser apresentado a metodo-
logia seguida e um registo preciso e completo da literatura, orga-
nizado por tópicos. O texto deverá ser dividido por secções com 
títulos e subtítulos que ajudem numa mais simples compreen-
são do artigo. 

d) Comunicações breves – As descrições de novas técnicas po-
derão conduzir a publicações curtas, devendo ser organizadas 
com uma pe-quena introdução seguida da descrição da técnica. O 
texto não deverá exceder as 1000 palavras, excluindo referências, 
legendas e tabelas. Estudos piloto com metodologias inovadoras 
também poderão conduzir a publicações curtas. Neste caso, deve-
rão ser organizadas em introdução, métodos, resultados e discus-
são. As comunicações breves deverão ter um máximo de 15 refe-
rências. 

7.3 Bibliografia: 
As referências bibliográficas no texto, tabelas e legendas terão 

que ser identificadas por números árabes colocados entre parên-
tesis e sobrescritos. A numeração deverá corresponder a uma 
ordenação bibliográfica por ordem de citação no texto. Todas as 
referências citadas no texto deverão constar da lista de referên-
cias. Na lista de referências bibliográficas apenas deverão cons-
tar os artigos citados no texto e tabelas. A referência a resumos/
abstracts, a sites da Internet ou a qualquer outro tipo de material 
não publicado deverá ser evitada. A formatação das referências 
deverá estar de acordo com as “Normas para a apresentação de 
manuscritos a publicar em Revistas Biomédicas” do International 
Committee of Medical Journal Editors (Vancouver Group) (http://
www.nlm. nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Os títulos das 
publicações deverão ser abreviados de acordo com o tratamento 
dado no Index Médicus (http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopis-
ma/medicus.php?lang=eng). 

Exemplo do formato a seguir na referência a artigos publicados em 
revistas: Chersoni S, Suppa P, Breschi L, Ferrari M, Tay FR, Pashley 
DH, et al. Water movement in the hybrid layer after different dentin 
treatments. Dent Mater. 2004;20:796-803. Exemplo do formato a 
seguir na referência a capítulos de livros: Marshall SJ. Dental amal-
gam – Structures and properties. In: Anusavice KJ editor. Phillips’ 
Science of Dental Materials. 10th ed. Philadelphia: WB Saunders 
Company, 1996. p. 361-85. 

7.4 Tabelas: 
Todas as tabelas deverão ser referidas no texto. Deverão ser 

apresentadas após a lista de referências bibliográficas, uma por 
página, e formatadas a 2 espaços. Deverão ser numeradas com 
algarismos árabes, por ordem de citação no texto, e acompanha-
das da respectiva legenda. A tabela deve ser tanto quanto possí-
vel explicativa por si só, sem recurso ao texto do artigo. 

7.5 Legendas das figuras: 
As legendas das figuras deverão ser apresentadas na última 

página do documento com o corpo do artigo. Deverão ser autoe-
xplicativas e estar numeradas com numeração igual à respetiva 
figura. Quando forem utilizados símbolos, setas, números ou le-
tras para identificar partes de uma figura, estes deverão ser iden-
tificados e explicados claramente na legenda. Deverá ser identifi-
cada a escala interna e método de coloração nas fotomicrogra-
fias. 

8. Figuras

Não coloque as figuras no documento com o corpo do artigo. 
Todas as figuras deverão ser fornecidas em ficheiros independen-
tes com o tamanho 8 cm x 6 cm, no formato em JPEG ou TIFF a 
300 dpi. 

Todas as figuras deverão ser citadas no texto e ser numeradas 
consecutivamente de acordo com a ordem de citação. Caso este-
jam presentes, as letras, números e símbolos, deverão ser claros, 
proporcionais entre si e de tamanho suficiente para serem legí-
veis. 

Se uma figura já tiver sido publicada anteriormente, deverá ser 
identificada a fonte original e incluída nas referências bibliográ-
ficas. Para cumprir os regulamentos que regem os direitos dos 
autores, a reprodução de imagens, figuras ou gráficos de outras 
publicações deverá ter autorização prévia dos detentores dos 
direitos, autor/editor. A referida autorização de-verá ser incluída 
no processo de submissão. A permissão é exigida independente-
mente do seu detentor, exceto para documentos de domínio pú-
blico. 

9. Agradecimentos 

Deverão ser expressos a pessoas e/ou a Instituições que te-
nham permitido a efetivação ou prestado contribuição para o 
trabalho. Nos artigos de investigação deverão constar as fontes 
de financiamento caso as haja. Os agradecimentos deverão ser 
submetidos como um ficheiro independente para que a entida-
de dos autores não seja reveladas durante o processo de ava-
liação do artigo. 

10. Ficheiros anexos 

Todo o material para publicação que seja muito extenso, parti-
cularmente tabelas ou ferramentas para recuperação de dados, 
poderá, em certos casos e após consideração, ser colocado na in-
ternet para consulta por parte dos interessados sendo designado 
por material suplementar. 

