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IDENTIFICAÇÃO DO CANALIS SINUOSUS E RAMIFICAÇÕES: UMA 
IMPORTANTE VARIAÇÃO ANATÔMICA OBSERVADA EM TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO. 

RESUMO 

 

A presença das variações anatômicas da maxila geralmente são 

desconhecidas, despercebidas ou negligenciadas pelos profissionais. 

Frequentemente, são executados procedimentos invasivos na região anterior da 

maxila, local onde comumente o canalis sinuosus (CS) se localiza. O CS é um ramo 

lateral que permite a passagem do nervo alveolar superior (NAS) proveniente do 

nervo infraorbital. Sendo pouco conhecido, o CS acaba sendo confundido com 

periapicopatias, por ser visualizado em radiografias convencionais como uma 

radiolucência apical ou até mesmo sofrendo iatrogenias, principalmente em 

reabilitação da região anterior da maxila, onde são utilizados implantes nos pilares 

caninos, possuindo grandes chances de ser identificado apenas quando há 

complicações inesperadas durante o procedimento cirúrgico, como parestesias e 

hemorragias. A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) possui a 

técnica mais conveniente para analisar os detalhes anatômicos da região, 

oferecendo uma imagem precisa e tridimensional. É de extrema importância o 

conhecimento anatômico sobre a área e suas possíveis variações, para prevenir 

acidentes e complicações durante o ato cirúrgico, possibilitando um melhor 

prognóstico e um pós operatório favorável ao paciente. 

 

Palavras-chave: Variação anatômica; Tomografia Computadorizada de Feixe 

Cônico; Canalis Sinuosus; Nervo maxilar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SINUOSUS CANALIS AND RAMIFICATIONS IDENTIFICATION: AN 

IMPORTANT ANATOMIC VARIATION OBSERVED IN COMPUTER BONUS 

COMPUTER TOMOGRAPHY. 

ABSTRACT 
The presence of anatomical variations of the maxilla is usually unknown, 

unnoticed or neglected by professionals. Invasive procedures are often performed in 

the anterior maxilla, where the canalis sinuosus (CS) is commonly located. The CS is 

a lateral branch that allows the passage of the superior alveolar nerve (NAS) from 

the infraorbital nerve. Being little known, the CS ends up being confused with 

periapicopathies, as it is viewed on conventional radiographs as an apical 

radiolucency or even suffering from iatrogenesis, especially in anterior maxillary 

rehabilitation, where implants are used in the canine pillars. identified only when 

there are unexpected complications during the surgical procedure, such as 

paraesthesia and bleeding. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) has the 

most convenient technique for analyzing the anatomical details of the region, 

providing an accurate and three-dimensional image. Anatomical knowledge about the 

area and its possible variations is extremely important to prevent accidents and 

complications during surgery, enabling a better prognosis and a favorable 

postoperative period for the patient. 

 

Keywords: Anatomic Variation; Cone Beam Computed Tomography; Canalis 

Sinuosus; Maxillary Nerve. 
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INTRODUÇÃO 

 

As variações anatômicas da maxila raramente são retratadas na literatura e, 

em muitos casos, sua presença é despercebida ou desconhecida pelos profissionais 

(GUIMARÃES et al., 2019). Frequentemente, são executados procedimentos 

invasivos na região anterior da maxila, quer seja devido a traumas, procedimentos 

estéticos, tratamentos endodônticos, cirurgias ortognáticas, cirurgias para remoção 

de supranumerários ou procedimentos reabilitadores, como a colocação de 

implantes (MACHADO et al., 2016; TORRES et al., 2015). O conhecimento 

anatômico das estruturas neurovasculares presentes nesta região é de fundamental 

importância para evitar complicações e obter um prognóstico favorável (TORRES et 

al., 2015).  

