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REVISTA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA LEGAL – RBOL
BRAZILIAN JOURNAL OF FORENSIC ODONTOLOGY – BJFO

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO (Versão janeiro/2017)

1) INFORMAÇÕES GERAIS.
A Revista Brasileira de Odontologia Legal (RBOL) - Brazilian Journal of Forensic Odontology (BJFO),
periódico científico oficial da Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal (ABOL), destina-se à
divulgação de artigos originais, revisões de literatura e relatos de casos que contribuam para o estudo e
desenvolvimento da Odontologia Legal, Bioética, Deontologia e Diceologia Odontológicas, Orientação
Profissional para o Exercício da Odontologia e áreas afins.
Os manuscritos submetidos para publicação na RBOL deverão ser inéditos, não podendo o mesmo estar
sendo submetido para publicação simultaneamente em outro periódico.
A RBOL não aceita manuscritos plagiados em nenhuma de suas formas (específico, sequencial, de alta
densidade restrito, de alta densidade amplo, simulado ou de elementos especiais http://www.tccmonografiaseartigos.com.br/plagio-o-que-e-como-evitar),
devendo-se
os
autores
atentarem
para
as
normas
oficiais
de
redação
técnica
para
evitar
o
plágio
(http://www.plagio.net.br/index-1-menu3.html) e garantir a citação adequada das fontes consultadas.
A RBOL, ao receber os artigos, não assume o compromisso de publicá-los.
Todo material recebido será submetido à revisão por pares (peer review).
O conteúdo do trabalho é de responsabilidade integral dos autores.
O acesso aos artigos completos e publicados pela RBOL é aberto (Open Access) e não há custos nem
taxas para a submissão ou publicação dos artigos que forem aceitos após a conclusão dos trabalhos de
revisão (free of charge)*.
Serão aceitos trabalhos nas seguintes categorias: Relato de caso, Revisão de literatura e Artigo
original (de investigação).

2) PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS
Os artigos podem ser submetidos em português, espanhol ou inglês, sendo o título, palavras-chave e
resumo em inglês (abstract) obrigatórios.
Antes de encaminhar os manuscritos, os autores deverão checar se os parâmetros linguísticos
(gramaticais, ortográficos, etc) foram devidamente avaliados por profissionais especializados.
*Em caso de inadequação linguística significativa, o manuscrito poderá ser devolvido ao autor
correspondente para que sejam feitas as adequações necessárias (revisão linguística), especialmente as
relacionadas aos idiomas inglês e espanhol, cujos custos de revisão/tradução do manuscrito serão de
responsabilidade dos autores.
O arquivo do manuscrito (ver abaixo) deverá ser submetido no formato Microsoft Word, com a seguinte
formatação: fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, margens laterais de 3 cm, superior e inferior com
2,5 cm, papel tamanho A4 e conter no máximo 15 páginas, incluindo as figuras, tabelas e referências.
Todas as páginas deverão estar numeradas a partir da página de identificação no canto superior direito.

2.1) Arquivo 1 – Dados dos autores.
Deve conter as seguintes informações:
1. Área do artigo (exemplo: Bioética, Deontologia e Odontologia Legal, Antropologia Forense, etc.)
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2. Título em no idioma escolhido (português, espanhol ou inglês) de forma clara e concisa. Fonte Arial 12
em negrito, somente com a primeira letra maiúscula exceto em caso de nomes próprios e sem ponto
final, em ambos os títulos (em português e em inglês). O título em inglês deve ser escrito em itálico.
3. Nome por extenso dos autores (máximo de seis autores), com último sobrenome em caixa alta, na
ordem a ser publicado, com numeração em texto sobrescrito para indicar a filiação dos autores (vide
exemplo).
4. Indicar nome do autor correspondente, com o endereço principal para correspondência (com código
postal) e e-mail para contato.

Ex.: João de Andrade SILVA*1, Maria José RIBEIRO2, Luis MARQUES JÚNIOR3
1

Departamento, Área, Curso, Universidade, Estado e País.

2

Departamento, Área, Curso, Universidade, Estado e País.

3

Departamento, Área, Curso, Universidade, Estado e País.

*Autor correspondente
Logradouro (Rua, Avenida), número
Cidade, Estado, País
Código Postal
E-mail:
No sistema da RBOL/SEER, este arquivo (dados dos autores) deve ser inserido como documento
suplementar.