OBRIGAÇÕES DO AUTOR

Responsabilidades éticas

Proteção de indivíduos humanos e animais. Quando se descrevem 
experiências que foram realizadas em seres humanos, terá que ser 
mencionado que os procedimentos seguidos estão em conformida-
de com as diretrizes éticas do comité responsável pela investigação 



Lista de verificação dos documentos a submeter

• Carta de apresentação (obrigatório) 
• Página de capa (obrigatório) 
• Documento com o corpo do artigo (obrigatório) 
• Figuras 
• Agradecimentos 
• Ficheiros anexos 
• Declaração do responsável pelo texto em inglês 
• Autorização para divulgação de dados e figuras 

humana (institucional ou regional) e em conformidade com a As-
sociação Médica Mundial e a Declaração de Helsínquia, disponível 
em http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/. Quan-
do são descritas experiências em animais, deve mencionar se as 
regras de uma instituição ou de um conselho internacional de in-
vestigação ou uma lei de regulamentação nacional sobre o cuidado 
e uso de animais de laboratório foram seguidas.

Confidencialidade. Os autores são responsáveis por seguir os proto-
colos estabelecidos pelos respetivos centros de saúde para aceder 
a dados de episódios clínicos de forma a escrever este tipo de pu-
blicação para fins de investigação / divulgação para a comunidade, 
e portanto, devem declarar que cumpriram esse requisito. O autor 
é obrigado a garantir que o requerimento para informar todos os 
pacientes envolvidos no estudo foi cumprido e que está em posse 
do documento assinado por eles após terem recebido informação 
suficiente, e após terem obtido o seu consentimento por escrito para 
participar no estudo. Os autores devem mencionar, em “Métodos” 
que os procedimentos usados em pacientes e controles foram rea-
lizados depois de obtido o modelo de consentimento assinado. 

Privacidade. O autor também é responsável por assegurar o direi-
to à privacidade dos pacientes protegendo a sua identidade, tan-
to no texto do artigo bem como nas imagens. Nomes, iniciais ou 
números de registo médico hospitalar não devem ser usados (ou 
qualquer outro tipo de dados relevantes para a investigação que 
possam identificar o paciente) nem no texto ou nas fotografias, 
a menos que essa informação seja essencial para fins científicos, 
caso em que deve ser incluído no artigo, desde que o paciente, 
ou os seus pais ou tutores, tenham dado o consentimento por 
escrito para a sua publicação. Os autores são responsáveis por 
obter o consentimento por escrito, autorizando a publicação, re-
produção e divulgação em suporte de papel e em áreas de acesso 
público na internet.

Financiamento

Os autores devem declarar a fonte de toda a ajuda financeira 
recebida.

Autoria

Apenas aquelas pessoas que contribuíram intelectualmente 
para o desenvolvimento do trabalho devem aparecer na lista de 
autores. O tipo de participação no trabalho (algumas das quais 
são expressas abaixo) por cada autor deve ser indicado na carta 
de apresentação. Para os que ajudaram na coleta de dados, ou te-
nham participado em alguma técnica, não são, por si só, critérios 
suficientes para aparecer como um autor.

Em geral, para aparecer como autor devem ser atendidos os 
seguintes requisitos:

1.  Ter participado na conceção e design, aquisição de dados, aná-
lise e interpretação dos dados do trabalho que resultou no ar-
tigo em questão.

2.  Ter participado na redação do manuscrito ou das suas revisões.
3.  Ter aprovado a versão que será finalmente publicada.

No caso de autoria coletiva, serão incluídos os nomes dos re-
datores, ou dos responsáveis pelo trabalho, seguido de “e pelo 
Grupo...”, quando todos os membros do grupo são considerados 
como coautores do trabalho. Se for desejado incluir o nome do 
grupo, embora nem todos os membros possam ser considerados 
como coautores, a fórmula usada será mencionar os autores res-
ponsáveis, seguido por “em nome do grupo.”. Em qualquer caso, 
os nomes e as instituições dos membros do grupo devem ser in-
cluídos num apêndice no final do manuscrito. Os autores serão 
indicados tanto na primeira ou na página de título e na secção 
Adicionar / Editar / Remover / Autor. Todos os autores devem de-
clarar que leram e aprovaram o manuscrito e que os requisitos 
de autoria foram cumpridos. O Jornal declina qualquer respon-
sabilidade sobre eventuais conflitos decorrentes da autoria de 
obras publicadas no Jornal.

Conflito de interesses

Existe um conflito de interesses quando um autor tem / teve re-
lações financeiras ou pessoais que possam ser inapropriadamen-

te tendenciosas ou influenciar as suas ações. O potencial conflito 
de interesses existe independentemente do que as partes inte-
ressadas consideram que essas relações possam ou não possam 
ter influenciado o seu julgamento científico. Os autores devem 
indicar na Carta de Apresentação e na secção de Informações 
Adicionais do EES, quaisquer relações financeiras ou pessoais 
que possam ter tido ou possam ter, no momento da escrita ou 
publicação do artigo, com pessoas ou instituições, e que possam 
dar origem a um conflito de interesses no que respeita ao artigo 
que foi submetido para publicação. O que é declarado aparece 
no Jornal impresso. 