O CS é um ramo lateral que permite a passagem do NAS proveniente do 

nervo infraorbital. Radiograficamente, é identificado como uma estrutura radiolúcida 

em exames bidimensionais, habitualmente na região próxima ao incisivo lateral e 

canino superior, que, se observada em radiografia periapical, pode ser confundida 

como uma lesão periapical ou reabsorções internas radiculares (ARRUDA et al., 2017; 

GUIMARÃES et al., 2019; MACHADO et al., 2016;  MANHÃES-JUNIOR et al., 2016). 

Esta variação anatômica foi descrita pela primeira vez por Jones e 

colaboradores (1963), que identificaram como uma estrutura anatômica com nervos 

e vasos sanguíneos, que saem do nervo infraorbital através da parte posterior do 

forame infraorbital e percorrem lateralmente através de um canal ósseo de cerca de 

2mm de diâmetro ao lado da cavidade nasal. 

Surpreendentemente, esta importante variação anatômica ainda possui um 

diagnóstico pouco conhecido clinicamente, e tem grandes chances de ser 

identificada apenas quando há complicações inesperadas durante o procedimento 

cirúrgico, como parestesias ou hemorragias (WANZELER et al., 2014; ORHAN et al., 

2017). 

Os métodos convencionais de diagnóstico por imagem possuem limitações na 

identificação desta estrutura, pois oferecem uma imagem bidimensional e uniplanar. 

A TCFC possui a técnica mais conveniente para analisar os detalhes anatômicos da 

região, oferecendo uma imagem tridimensional, e mostrando com precisão a 
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localização, ausência ou presença de bifurcação, diâmetro e sua proximidade com 

estruturas adjacentes (WANZELER et al., 2014; KIM et al., 2015; ORHAN et al., 

2017). 

O objetivo deste trabalho é enaltecer, por meio de uma revisão de literatura, a 

importância do conhecimento anatômico do CS e sua identificação através de TCFC 

durante o planejamento e execução de procedimentos invasivos na região anterior 

da maxila.  
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada baseia-se em um estudo bibliográfico, do tipo revisão 

de literatura, onde foram utilizados artigos relevantes na área de pesquisa 

publicados em periódicos online nas bases Public Medline (PubMed), Scielo, 

LILACS e Google Acadêmico. As palavras chave utilizadas para a pesquisa foram: 

variação anatômica, CS, TCFC e nervo maxilar. 

Como critérios de inclusão utilizados para apuração dos artigos, foram 

aplicados um ou mais dos seguintes critérios: artigos publicados no período entre 

2011 e 2019, em exceção aos artigos clássicos de 1963 e 1999, ter como tema CS, 

descrever a anatomia da cabeça e pescoço, explanar o método da TCFC e, por fim, 

descrever casos clínicos ou estudos onde o CS foi detectado.  

Após a leitura do material, foram selecionados os artigos com relevância 

científica que melhor se encaixaram nos critérios pré-estabelecidos, onde as 

informações importantes foram organizadas e resumidas. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

O nervo infraorbital é a ramificação terminal do nervo maxilar que, por sua 

vez, é a segunda divisão do nervo trigêmeo, inervando o terço médio da face. 

Quando surge na face através do forame infraorbital, o nervo infraorbital é dividido 

em três ramos proximais (anterior, médio e posterior superior) e quatro ramos distais 

(pálpebra inferior, externo nasal, interno nasal e labial superior) (GUIMARÃES et al., 

2019; MACHADO et al., 2016; NEVES et al., 2011; RUSU et al., 2017; OLENCZAK 

et al., 2015; MANHÃES JÚNIOR et al., 2016; TIWARI et al., 2019).  

No canal infraorbital surge um pequeno ramo na face lateral rente ao ponto 

médio que permite a passagem do nervo alveolar superior anterior, chamado de 

canalis sinuosus. (NEVES et al., 2011; TORRES et al., 2015) O CS inicia seu curso 

com um birfucamento medial na parede anterior da maxila até a parede lateral da 

abertura piriforme. Ele percorre as bordas laterais e a borda inferior da abertura 

piriforme e finaliza seu curso no forame septal (BAENA-CALDAS et al., 2019).  