2.2) Arquivo 2 - Manuscrito:
Neste arquivo, deverão estar todas as informações necessárias para a análise do manuscrito e que serão
encaminhadas aos pareceristas. Portanto, para uma avaliação cega, não devem ser inseridos os dados
dos autores.
Devem ser inseridos os seguintes itens:
- Título/Título e Abstract
Em português/espanhol e em inglês (obrigatório).
- Resumo/Resumen e Abstract
O resumo/resumen deve preceder o texto no idioma do artigo, com o máximo de 250 palavras, de forma
estruturada, em um único parágrafo, contendo introdução, objetivo, material e método, resultados e
conclusão.
Em seguida, deve ter o abstract nos mesmos padrões. É importante que o abstract seja revisado por um
profissional especializado, nos casos em que o inglês não seja a língua nativa dos autores.
- Palavras-Chave/Palabras clave e Keywords
Indicar, no mínimo 3 palavras e no máximo 5, para fins de indexação do artigo, devendo estar indexadas
nos Descritores em Ciências de Saúde (DeCS - http://decs.bvs.br/) ou Medical Subject Headings (MeSH).
- Corpo do texto e categorias de trabalhos:
Relato de caso: Descrição e apresentação de caso, ou série de casos, de autoria própria, que tratem da
área de abrangência da RBOL. Devem ser embasados com referências bibliográficas (atualizadas) que
contribuam para melhor compreensão do assunto. Devem ser estruturados em: Resumo/Abstract –
Introdução – Relato de caso – Discussão – Conclusão - Referências.
Revisão de literatura: Trabalhos que contemplem levantamento bibliográfico completo e atualizado
acerca de temas que sejam diretamente correlacionados com a Odontologia Legal. Máximo de 40
referências. Devem ser estruturadas em Resumo/Abstract – Introdução – Revisão de literatura –
Discussão - Considerações finais - Referências.
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Artigo original: Trabalhos resultantes de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual que
aborde temas relacionados com a Odontologia Legal. Deve ser estruturado em Resumo/Abstract –
Introdução – Material e métodos – Resultados – Discussão – Conclusão - Referências.
Caso haja agradecimentos, incluí-los ao final do corpo do texto e antes das Referências.

- Citação no texto:
As citações no texto devem ser representadas por números arábicos sobrescritos em ordem sequencial
de aparecimento no texto.
A numeração deve estar junto à palavra que a precede (sem espaço) e antes de eventual pontuação
(vide exemplo abaixo). Números sequenciais devem ser separados por hífen; números aleatórios, por
vírgula.
Somente citar nomes de autores (acompanhado do ano) onde seja estritamente necessário, o que não
substitui a citação numérica. A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. Toda
referência deverá ser citada no texto.
Obs: os autores deverão acessar as referências originais quando utilizadas no manuscrito, não
sendo recomendado o uso/utilização de apud.
Exemplo:
(...) concordando com outros casos publicados1-4,7,11,13-15.
Moraes et al. (2016)4 relataram que (...)

- Referências:
Deverão
seguir
a
norma
Vancouver.
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Disponível

no

site:

Os títulos dos periódicos deverão ser referidos de forma abreviada, de acordo com o Index Medicus/Base
de Dados MEDLINE, sem negrito, itálico ou grifo. Para consultar a abreviação dos periódicos, acessar
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals.
Obs: Os artigos já publicados na RBOL e fizerem parte das referências, devem citar a RBOL no seguinte
formato: Rev Bras Odontol Leg RBOL.
Artigo de periódico
- Caso o artigo referenciado possua DOI, o endereço eletrônico deverá ser inserido ao final da citação.
Ver exemplos a seguir.
- Até seis autores colocar todos.
Exemplo:
Silva RF, Franco A, Picoli FF, Rodrigues LG, Tolentino PHMP, Mendes SDSC. Delineamento dental
computadorizado das bordas incisais, em fotografias de sorriso, com finalidade pericial. Rev Bras Odontol
Leg RBOL. 2016; 3(1):74-82. http://dx.doi.org/10.21117/rbol.v3i2.7.
- Artigos com mais de 6 autores, citar os 6 primeiros seguidos da expressão " , et al."
Exemplo:
Franco A, Thevissen P, Coudyzer W, Develter W, Van De Voorde W, Oyen R, et al. Feasibility and
validation of virtual autopsy for dental identification using the Interpol dental codes. J Forensic Leg Med.
2013; 20(4): 248–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2012.09.021.

