NORMAS DE DIVULGAÇÃO DE CASOS CLÍNICOS

A Biodinâmica alterou a estrutura inicial da Dental Science, que passa a ser uma revista
comercial, com foco em trabalhos na área clínica. Tendo como objetivos: divulgar seus
produtos, técnicas de uso e seus diferenciais. A circulação da revista acontece inicialmente no
Brasil e posteriormente será traduzida para o inglês e espanhol para atender os clientes da
exportação.
Apresentamos abaixo as normas para apresentação de trabalhos clínicos, visando facilitar a
seleção dos mesmos, tanto para revista como para divulgação pela Biodinâmica.
ARTIGO
As publicações de caráter científico devem conter os seguintes tópicos:
Título em português, nome(s) do(s) autor(es), titulação do(s) autor(es), resumo, introdução,
revisão da literatura, proposição, material(ais) e método(s), resultados e discussão, conclusões
ou considerações finais, referências bibliográficas, tabelas, gráficos, legenda de figuras (caso
houver) e foto do autor.
RELATO DE CASO CLÍNICO E DE TÉCNICAS
Devem conter os seguintes tópicos:
Título em português, nome(s) do(s) autor(es), titulação do(s) autor(es), resumo, introdução,
revisão da literatura, proposição, relato do(s) caso(s) clínico(s), discussão, conclusões ou
considerações finais, referências bibliográficas e foto do autor.
SEQUÊNCIA ILUSTRATIVA DE CASO CLÍNICO
Devem conter os seguintes tópicos:
Título em português, nome(s) do(s) autor(es), titulação do(s) autor(es), descritivo do caso
clínico indicando os dados relevantes como idade, sexo, diagnóstico, tratamento proposto e
resultados.
TEXTO
O texto deverá ser fornecido em uma via impressa e em um arquivo digital preparado no
software “Word”. Fonte Arial 12. Para os casos das legendas das imagens dos procedimentos
(passo a passo), estas devem seguir como mencionado acima, sendo que devidamente
numeradas de acordo com as fotos encaminhadas.

PROFISSIONAL
Enviar uma via impressa e um arquivo digital preparado no software “Word” Fonte Arial 12,
com mini currículo e também encaminhar assinatura em papel branco livre de linhas para fins
de digitalização.
FOTOGRAFIAS
As fotografias deverão ser enviadas em alta resolução (mínimo de 300 DPI), numeradas de
acordo com a sua sequência e já recortadas todas no mesmo tamanho, de modo que fique
centralizado o assunto de interesse.
Não serão aceitas fotografias em “Power Point” ou “Word”.
Não serão aceitas imagens fotográficas fora de foco, com excesso de brilho, escuras ou com
outro problema que impeça a visualização do assunto de interesse ou a reprodução.
A comissão editorial reserva-se o direito de, em comum acordo com os autores, reduzir
quando necessário o número de ilustrações.
Foto do autor: Deve retratar o autor principal isoladamente ou com sua equipe atualizada e
em cores. O formato mínimo para a fotografia em papel é de 5cm x 7cm, preferencialmente
em meio digital de alta resolução.
Não será aceita foto do autor fora do foco ou com outro problema que impeça a reprodução.
QUESTÕES ÉTICAS
No material ilustrativo, o paciente não deve ser identificado ou estar reconhecível em
fotografias, não devendo aparecer nomes ou iniciais. A não ser que dê por escrito o seu
consentimento de publicação, o qual deve acompanhar os originais.
Os trabalhos deverão estar acompanhados de Declaração de Responsabilidade e Transferência
de direitos autorais, assinados por todos os autores.
ETAPAS DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos serão avaliados pelo Conselho Científico da Revista dental Science, que decidirá
quanto à compatibilidade da linha editorial, sobre a divulgação e o período a ser divulgado.
Será aplicada a compatibilidade do trabalho frente à indicação prevista para o produto. A
comissão de avaliação emitirá um parecer sobre os originais, contendo uma das três possíveis
avaliações: “não aprovado” “sujeitos a modificação” ou “aprovado”.
Os originais, com avaliação sujeita a modificações, serão remetidos ao(s) autor(es) para que
estes realizem as modificações pertinentes no prazo máximo de 20 dias.

Uma vez realizadas as modificações pelo(s) autor(es), estas são revisadas pelo conselho e, se
forem consideradas suficientes e adequadas, os originais recebem, então, a avaliação
“aprovado”.
FORMA DE APRESENTAÇÃO DE CASOS
Os casos clínicos enviados farão parte dos arquivos da Biodinâmica e poderão ser utilizados a
qualquer momento para divulgação na revista, encartes, jornal, cursos, site e quaisquer outros
meios de propaganda, citando-se sempre o(s) nome(s) do(s) autor(es).
É desejável que os casos clínicos deverão ser realizados unicamente com produtos do grupo e
empresas da Biodinâmica. Casos onde os produtos de consumo (que não são de importância
maior), não sejam do grupo, a etapa de seu uso pode ser mencionada, porém sem o nome
comercial do produto e sem foto.
Produtos importantes à técnica que não estejam disponíveis na linha do Grupo Biodinâmica
poderão ser mencionados.
Todos os casos clínicos deverão vir acompanhados de fotos iniciais intrabucais e/ou do sorriso
do paciente, destacando-se as alterações iniciais do caso. A seguir deverão ser apresentadas as
fotos ilustrando os passos da sua execução e citando-se os produtos utilizados. Por último
deve ser anexada a foto com o resultado final intrabucal e ou do sorriso do paciente.
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