 O CS pode ser fracionado em três sessões: parte face orbital, parte 

transversal facial e a parte circunferencial facial, contendo o nervo alveolar superior 

anterior, veias e as artérias correspondentes que suprem os incisivos, caninos e 

tecidos adjacentes (KIM et al., 2015; TORRES et al., 2015; SHAH et al., 2017; 

GURLER et al., 2017). 

Manhães Júnior e colaboradores (2016) relatam em seus estudos que, em 

circunstâncias normais, o CS possui o diâmetro menor que 1mm e seu comprimento 

seria de aproximadamente 1.5cm na parede orbital, 2cm de comprimento em seu 

ramo total na maxila e 2cm na região lateral inferior da abertura piriforme, totalizando 

um comprimento de  5.5cm de comprimento. 

 Os métodos de diagnóstico por imagem utilizados frequentemente, como as 

radiografias panorâmicas e radiografias periapicais fornecem uma imagem 

bidimensional. A visualização da região anterior da maxila é prejudicada em exames 

radiográficos, por consequência da sobreposição das estruturas ocupadas nesta 

região, não fornecendo  informações necessárias para o cirurgião-dentista durante o 

planejamento do procedimento cirúrgico (ORHAN et al., 2017, NEVES et al., 2011, 

GUIMARÃES et al., 2019). 

Recentemente, a Academia Norte-Americana de Radiologia Bucofacial e 

Maxilofacial (AAOMR), elegeu a TCFC como a melhor opção no diagnóstico pré-
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operatório de implantes, fornecendo a imagem mais adequada para avaliação 

clínica, devido á sua imagem tridimensional (ARRUDA et al., 2017). 

A TCFC permite a visualização da imagem  nos três planos do espaço, com 

avaliação precisa através de pequenas espessuras de corte, utilizando-se, a 

depender da análise, padrões de espessura que podem variar de 0,5mm, 1mm e até 

2mm (NEVES et al., 2011). Oferece imagens mais confiáveis do complexo 

maxilomandibular, sem sobreposições, e alta (MANHÃES JÚNIOR et al., 2016; 

GUIMARÃES et al., 2019). 
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DISCUSSÃO 
 

         Autores como Neves e colaboradores (2011) e Torres e colaboradores (2015), 

afirmam que o CS se trata de uma rara variação anatômica pouco relatada na 

literatura, no entanto, autores como Wenzeler e colaboradores (2014), Talim e 

colaboradores (2018), Machado e colaboradores (2016) e Baena-Caldas e 

colaboradores (2019) afirmam através de seus estudos e pesquisas recentes, que o 

CS é uma estrutura anatômica normal e comum. Arruda e colaboradores (2017) por 

sua vez, relatam que a presença do CS apenas é considerada uma variação 

anatômica quando o canal possuir um diâmetro maior que 1mm e uma extremidade 

que se diferencia da coluna nasal anterior ou a repartições do canal ao longo de seu 

trajeto. 

Talim e colaboradores (2019) explicam que a literatura atual indica que a 

incidência dessa variação anatômica e de outros canais não é incomum. A 

incidência de um ou mais canais acessórios na maxila anterior com diâmetro maior 

que 1mm, exceto o canal nasopalatino, variou entre 15,7% e 32,9% em seus 

estudos. Os canais acessórios normalmente podem ser encontrados em região de 

palato em todos os dentes anteriores superiores e, em alguns casos, eles se 

comunicam com o CS. 

Independente de sua classificação, esta estrutura deve ser atenciosamente 

considerada pelo profissional em seu planejamento cirúrgico, uma vez que a 

presença inesperada do CS no momento cirúrgico pode trazer implicações clínicas 

significativas, levando em consideração que muitos procedimentos cirúrgicos são 

realizados na região anterior da maxila (TIWARI et al., 2019; TORRES et al., 2015; 

BAENA-CALDAS et al., 2019; ARRUDA et al., 2017). 

 Estudos recentes encontraram uma alta prevalência do CS. (BAENA-

CALDAS et al., 2019; MACHADO et al., 2016; WENZELER et al., 2014). A 

frequência do CS foi relatada por  Machado e colaboradores (2016), seu estudo foi a 

maior amostra de tomografias computadorizada avaliadas. Analisaram cerca de 

1000 tomografias computadorizadas, relatando a presença em 52,1%, 

predominantemente em homens.   No entanto, Manhães Júnior e colaboradores 

(2016), fizeram a avaliação de 500 tomografias e de acordo com seu resultado, a 

frequência de CS foi de 36,2%.  
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Em relação entre idade, gênero e variação anatômica, von Arx e 

colaboradores (2013), Machado e colaboradores (2016) e Oliveira-Santos e 

colaboradores (2012), narram que não há relação estaticamente significativa entre 

gênero ou idade. Em contrapartida, Skerci e colaboradores (2015), identificaram 

diferença significativa entre o gênero, sendo as variações do CS mais 

predominantes em mulheres do que em homens, relatando também uma presença 

maior de variações de acordo com o aumento da idade e um declínio após os 71 

anos de idade. 

A localização CS pode variar dependendo do indivíduo, podendo ser 

encontrado mais anteriormente, acima do incisivo central ou mais posteriormente, 

adjacente bilateralmente ao canino. (NEVES et al., 2011; MACHADO et al., 2016; 

TORRES et al., 2015). Segundo Oliveira-Santos e colaboradores (2012), existem 

sete possíveis locais (Fig. 1) em que o CS pode estar localizado no palato duro, 

como na 1) região de incisivos centrais, 2) entre o incisivos centrais e laterais, 3) 

região dos incisivos laterais, 4) região do primeiro pré-molar, 5) região de canino, 6) 

laterais ao forame incisivo e 7) posteriores ao forame incisivo.  

 

Fig 1. Localização do CS segundo OLIVEIRA-SANTOS et al., (2012). 

Sua morfologia ainda é raramente descrita na literatura e poucos estudos 

relatam o comprimento do CS (ARRUDA et al., 2017). Estudos de von Arx e 

colaboradores (2013) relatam que a estrutura se estende por cerca de 55mm pela 

maxila, e a distância vertical entre o forame infraorbital e o CS pode variar de 0 a 

9,0mm. Geralmente, o CS surge bilateralmente, e raramente é unilateral. 

(O
LIV

EIR
A

-SA
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S et al, 2
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2
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Algumas estruturas anatômicas são consideradas limitantes durante o exame 

pré-cirúrgico (TORRES et al., 2015). Durante a realização o plano de tratamento 

cirúrgicos na região de anterior da maxila, apenas é considerado o canal naso-

palatino e forame incisivo. E, geralmente, o pilar canino é a região de escolha para 

alojar os implantes dentários, em virtude da qualidade e quantidade da estrutura 

óssea presente na região e comumente, é a região onde se encontra o CS (NEVES 

et al., 2011; TORRES et al., 2015). 

O procedimento cirúrgico para colocação de implantes dentários na região 

anterior da maxila, muitas vezes é dificultada de ser realizada devido á biomecânica, 

estética e aos requisitos fonéticos essenciais para interagir perfeitamente com a 

limitação anatômica existente nesta região (NEVES et al., 2011; TORRES et al., 

2015; ORHAN et al., 2017; BAENA-CALDAS et al., 2019).   

Os principais danos ocorridos nestes canais podem influenciar na qualidade 

de vida do paciente devido a dor, parestesia e hiperestesia que podem acontecer, 

caso o operador não tenha o conhecimento da existência desta variação (OLIVEIRA-

SANTOS et al., 2012). Além de que, a probabilidade de contato direto ou indireto 

com o feixe neurovascular superior anterior, quando presente, pode levar a não 

osseointegração do implante dentário ou a disfunção sensorial (NEVES et al., 2011; 

TORRES et al., 2015; ORHAN et al., 2017; BAENA-CALDAS., 2019).   

Nos casos de traumas na região maxilofacial, como as fraturas e osteotomias 

de Le Fort I, que envolvem a separação da maxila com a região palatina e a de Le 

Fort II, que ocorrem através dos ossos nasais e da borda orbital, também estão 

associados á presença de sintomas dolorosos ou á parestesia envolvendo o CS 

(ARRUDA et al., 2017; RUSU et al., 2017). É imprescindível que o operador obtenha 

o máximo de informação possível, em especial, sobre o aspecto anatômico das 

variações e das estruturas adjacentes em imagens radiográficas (NEVES et al., 

2011, TORRES et al., 2015; ORHAN et al., 2017). 

Os canais acessórios do canalis sinuosos são raramente identificados nas 

imagens bidimensionais, devido à porosidade das camadas corticais ou de seu 

pequeno calibre, que normalmente é de aproximadamente 1mm de diâmetro 

(TORRES et al., 2015). Os canais mais calibrosos podem ser observados em 

radiografias como uma área de menor densidade próximo aos incisivos e caninos 

superiores  (ARRUDA et al., 2017; GUIMARÃES et al., 2019; MACHADO et al., 

2016;  MANHÃES-JUNIOR et al., 2016). 
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Quando identificado nas radiografias convencionais, o CS apresenta-se como 

uma estrutura radiolúcida na região periapical de caninos e incisivos superiores, 

podendo causar confusão no diagnóstico, por ser semelhante a uma lesão periapical 

(ARRUDA et al., 2017). 

Em 1999, Shelley et al reportou pela primeira vez na literatura um caso onde o 

CS apresentou-se como uma radiolucência periapical no canino superior (Fig. 2 e 3), 

mimetizando uma lesão periapical inflamatória. Já Shah et al (2017), Guimarães et al 

(2019) e Talim et al (2018), descreveram em seus casos, a ramificação do CS que 

através da radiografia periapical assemelhava-se a uma estrutura radiolucente 

periapical difusa, sugerindo uma reabsorção radicular. 

    

Figura 2 e 3. Radiografia periapical mostrando uma radiolucência apical. 

O CS e seus canais acessórios podem ser observados como uma estrutura 

linear hipodensa (Fig. 4) (ARRUDA et al., 2017) que pode passar pela região apical 

dos caninos. É importante ressaltar que a TCFC é importante no planejamento 

cirúrgico, por detectar estruturas que não podem ser observadas em imagens 

bidimensionais (KIM et al., 2015). 

As imagens em 3D, através da TCFC, oferecem detalhes anatômicos cada 

vez mais precisos, com qualidade e quantidade de informações muito próximas da 

realidade. Os três tipos mais importantes de visualização são: axial, sagital e frontal, 

exibindo com excelência fatias de regiões onde a altura e largura do osso 

necessitam ser avaliadas com precisão (MOURA et al., 2018). 

(SH
ELLEY et al, 1

9
9

9
) 
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             Figura 4. Exemplo de presença de CS em cortes transversais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Presença dos canais acessórios nos lados direito (a) e esquerdo (b). 
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CONCLUSÃO 

A incidência dessa estrutura presente nos estudos recentemente publicados 

na literatura, merece o reconhecimento dos profissionais em odontologia. A 

visualização da região anterior da maxila é sempre prejudicada em exames 

radiográficos dimensionais, Devido a limitação desta região, a TCFC é indicada para 

a identificação das estruturas anatômicas e suas variações presentes, permite uma 

visualização tridimensional de toda a região a ser trabalhada, viabilizando observar 

todas as estruturas e planos com maior detalhamento e precisão, possibilitando o 

correto diagnóstico e planejamento cirúrgico. 
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ANEXOS 

 

Norma para submissão 

 

APRESENTAÇÃO 

 
O Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research - BJSCR (ISSN 2317-4404) é um periódico trimestral, 
exclusivamente online, publicado regularmente pela Master Editora em Português e em Inglês. Trata-se de uma 
compilação científica no formato Open Access Journal*, direcionada a estudantes e pesquisadores das áreas da 
Saúde e de áreas afins, entando aberta à comunidade científica nacional e internacional. 
 
* Como o BJSCR é um Open Access Journal, a confirmação do interesse dos autores pela publicação do 

manuscrito dar-se-á pelo efetivo pagamento da taxa de publicação, em função dos custos relativos aos 
procedimentos editoriais. Entretanto, o pagamento deverá ser realizado APENAS DEPOIS do aceite declarado 
pelo Editor-Chefe do periódico BJSCR. A comunicação do aceite será encaminha via e-mail ao autor de 

correspondência. 
 
 
TAXA DE PUBLICAÇÃO 

 
Publicações em Português 

 
- Para cada artigo submetido a partir de 22/03/2018, com aceite declarado, a taxa de publicação é de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais), e o manuscrito deve ser encaminhado no respectivo template do 
periódico BJSCR e devidamente adequado às normas de publicação da revista; baixe o template nesta página. 

 
  
 
Publicações em Inglês 

 
- Para cada artigo submetido a partir de  22/03/2018, com aceite declarado, a taxa de publicação é de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais), desde que o manuscrito seja encaminhado no respectivo template do 
periódico BJSCR e escrito pelos autores na lingua inglesa, com as devisas adequações às normas de 
publicação da revista; baixe o template nesta página. 

 
  
 
Clique sobre um dos arquivos abaixo para fazer o download do template desejado, e enviar seu 
manuscrito ao periódico BJSCR: 

https://www.mastereditora.com.br/administracao/fotos/dados_basicos_grande/20130813_235400.jpg
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- Template BJSCR - estudo original 
 
- Template BJSCR - caso clínico 
 
- Template BJSCR - atualização da literatura 
  
 
ESCOPO EDITORIAL  

 
O escopo editorial do periódico BJSCR permite que sejam submetidos manuscritos originais (experimental 

clássico), de relatos de casos e atualizações da literatura.  
 
As instruções aos autores baseiam-se nos “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biological 
Journals” (“Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos”), utlizando o 
estilo Vancouver, de acordo com o International Committee of Medical Journal Editors. 

 
 Para submissão de manuscritos, selecione no menu o item "Submissão de artigos" 

 
ESTRUTURA DO MANUSCRITO 

 
- Artigos originais (experimental clássico): incluem estudos controlados e randomizados, estudos 

observacionais, bem como pesquisa básica com animais de experimentação. Os artigos originais deverão conter: 
identificação do(s) autor(es) e autor de correspondência, resumo, palavras-chave, abstract, keywords, 
introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusões, agradecimentos (se houver), financiamento 
(se houver) e referências. 
 
- Relatos de Casos Clínicos: descrições de condições clínicas ou cirúrgicas singulares, doenças especialmente 

raras ou nunca descritas, assim como formas inovadoras de diagnóstico ou tratamento, com foco no caso 
relatado e não no método (para enfocar o método, prefira o estilo "Relato de Técnica"). Os artigos de Relatos de 
Casos Clínicos deverão conter: identificação do(s) autor(es) e autor de correspondência, resumo, palavras-
chave, abstract, keywords, introdução (breve), descrição do caso clínico, discussão (contemporizando o caso 
apresentado com a literatura científica especializada), conclusões, agradecimentos (se houver), financiamento 
(se houver) e referências. 
 
- Artigos de atualização: avaliações críticas e ordenadas da literatura em relação a um certo tema de 

importância clínica. Profissionais de reconhecida experiência são periodicamente convidados a escrever revisões 
ou atualizações. Contudo, autores que julgarem poder contribuir com análises/ estudos sobre temas específicos 
poderão encaminhar seus manuscritos para nossa análise editorial. Os artigos de revisão ou atualização deverão 
conter: identificação do(s) autor(es) e autor de correspondência, resumo, palavras-chave, abstract, keywords, 
introdução, material e métodos (descrevendo os parâmetros utilizados para a seleção das referências bem como 
de outros parâmetros utilizados), discussão - exclusivamente textual ou ilustrada com elementos gráficos como 
figuras e tabelas, para melhor visualização dos dados em análise, conclusões, agradecimentos (se houver), 
financiamento (se houver) e referências. 
 
 
PREPARANDO O MANUSCRITO SEGUNDO AS NORMAS EDITORIAIS DO BJSCR 

 
1- TEXTO: deve ser redigido em no máximo 12 páginas, em formato eletrônico, utilizando como editor de texto o 

Microsoft Word, com espaçamento simples, sem espaços ociosos entre os parágrafos e fonte Times New Roman 
de tamanho 10. As margens devem ter 3 cm à esquerda e à direita e 2 cm acima e abaixo. O texto deverá estar 
justificado à página. Para a redação, utilize-se da terceira pessoa do singular e do verbo na voz ativa. 
 
2- TÍTULO: em português, deverá estar em negrito e centralizado no topo da primeira página, utilizando-se fonte 

de tamanho 18, em caixa alta (letras maiúsculas). O título em inglês, logo abaixo, deverá ser redigido em caixa 
alta, com fonte de tamanho 12. 
 
3- IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES): o(s) autor(es) deverá(ão) se identificar logo abaixo do título em inglês, 

com o nome digitado em caixa alta e justificado à página. Depois do nome do(s) autor(es), deve constar 
respectivamente a titulação e a instituição a que pertence/representa. Exemplos: 
 
  FULANO DE TAL. Acadêmico do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade Nonono. 

 
  SICLANA DE TAL. Cirurgiã-Dentiasta, Doutora pela Faculdade de Odontologia da Universidade Nonono, 

Docente do Curso de Graduação em Odontologia da Universidade Momomo. 
 
4- ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: abaixo da identificação do(s) autor(es), deve constar os dados do 

https://www.mastereditora.com.br/download-1881
https://www.mastereditora.com.br/download-1879
https://www.mastereditora.com.br/download-1880
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autor responsável pela correspondência: rua, bairro, cidade, estado, país, CEP e e-mail. Preferencialmente, o 
orientador do estudo deverá ser designado para os diálogos com o Corpo Editorial do periódico BJSCR, 

fornecendo preferencialmente seus contatos profissionais. 
 
5- RESUMO/ ABSTRACT: logo abaixo do endereço para correspondência, deverá ser digitada a palavra 

RESUMO, alinhado à esquerda, em negrito e em caixa alta. Na linha seguinte, deverá ser apresentado um breve 
resumo do manuscrito, com no máximo 200 palavras, seguido de 3 a 5 PALAVRAS-CHAVE*. O resumo deve 
ressaltar o fator motivador para a redação do trabalho, sendo composto por frases simplificadas (concisas), 
afirmativas, sem apresentação de itens enumerados com tópicos. Deverá ser redigido em parágrafo único. 
Símbolos que não sejam comumente utilizados, fórmulas, equações, diagramas, entre outros, devem ser 
evitados. O ABSTRACT, de mesmo teor do resumo deverá ser apresentado abaixo do resumo e seguido pelas 
KEYWORDS*, com significado equivalente às palavras-chave. 
 * Para utilizar palavras-chave/ keywords, utilize os “Descritores em Ciências da Saúde” DeCS/BIREME, 
disponível em http://decs.bvs.br. Caso não sejam encontrados os descritores disponíveis para cobrir a temática 
do manuscrito, poderão ser indicados termos ou expressões de uso conhecido. 
 