Tese e Dissertação
Autor - título, Monografia ou Dissertação ou Tese (Mestrado ou Doutorado). Nome da Faculdade. Nome
da Universidade, Cidade onde defendeu o trabalho, Estado, Ano e numero de páginas. Se houver DOI,
este também deve ser inserido ou o link de onde o trabalho está disponível.
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Exemplos:
Dias PEM. Estimativa de idade através das linhas incrementais de cemento. Dissertação (Mestrado).
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP; 2010. 70p.
http://dx.doi.org/10.11606/D.23.2010.tde-18082010-145105.

Silva RF. Estudo comparativo entre os desempenhos de graduandos em Odontologia e pós-graduandos
em Odontologia Legal utilizando fotografias de sorrisos para a identificação humana. Tese (Doutorado).
Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas. Piracicaba, SP; 2011.
120p. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000798758.

Livro
Silva RHA. Orientação profissional para o cirurgião-dentista: ética e legislação. São Paulo: Santos; 2010.
Capítulo de Livro
Keiser-Nielsen S. Historical Cases. ln: Hill IR, Keiser-Nielsen S, Vermylen Y, Free E, Valck E, Tormans E.
Forensic Odontology – Its scope and history. Solihull: Alan Clift Associates; 1984. p. 35-94.
Leis e Decretos
Brasil. Decreto n. 87.689, de 11 de outubro de 1982. Regulamenta a Lei nº 6.710, de 5 de novembro de
1979, que dispõe sobre a profissão de Técnico em Prótese Dentária, e determina outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D87689.htm. Acesso em: 19 de
janeiro de 2015.
Brasil. Lei n. 5.081, de 24 de agosto de 1966. Regula o exercício da Odontologia. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5081.htm. Acesso em: 19 de janeiro de 2015.
Portarias
Brasil. Secretaria de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde. Aprova o Regulamento Técnico que
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico,
dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá outras providências. Portaria
SVS/MS
n.
453,
de
1
de
junho
de
1998.
Disponível
em:
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Portaria_453.pdf. Acesso em: 19 de janeiro de 2015.
Resoluções
Brasil. Conselho Federal de Odontologia. Revoga o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução
CFO-42/2003 e aprova outro em substituição. Resolução n. 118, de 11 de maio de 2012. Disponível em:
http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2009/09/codigo_etica.pdf. Acesso em: 19 de janeiro de 2015.
Acórdãos, Decisões, Deliberações e Sentenças das Cortes ou Tribunais
Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Ação Rescisória que ataca apenas um dos fundamentos do julgado
rescindendo, permanecendo subsistentes ou outros aspectos não impugnados pelo autor. Ocorrência,
ademais, de imprecisão na identificação e localização do imóvel objeto da demanda. Coisa julgada.
Inexistência. Ação de consignação em pagamento não decidiu sobre domínio e não poderia fazê-lo, pois
não é de sua índole conferir a propriedade a alguém. Alegação de violação da lei e de coisa julgada
repelida. Ação rescisória julgada improcedente. Acórdão em ação rescisória n. 75-RJ. Manoel da Silva
Abreu e Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Barros Monteiro. DJ, 20 nov. 1989
Obs: Não serão aceitos como referências: resumos de trabalhos apresentados em eventos
científicos, artigos não publicados ou sem visualização prévia, trabalhos de conclusão de curso
de graduação ou de especialização lato sensu.

- Tabelas: deverão ser auto-explicativas, enumeradas consecutivamente com algarismos arábicos na
ordem em que forem citados no texto e deverão conter uma breve descrição. As tabelas devem ser
inseridas no corpo do texto (arquivo .doc). As legendas das tabelas devem locadas acima das mesmas.
Exemplo:
(...) nos resultados apresentados de acordo com a tabela 1.
(...) nos resultados apresentados (Tabela 1).
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Tabela 1 – grau de desenvolvimento dental em relação à idade.
- Figuras: as ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, mapas, etc.) são consideradas figuras, as quais
deverão ser limitadas ao mínimo indispensável e numeradas consecutivamente com algarismos arábicos,
na ordem em que foram citadas no texto.
Deverão ser suficientemente claras para permitirem a sua reprodução em 8,2 cm (largura da coluna do
texto) ou 17,2 cm (largura da página). As figuras devem ser inseridas no corpo do texto (arquivo .doc),
porém cópias originais dessas figuras também devem ser enviadas separadamente em formato original
do tipo TIFF ou JPG com resolução mínima de 300 dpi. O mesmo deve ser feito com gráficos e desenhos.
Figuras de autoria alheia que forem utilizadas nos artigos devem conter autorização concedida por escrito
para uso, por parte do autor, além de citar a fonte abaixo da legenda. A legenda deve ser inserida
embaixo de cada figura.
Ex.:
(...) os elementos recebidos para perícia (Figuras 1 e 2).
Figura 1 – Corpos de prova analisados no estudo.
Figura 2 – Materiais utilizados para o preparo das amostras.
- Abreviaturas, Siglas e Unidades de Medida: para unidades de medida deverão ser utilizadas as
unidades legais do Sistema Internacional de Medidas.