Obtenção de permissões

Os autores são responsáveis pela obtenção de permissões apro-
priadas para reproduzir parcialmente material (texto, tabelas 
ou figuras) de outras publicações. Estas permissões devem ser 
solicitadas a partir do autor, bem como a partir da editora que 
publicou esse material. A permissão para publicar é requerida a 
partir da instituição que financiou a pesquisa. 

O comunicado de que o conteúdo do artigo é original e que não 
foi publicado anteriormente e que não foi submetido à conside-
ração de qualquer outra publicação, no todo ou em qualquer das 
suas partes. Os autores devem estar cientes de que não revelar 
que o material submetido para publicação tenha sido total ou 
parcialmente publicado é uma violação grave da ética científica. 
Da mesma forma, autores que reproduzam no seu artigo mate-
rial previamente publicado (texto, tabelas ou figuras) são respon-
sáveis pela obtenção das permissões apropriadas para reproduzir 
esse material no Jornal. Os autores devem obter autorizações por 
escrito do autor, bem como do editor que publicou esse material, 
e submeter uma cópia delas junto com o artigo para o Jornal.

Revisões e alterações 

Sempre que a aceitação do artigo esteja pendente de alterações 
a efetuar pelos autores, estas deverão ser realizadas no prazo 
máximo de 15 dias, para pequenas modificações, ou em 60 dias, 
no caso de grandes alterações. Após a produção gráfica do artigo, 
a prova final será enviada ao autor correspondente para aprova-
ção. Este deverá responder por email indicando as alterações ne-
cessárias, dentro do prazo limite estabelecido pelo conselho edi-
torial para cumprimento dos prazos da revista. Apenas serão 
admitidas correções de erros de formatação. A não obtenção de 
resposta dentro do prazo estabelecido será entendida como sinal 
de concordância com a versão final apresentada. 



INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e 
Cirugia Maxilofacial (Portuguese Journal of Stomatology, Dental 
Medicine and Maxillofacial Surgery) is published quarterly, and 
considers for publication original research reports, clinical re-
ports, short communications and reviews of scientific interest to 
clinicians and researchers directly or indirectly related with oral 
health. 

All papers are peer-reviewed by members of the journal’s edi-
torial board, determining their acceptance for publication. Both 
authors and reviewers are anonymous during the evaluation of 
the work submitted. 

Papers considered for publication must contain original mate-
rial, not published, in full or in part (including tables and figures), 
and not submitted or accepted for publication in other journals. 
Before sending the manuscripts, authors must obtain all permis-
sions needed for publication of the presented material. Note 
that, to comply with regulations governing authors’ rights, the 
reproduction of images, figures or graphs from other publica-
tions must have prior authorization of the respective authors. 
These should be included in the references. 

The published articles will remain property of the Portuguese 
Journal of Stomatology, Dental Medicine and Maxillofacial Sur-
gery, and cannot be reproduced, totally or partially, without per-
mission of the editor-in-chief. The opinions expressed are of the 
exclusive responsibility of the authors and may not express the 
opinion of editors and editorial board members. 

Manuscript preparation 

The text should be written in Portuguese or English. If written in 
English, a signed declaration, from a professional translator or 
one of the authors, assuming the responsibility for the quality of 
the written English, must be submitted in attachment. 

Submissions 
May only be made online at http://www.ees.elsevier.com/

spemd and should include the following elements: 

1. Presentation letter 

Signed by all the authors and addressed to the journal’s editor-
inchief, stating that the paper is not published or submitted to be 
published in other journal, and that it will not be submitted else-
where until the final decision on this submission is taken. The 
presentation letter should also state that all the authors have 
read and agree with the submitted version and that, in case of 
acceptance, transfer the copyright of the paper to the journal. 
The letter should also contain the manuscript title and refer the 
contribution of each author to the paper submitted. 

According to the “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals” the authorship implies a sub-
stantial contribution to the manuscript. It is, subsequently, nec-
essary to specify the contribution of each author. 

e.g.: John Doe conceived this study and supervised all the aspect of 
its implementation. Peter Doe collaborated in the experimental pro-
tocol and performed the statistic analysis of the data. Charles Doe 
collected the data and collaborated in the analysis of it. All the au-
thors contributed to the interpretation of the results and to the arti-
cle revision. 

A justification must be presented every time the number of 
authors exceeds six. 

2. Cover page 

This page should only contain the title, name and affiliation of 
each author by the order it should be published (ex: João P. 
António

1
, Pedro Silva

2
, Nuno Pereira

1
 – 

1
Faculdade de Medicina 

Dentária de Lisboa, Lisboa, Portugal; 
2
Faculdade de Medicina 

Dentária do Porto, Porto, Portugal). The identification of the cor-
responding author must be given stating name, address, phone 
number and e-mail. 

3. Title 

The title of the manuscript should be short (maximum 15 
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