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INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO
Envio de manuscritos:
Submissão por e-mail (jomi@editoranapoleao.com.br). O texto 
deverá ser enviado com tabelas e figuras inseridas, em formato Word 
(.doc). As fotografias deverão ser enviadas em quaisquer formatos que 
o Adobe Photoshop leia (tif, jpg, psd, eps). Não é necessário o envio 
de cópia física. 

Escopo para submissão de artigos para a revista. Os artigos de 
pesquisa originais serão considerados para publicação, respeitando a 
condição de não terem sido publicados ou submetidos para publicação 
simultânea ou anteriormente (exceções a critério dos editores). São bem-
-vindos artigos relacionados à pesquisa clínica ou básica em implanto-
dontia ou engenharia de tecidos, pesquisa ou tecnologia na aplicação 
clínica de implantes, revisão sistemática de literatura e temas de aborda-
gens gerais de interesse para a implantodontia.

Tipos de artigo. O JOMI convida à submissão os seguintes tipos 
de artigos: artigos de pesquisa / tecnologia na aplicação clínica de 
implantes; comunicações breves; revisão sistemática; temas de abor-
dagens gerais de interesse para a implantodontia; relatos de casos.

Número de autores. O número de autores é limitado a quatro. As con-
tribuições secundárias poderão ser reconhecidas no final do artigo (As 
circunstâncias especiais serão analisadas pelo editor chefe).

Revisão/Edição dos manuscritos. Os manuscritos serão analisados 
pelo editor chefe e corpo editorial e submetidos, de forma anônima, para 
revisão do editor de área e assessores com experiência na área a qual 
o artigo pertence. A editora reserva-se o direito de editar os manuscritos 
aceitos de forma que ocupe o espaço disponível para publicação e para 
garantir a coerência, clareza e estilo do texto, sendo as alterações sub-
metidas à aprovação final dos autores.

Adesão às diretrizes. Os manuscritos não preparados de acordo 
com estas instruções serão devolvidos ao autor antes da revisão.

PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO
A revista seguirá as recomendações do International Committee of 
Medical Journal Editors (Vancouver Group) nos aspectos relaciona-
dos à preparação do manuscrito e autoria. Vide: Uniform requirements 
for manuscripts submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 
1997;126:36–47 em: http://www.icmje.org.

Formatação. Os manuscritos deverão utilizar espaçamento duplo e 
pelo menos 2,54 cm em todas as margens do documento. Todas as 
páginas devem ser numeradas. Não incluir os nomes dos autores nos 
cabeçalhos ou rodapés das mesmas.

Capa. Na primeira página incluir o título do trabalho e o nome, grau de 
instrução, título, afiliação profissional e endereço completo de cada um 
dos autores. O telefone, fax e endereço eletrônico deverão ser informa-
dos apenas do autor principal, que assume ser o primeiro nome listado. 
Caso o trabalho tenha sido apresentado diante de alguma banca ou gru-
po, favor incluir o nome da organização, local e data da apresentação.

Resumo/Palavras-chave. O resumo nos artigos de Pesquisa / tecnolo-
gia na aplicação clínica de implantes e relato de casos não deverá ultra-
passar o máximo de 350 palavras contendo: objetivo do estudo, material 
e método, resultados e conclusões.  Deverá ser fornecida uma lista com 
as palavras-chave, não as excedendo em seis. Essas palavras deverão 
constar nos Descritores em saúde (decs.bvs.br). Os Resumos de comuni-
cações breves também devem ser estruturados, mas com no máximo 250 
palavras. Para todos os outros tipos de artigos (ou seja, revisões sistema-
ticas, temas de abordagens gerais de interesse para a implantodontia e 
relatos de casos), os resumos não deverão ultrapassar 250 palavras e não 
precisarão ser estruturados. Também são recomendadas palavras chaves.

Texto. Atualmente não existe limite de páginas (dentro do razoável).

Agradecimentos. As pessoas que contribuíram de forma significativa 
ao estudo podem ser mencionadas ao final do artigo. Também espe-
cificar a concessão de auxílios ou outras formas de financiamentos, 
citando o nome da organização e o número do processo. Declarar se 
existe ou não conflito de interesses comerciais.

Abreviações. O termo por extenso para o qual uma abreviação se 
refere, deverá preceder o primeiro uso da abreviatura, a não ser que 
seja uma unidade de medida.

Nomes comerciais. Os termos genéricos deverão ser utilizados 
sempre que possível, mas incluir os nomes comerciais e do fabricante 
na primeira menção e entre parênteses.