3) ASPECTOS ÉTICOS
Todas as pesquisas que envolverem estudos com seres humanos deverão estar de acordo com a
Resolução
466/12
do
Conselho
Nacional
de
Saúde
(http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf) e demais normas/leis correlacionadas,
devendo ter a aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
Todas as pesquisas que envolverem estudos com animais deverão estar de acordo com a Lei 11.794/08
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11794.htm),
Resolução
879/08
do
Conselho Federal de Medicina Veterinária (http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf) e
demais normas/leis correlacionadas, devendo ter a aprovação de Comissão de Ética de Uso de Animais
(CEUA).
Deve ser enviada a cópia do parecer do CEP ou CEUA junto com o manuscrito e a ausência deste
documento implicará na devolução do trabalho.
Na apresentação de imagens e no corpo do texto, não se deve exibir as iniciais, nome ou número de
registro de pacientes. O paciente não poderá ser identificável ou reconhecível em imagens.
Os relatos de caso cujos sujeitos estudados são identificáveis deverão ser acompanhados por termo de
consentimento livre e esclarecido e autorização de uso de imagem direcionados à RBOL e devidamente
assinados pelo estudado ou por seu responsável legal (em caso de menores e/ou incapazes).

4) CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores deverão declarar se há conflito de interesses pessoais, empresariais ou governamentais para
a publicação do trabalho, especialmente dos resultados obtidos e que serão divulgados.

5) FINANCIAMENTO
Os autores deverão declarar se o trabalho a ser a avaliado foi fomentado, financiado ou apoiado (no todo
ou em parte) por empresas, instituições ou entidades governamentais, indicando quem realizou o suporte
financeiro.

6) DIREITOS AUTORAIS

Os autores deverão encaminhar por email, devidamente assinada pelos autores ou pelo autor responsável
pelo trabalho, a declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais para a RBOL, conforme
modelo abaixo.
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Eu (Nós), listar os nomes completos dos autores, transfiro(rimos) todos os direitos autorais do artigo
intitulado: colocar o título à Revista Brasileira de Odontologia Legal - RBOL.
Declaro(amos) que o trabalho mencionado é original, não é resultante de plágio, que não foi publicado e
não está sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato impresso ou no
eletrônico.
Declaro(amos) que o presente trabalho não apresenta conflitos de interesse pessoais, empresariais ou
governamentais que poderiam comprometer a obtenção e divulgação dos resultados bem como a
discussão e conclusão do estudo.

Declaro(amos) que o presente trabalho foi totalmente custeado por seus autores. Em caso de
financiamento, identificar qual a empresa, governo ou agência financiadora.
Local, data, mês e ano.

Nome e assinatura do autor responsável (ou de todos os autores).

Obs: Os artigos podem ser retirados a qualquer momento antes de serem publicados pela RBOL.
Submeter todos os arquivos (manuscrito e documentos suplementares) pelo portal da RBOL:
http://portalabol.com.br/rbol.
7) CHECK-LIST PARA SUBMISSÃO (ARQUIVOS SEPARADOS):
Arquivo principal
- Manuscrito (SEM IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES): contendo título, resumo/abstract, palavraschave/keywords, corpo do texto, referências (Arquivo Word).
Documentos suplementares
- Dados dos autores: nomes dos autores na sequência devida, titulações, contatos do autor
correspondente (Arquivo Word).
- Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais (PDF).
- Documento de aprovação de CEP ou CEUA, caso necessário (PDF).
- Figuras (JPEG ou TIFF), caso sejam utilizadas.
Em caso de dúvidas, contate-nos por e-mail: revistabol@gmail.com.

Agradecemos sua submissão.

Corpo editorial “Revista Brasileira de Odontologia Legal”
ABOL- Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal

