Normas de apresentação de originais
1. Autores
— o número de autores é ilimitado; entretanto, artigos com
mais de 4 autores deverão informar a participação de
cada autor na execução do trabalho.

— O Dental Press Endodontics publica artigos de investigação científica, revisões significativas, relatos de casos clínicos e de técnicas, comunicações breves e outros materiais
relacionados à Endodontia, tendo a missão de difundir os
avanços científicos e tecnológicos nessa área, que contribuam significativamente à comunidade de pesquisadores
em níveis local, regional e internacional, visando à publicação da produção técnico-científica, relacionada à saúde
e, especialmente, à Endodontia.

2. Página de título
— deve conter título em português e em inglês, resumo e abstract, palavras-chave e keywords.
— não devem ser incluídas informações relativas à identificação
dos autores (por exemplo: nomes completos dos autores,
títulos acadêmicos, afiliações institucionais e/ou cargos administrativos). Elas deverão ser incluídas apenas nos campos
específicos no site de submissão de artigos. Assim, essas informações não estarão disponíveis para os revisores.

— O Dental Press Endodontics utiliza o GNPapers, um sistema on-line de submissão e avaliação de trabalhos. Para submeter novos trabalhos visite o site:
www.dentalpressjournals.com.br

3. Resumo/Abstract
— os resumos estruturados, em português e inglês, de 250
palavras ou menos são os preferidos.
— os resumos estruturados devem conter as seções: INTRODUÇÃO, com a proposição do estudo; MÉTODOS, descrevendo como o mesmo foi realizado; RESULTADOS,
descrevendo os resultados primários; e CONCLUSÕES,
relatando, além das conclusões do estudo, as implicações
clínicas dos resultados.
— os resumos devem ser acompanhados de 3 a 5 palavras-chave, também em português e em inglês, adequadas
conforme orientações do DeCS (http://decs.bvs.br/) e do
MeSH (www.nlm.nih.gov/mesh).

— Outros tipos de correspondência poderão
ser enviados para:
Dental Press International
Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 2.712 - Zona 5
CEP 87.015-001, Maringá/PR
Tel.: (44) 3033-9818
E-mail: artigos@dentalpress.com.br
— As declarações e opiniões expressas pelo(s) autor(es) não
necessariamente correspondem às do(s) editor(es) ou publisher, os quais não assumirão qualquer responsabilidade pelas
mesmas. Nem o(s) editor(es) nem o publisher garantem ou
endossam qualquer produto ou serviço anunciado nessa publicação ou alegação feita por seus respectivos fabricantes.
Cada leitor deve determinar se deve agir conforme as informações contidas nessa publicação. A Revista ou as empresas
patrocinadoras não serão responsáveis por qualquer dano
advindo da publicação de informações errôneas.

4. Texto
— o texto deve ser organizado nas seguintes seções: Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Referências, e Legendas das figuras.
— os textos devem ter no máximo 3.500 palavras, incluindo
legendas das figuras e das tabelas (sem contar os dados
das tabelas), resumo, abstract e referências.
— as figuras devem ser enviadas em arquivos separados (leia
mais abaixo).
— insira as legendas das figuras também no corpo do texto,
para orientar a montagem final do artigo.

— Os trabalhos apresentados devem ser inéditos e não publicados ou submetidos para publicação em outra revista.
Os manuscritos serão analisados pelo editor e consultores, e estão sujeitos a revisão editorial. Os autores devem
seguir as orientações descritas a seguir.
ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO
DOS MANUSCRITOS
— Os trabalhos devem, preferencialmente, ser escritos em
língua inglesa.
— Apesar de ser oficialmente publicado em inglês, o Dental
Press Endodontics conta ainda com uma versão em língua
portuguesa. Por isso serão aceitas, também, submissões
de artigos em português.
— Nesse caso, os autores deverão também enviar a versão
em inglês do artigo, com qualidade vernacular adequada
e conteúdo idêntico ao da versão em português, para que
o trabalho possa ser considerado aprovado.

5. Figuras
— as imagens digitais devem ser no formato JPG ou PNG,
em RGB ou tons de cinza, com pelo menos 7 cm de largura e 300 DPIs de resolução.
— devem ser enviadas em arquivos independentes.
— se uma figura já foi publicada anteriormente, sua legenda
deve dar todo o crédito à fonte original.
— todas as figuras devem ser citadas no texto.
6. Gráficos e traçados cefalométricos
— devem ser citados, no texto, como figuras.
— devem ser enviados os arquivos que contêm as versões
originais dos gráficos e traçados, nos programas que foram utilizados para sua confecção.
— não é recomendado o envio dos mesmos apenas em formato de imagem bitmap (não editável).