Legendas. As legendas das figuras deverão ser inseridas abaixo das 
imagens. Recomendamos legendas bem detalhadas. 

Tabelas. Cada tabela deverá ser organizada de forma lógica, inseri-
da no texto na sua devida localização e numerada em sequência. O 
título e notas de rodapé deverão ser incluídos logo abaixo da tabela.

Numerais. É requerido o uso de vírgula para números fracionários.

Referências bibliográficas. Todas referências bibliográficas deve-
rão ser citadas no texto, e numeradas de acordo com a ordem de 
aparição. A listagem das referências será apresentada no final do ar-
tigo e em sequência numérica. Fornecer as informações completas 
para cada referência bibliográfica, incluindo os nomes de todos os 
autores (até seis). Caso a referência bibliográfica seja parte de um 
livro, incluir também o título do capítulo e o nome(s) do(s) editor(es) 
do livro. Evitar citar resumos como referência bibliográfica. Não incluir 
dados não publicados ou comunicações pessoais na lista de referên-
cias bibliográficas; citar estas referências entre parênteses no texto e 
incluir a data. Utilizar os seguintes exemplos como modelo:

Periódicos
1. Waasdorp J, Reynolds MA. Allogeneic bone onlay grafts for alveolar 
ridge augmentation: A systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 
2010;25:525–531.

Livros
1. Wikesjo UME, Hanisch O, Sigurdsson TJ, Caplanis N. Application of 
rhBMP-2 to alveolar and periodontal defects. In: Lynch SE, Genco RJ, 
Marx RE (eds). Tissue Engineering: Applications in Maxillofacial Surgery 
and Periodontics. Chicago: Quintessence, 1999:269–286.

ACEITE DO ARTIGO
O aceite final do artigo é condicionado ao recebimento de imagens 
com qualidade suficiente para publicação (veja as instruções abai-
xo). Uma vez que o manuscrito for aceito, os autores deverão enviar 
os arquivos das imagens em alta resolução (por e-mail) para: Email: 
jomi@editoranapoleao.com.br.

FOTOGRAFIAS/IMAGENS
Serão aceitas fotografias/imagens somente no formato digital. 
Ao enviar fotografias/imagens digitais ou digitalizadas favor considerar os 
seguintes aspectos:
• Uma boa qualidade de impressão requer fotografias/imagens com 
resolução mínima original de 300 dpi e com tamanho final apropriado 
(pelo menos 7,6 cm de largura).

Solicitação de Ilustrações
A Editora Napoleão conta com uma equipe de ilustradores. O(s) au-
tor(es) dos artigos poderão solicitar ilustrações técnicas através de 
referências enviadas no texto do artigo. Essas referências podem ser 
ilustrações, fotografias ou descrições. As ilustrações somente serão 
confeccionadas após o artigo ter sido aprovado para publicação.

Formulário de Submissão e Copyright Obrigatório 
(Termo de Transferência de Direitos Autorais)
O formulário de submissão e copyright obrigatório deve ser assinado 
por todos os autores, e deverá ser previamente enviado ao escritório 
editorial para que o processo de revisão possa ser iniciado. Este for-
mulário está disponível para download na página da editora: http://
editoranapoleao.com.br/download-formulario-submissao-obrigatorio.

PERMISSÕES E AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM
• As permissões do autor e editora deverão ser obtidas para o 
uso direto de material (texto, fotos, desenhos) sob copyright que não 
pertençam ao autor do artigo. As legendas e tabelas deverão conter 
os créditos (citação completa da fonte e os dizeres “Reproduzido 
com permissão”).
• O termo de permissão e autorização de uso de imagem por 
escrito do paciente é necessário para a publicação quando o paciente 
possa ser identificado num relato de caso, ilustração ou documento. Está 
disponível para download um modelo de termo de consentimento em: 
http://editoranapoleao.com.br/download-termo-permissao-uso-imagem.
• Enviar todas as cartas de permissão e autorização do uso 
de imagem juntamente com o manuscrito.

Cópias de cortesia
Cada autor(a) e coautor(es) receberá 01 cópia de cortesia do volume no 
qual seu artigo aparece, limitado a 06 cópias por artigo.
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FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO OBRIGATÓRIO

Título do artigo: ________________________________________________________________________________________________

A assinatura deste documento certifica a condescendência com as seguintes declarações:

Transferência de copyright. Tendo em consideração a publicação do trabalho acima, eu atribuo e transfiro para Editora 
Napoleão todos os direitos, e interesses nos direitos de propriedade do trabalho acima mencionado. Esta transferência legal 
aplica-se à todas as traduções do dito artigo bem como às exposições preliminares/postagens do resumo do artigo aceito na 
forma eletrônica previamente à publicação. Em caso de alterações na autoria (ordem, exclusão ou adição) após a submissão do 
manuscrito, um termo de concordância entre todos autores com esta alteração deverá estar arquivado junto à Editora. O nome 
de um autor poderá ser removido apenas sob sua solicitação.

Responsabilidades do autor. Eu atesto que:
1. O manuscrito é resultado de trabalho original sem a manipulação de dados, plágio ou fraude.
2. Este manuscrito não está sob avaliação em outro periódico e a pesquisa relatada não será submetida à publicação em outro 
periódico, a não ser que a decisão final dada por esta Revista seja de que o manuscrito não foi aceito.
3. Eu realizei uma contribuição científica significativa a este estudo, e eu estou completamente familiarizado com os dados es-
boçados neste manuscrito.
4. Eu li o manuscrito completo e assumo a responsabilidade pelo conteúdo e finalização da versão final submetida e entendo que 
se este manuscrito, ou parte dele, for descoberta fraudulenta, eu compartilho das responsabilidades.
5. Todas as imagens presentes neste manuscrito retratam de forma precisa os pacientes ou o material fotografado e não foram 
alteradas ou retocadas de forma alguma.

Declaração de conflito de interesses. Todas as minhas afiliações institucionais ou corporativas e todas as fontes de finan-
ciamento que deram suporte a este trabalho são conhecidas. Salvo as declaradas abaixo, eu certifico que não possuo associa-
ções comerciais (como consultorias, acordos de licenciamento de patentes, participações societárias) que possam representar 
algum conflito de interesse e conexão com o manuscrito submetido.

Procedimentos experimentais em humanos e animais. A Revista endossa os princípios estabelecidos na Declaração 
de Helsinki, e insiste que todas pesquisas envolvendo seres humanos reportadas nos artigos da Revista sejam conduzidas em 
conformidade com estes princípios. Os autores que relatarem experimentação em humanos ou animais deverão também citar 
evidência nos Materiais e Métodos de que este trabalho foi aprovado por, respectivamente, um comitê institucional de experimen-
tação clínica/humana ou um comitê institucional de cuidados e usos de animais (ou equivalente).

É necessária a assinatura de cada um dos autores na mesma ordem de citação na página de título. (Assinaturas via fax ou o envio 
de múltiplos formulários também serão aceitos). Para mais de seis autores favor utilizar uma folha extra.

Assinatura (1) Nome _______________________________________ Data _______________

Assinatura (2) Nome _______________________________________ Data _______________

Assinatura (3) Nome _______________________________________ Data _______________

Assinatura (4) Nome _______________________________________ Data _______________

Autor correspondente____________________________________________________________________________________________

Endereço _______________________________________________   nº_____  bairro________________________________________

cidade __________________________________________________________________________UF________CEP________________

Telefone _______________________________________________    Fax __________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________________________________

Descrição de associação comercial:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Eu,___________________________________________________________________________________________________________,

RG n. ____________________________, residente à Avenida/Rua ____________________________________________ n. _______, 

complemento ________________________, Bairro ___________________________________, na cidade de ___________________

_________________, por meio deste Termo de Permissão e Autorização do Uso de Imagem, consinto que o Dr. _____________

________________________________ tire fotografias, faça vídeos e outros tipos de imagens de mim, sobre o meu caso clínico. 

Consinto que estas imagens sejam utilizadas para finalidade didática e científica, divulgadas em aulas, palestras, conferências, 

cursos, congressos e também publicadas em livros, artigos, portais de internet, revistas científicas e similares, podendo inclusive 

ser mostrado o meu rosto, o que pode fazer com que eu seja reconhecido.

Consinto também que as imagens de meus exames, como radiografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéti-

cas, ultrassons, eletromiografias, histopatológicos (exame no microscópio da peça cirúrgica retirada) e outros, sejam utilizados 

e divulgados.

Este Termo de Permissão e Autorização do Uso de Imagem pode ser revogado, sem qualquer ônus ou prejuízo à minha pessoa, 

a meu pedido ou solicitação, desde que a revogação ocorra antes da publicação.

Fui esclarecido de que não receberei nenhum ressarcimento ou pagamento pelo uso das minhas imagens.

________________________________________________, _______ de _________________________ de 2__________.

Assinatura*: ______________________________________________

Paciente: 

CPF: 

RG: 

*Pais ou responsáveis em caso de menores de idade.
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