FORMATAÇÃO DOS MANUSCRITOS
— Submeta os artigos usando o website:
www.dentalpressjournals.com.br
— Organize sua apresentação como descrito a seguir.
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— as referências devem ser identificadas no texto por números arábicos sobrescritos e numeradas na ordem em que
são citadas.
— as abreviações dos títulos dos periódicos devem ser normalizadas de acordo com as publicações “Index Medicus”
e “Index to Dental Literature”.
— a exatidão das referências é responsabilidade dos autores
e elas devem conter todos os dados necessários para sua
identificação.
— as referências devem ser apresentadas no final do texto
obedecendo às Normas Vancouver (http://www.nlm.nih.
gov/bsd/uniform_requirements.html).
— utilize os exemplos a seguir:

— os desenhos enviados podem ser melhorados ou redesenhados pela produção da revista, a critério do Corpo Editorial.
7. Tabelas
— as tabelas devem ser autoexplicativas e devem complementar, e não duplicar, o texto.
— devem ser numeradas com algarismos arábicos, na ordem
em que são mencionadas no texto.
— forneça um breve título para cada tabela.
— se uma tabela tiver sido publicada anteriormente, inclua
uma nota de rodapé dando crédito à fonte original.
— apresente as tabelas como arquivo de texto (Word ou Excel, por exemplo), e não como elemento gráfico (imagem
não editável).
8. Comitês de Ética
— os artigos devem, se aplicável, fazer referência ao parecer
do Comitê de Ética da instituição.

Artigos com até seis autores
Vier FV, Figueiredo JAP. Prevalence of different periapical
lesions associated with human teeth and their correlation
with the presence and extension of apical external root
resorption. Int Endod J 2002;35:710-9.

9. Declarações exigidas
Todos os manuscritos devem ser acompanhados das seguintes declarações:
— Cessão de Direitos Autorais
Transferindo os direitos autorais do manuscrito para a
Dental Press, caso o trabalho seja publicado.
— Conflito de Interesse
Caso exista qualquer tipo de interesse dos autores para com
o objeto de pesquisa do trabalho, esse deve ser explicitado.
— Proteção aos Direitos Humanos e de Animais
Caso se aplique, informar o cumprimento das recomendações dos organismos internacionais de proteção e da
Declaração de Helsinki, acatando os padrões éticos do
comitê responsável por experimentação humana/animal.
— Permissão para uso de imagens protegidas por direitos
autorais
Ilustrações ou tabelas originais, ou modificadas, de material com direitos autorais devem vir acompanhadas da
permissão de uso pelos proprietários desses direitos e
pelo autor original (e a legenda deve dar corretamente o
crédito à fonte).
— Consentimento Informado
Os pacientes têm direito à privacidade que não deve ser
violada sem um consentimento informado. Fotografias de
pessoas identificáveis devem vir acompanhadas por uma
autorização assinada pela pessoa ou pelos pais ou responsáveis, no caso de menores de idade. Essas autorizações
devem ser guardadas indefinidamente pelo autor responsável pelo artigo. Deve ser enviada folha de rosto atestando o fato de que todas as autorizações dos pacientes foram obtidas e estão em posse do autor correspondente.

Artigos com mais de seis autores
De Munck J, Van Landuyt K, Peumans M, Poitevin A,
Lambrechts P, Braem M, et al. A critical review of the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results.
J Dent Res. 2005 Feb;84(2):118-32.
Capítulo de livro
Nair PNR. Biology and pathology of apical periodontitis.
In: Estrela C. Endodontic Science. São Paulo: Artes Médicas; 2009. v. 1. p. 285-348.
Capítulo de livro com editor
Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy.
2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March
of Dimes Education Services; 2001.
Dissertação, tese e trabalho de conclusão de curso
Debelian GJ. Bacteremia and Fungemia in patients
undergoing endodontic therapy. [Thesis]. Oslo - Norway:
University of Oslo, 1997.
Formato eletrônico
Câmara CALP. Estética em Ortodontia: Diagramas
de Referências Estéticas Dentárias (DRED) e Faciais
(DREF). Rev Dental Press Ortod Ortop Facial. 2006 nov-dez;11(6):130-56. [Acesso 12 jun 2008]. Disponível em:
www.scielo.br/pdf/dpress/v11n6/a15v11n6.pdf.

10. Referências
— todos os artigos citados no texto devem constar na lista de
referências.
— todas as referências devem ser citadas no texto.
— para facilitar a leitura, as referências serão citadas no texto
apenas indicando a sua numeração.
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1. O registro de ensaios clínicos
Os ensaios clínicos se encontram entre as melhores evidências para tomada de decisões clínicas. Considera-se ensaio
clínico todo projeto de pesquisa com pacientes que seja prospectivo, nos quais exista intervenção clínica ou medicamentosa
com objetivo de comparação de causa/efeito entre os grupos
estudados e que, potencialmente, possa ter interferência sobre a
saúde dos envolvidos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os ensaios clínicos controlados aleatórios e os ensaios clínicos devem
ser notificados e registrados antes de serem iniciados.
O registro desses ensaios tem sido proposto com o intuito
de identificar todos os ensaios clínicos em execução e seus respectivos resultados, uma vez que nem todos são publicados em
revistas científicas; preservar a saúde dos indivíduos que aderem
ao estudo como pacientes; bem como impulsionar a comunicação e a cooperação de instituições de pesquisa entre si e com as
parcelas da sociedade com interesse em um assunto específico.
Adicionalmente, o registro permite reconhecer as lacunas no conhecimento existentes em diferentes áreas, observar tendências
no campo dos estudos e identificar os especialistas nos assuntos.
Reconhecendo a importância dessas iniciativas e para que
as revistas da América Latina e Caribe sigam recomendações
e padrões internacionais de qualidade, a BIREME recomendou
aos editores de revistas científicas da área da saúde indexadas na
Scientific Library Electronic Online (SciELO) e na LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências
da Saúde) que tornem públicas estas exigências e seu contexto.
Assim como na base MEDLINE, foram incluídos campos específicos na LILACS e SciELO para o número de registro de ensaios
clínicos dos artigos publicados nas revistas da área da saúde.
Ao mesmo tempo, o International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) sugeriu aos editores de revistas científicas que
exijam dos autores o número de registro no momento da submissão de trabalhos. O registro dos ensaios clínicos pode ser feito
em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pela OMS e
ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. Para
que sejam validados, os Registros de Ensaios Clínicos devem seguir um conjunto de critérios estabelecidos pela OMS.

tes para que possam ser feitos os registros primários de ensaios
clínicos são: www.actr.org.au (Australian Clinical Trials Registry),
www.clinicaltrials.gov e http://isrctn.org (International Standard
Randomized Controlled Trial Number Register, ISRCTN). Os registros nacionais estão sendo criados e, na medida do possível,
os ensaios clínicos registrados nos mesmos serão direcionados
para os recomendados pela OMS.
A OMS propõe um conjunto mínimo de informações que
devem ser registradas sobre cada ensaio, como: número único
de identificação, data de registro do ensaio, identidades secundárias, fontes de financiamento e suporte material, principal
patrocinador, outros patrocinadores, contato para dúvidas do
público, contato para dúvidas científicas, título público do estudo, título científico, países de recrutamento, problemas de saúde
estudados, intervenções, critérios de inclusão e exclusão, tipo de
estudo, data de recrutamento do primeiro voluntário, tamanho
pretendido da amostra, status do recrutamento e medidas de
resultados primárias e secundárias.
Atualmente, a Rede de Colaboradores está organizada em
três categorias:
- Registros Primários: cumprem com os requisitos mínimos e
contribuem para o Portal;
- Registros Parceiros: cumprem com os requisitos mínimos,
mas enviam os dados para o Portal somente através de parceria
com um dos Registros Primários;
- Registros Potenciais: em processo de validação pela Secretaria do Portal, ainda não contribuem para o Portal.
3. Posicionamento do Dental Press Endodontics
O DENTAL PRESS ENDODONTICS apoia as políticas para
registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde
- OMS (http://www.who.int/ictrp/en/) e do International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE (http://www.wame.
org/wamestmt.htm#trialreg e http://www.icmje.org/clin_trialup.htm), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o
registro e divulgação internacional de informação sobre estudos
clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, seguindo as orientações da BIREME/OPAS/OMS para a indexação de periódicos
na LILACS e SciELO, 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 ICMJE, cujos
endereços estão disponíveis no site do ICMJE: http://www.
icmje.org/faq.pdf. O número de identificação deverá ser registrado ao final do resumo.
Consequentemente, recomendamos aos autores que procedam o registro dos ensaios clínicos antes do início de sua execução.

2. Portal para divulgação e registro dos ensaios
A OMS, com objetivo de fornecer maior visibilidade aos Registros de Ensaios Clínicos validados, lançou o portal WHO Clinical
Trial Search Portal (http://www.who.int/ictrp/network/en/index.
html), com interface que permite busca simultânea em diversas
bases. A pesquisa, nesse portal, pode ser feita por palavras, pelo
título dos ensaios clínicos ou pelo número de identificação. O resultado mostra todos os ensaios existentes, em diferentes fases
de execução, com enlaces para a descrição completa no Registro
Primário de Ensaios Clínicos correspondente.
A qualidade da informação disponível nesse portal é garantida pelos produtores dos Registros de Ensaios Clínicos que
integram a rede recém-criada pela OMS: WHO Network of Collaborating Clinical Trial Registers. Essa rede permitirá o intercâmbio
entre os produtores dos Registros de Ensaios Clínicos para a
definição de boas práticas e controles de qualidade. Os si-
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