6- INTRODUÇÃO: abaixo do Abstract, escreva a palavra INTRODUÇÃO, centralizada em caixa alta e em 

negrito. Neste item, deve ser abordado o referencial teórico pesquisado para a elaboração do artigo. Se 
necessário, o texto poderá ser subdividido por subtítulo(s) sugestivo(s), grafados com alinhamento à esquerda e 
em negrito. A introdução deverá ser finalizada com a hipótese e o(s) objetivo(s) do estudo realizado, sem a 
necessidade de evidenciá-los em subtitulos. 
 
7- MATERIAL E MÉTODOS: depois da introdução, deverá constar o item MATERIAL E MÉTODOS, 

centralizado em caixa alta e em negrito. Neste item, os autores devem detalhar os recursos materiais e 
metodológicos utilizados para realização do trabalho. 
 Abreviaturas: para unidades de medida, utilize somente as unidades do Sistema Internacional de Unidades 

(SI). Utilize apenas abreviaturas e símbolos já padronizados, evitando incluí-las no título do manuscrito e no 
resumo. O termo completo deve preceder a abreviatura quando ela for empregada pela primeira vez, salvo no 
caso de unidades comuns de medida. 
 
8 – RESULTADOS: a seguir, constar o item RESULTADOS, centralizado em caixa alta e em negrito nos 

manuscritos chamados de originais (experimentação clássica), com resultados inéditos. Revisões da Literatura 
ficam dispensadas deste item de formatação.Figuras e Tabelas (se houver) deverão ser inseridas pelos autores 
no corpo do texto em local onde sua visualização facilite a compreensão do estudo apresentado. No Relato de 
Caso Clínico e no Relato de Técnica os resultados fazem parte da discussão, não sendo especificados 
separadamente. 
 - Se houver Figuras, recomenda-se que sejam coloridas, com numeração arábica progressiva. O título da figura 
deverá aparecer abaixo desta, seguido pela sua respectiva legenda, em fonte de tamanho 10. As figuras devem 
possuir pelo menos 300 dpi, no formato .JPG. Não serão aceitas imagens fora de foco; 
 - Se apresentar Tabelas, o título desta deverá ser inserido sobre (acima) a tabela, com numeração arábica 
progressiva, indicando, logo abaixo, a fonte da pesquisa (se houver), ou algum item de observação relevante 
para interpretação de seu conteúdo. Os resultados apresentados em tabelas não devem ser repetidos em 
gráficos, e vice-versa; 
 No texto, a referência às Tabelas ou Figuras deverá ser feita por algarismos arábicos. Note que não deverá ser 
feita inserção os elementos denominando-os como: esquema, diagrama, gráfico etc. Os elementos gráficos do 
artigo necessariamente deverão ser chamados de Figura ou de Tabela. Recomenda-se que o total de Figuras e 
Tabelas não seja superior a oito. 
 
9- DISCUSSÃO: após a apresentação dos resultados, deve constar o item DISCUSSÃO, centralizado em caixa 

alta e em negrito. Os autores deverão comentar sobre seus achados experimentais, contextualizando-os com os 
registros prévios na literatura científica especializada. 
 
10- CONCLUSÕES: após a discussão, deve constar o item CONCLUSÕES, centralizado em caixa alta e em 

negrito. O(s) autor(es) deverá(ão) responder de modo afirmativo ou negativo sobre a hipótese que motivou a 
realização do estudo, por meio do alcance dos objetivos propostos. No ultimo parágrafo, o(s) autor(es) 
poderá(ão) expressar sua contribuição reflexiva (de cunho pessoal), e/ou versar sobre as perspectivas acerca do 
estudo realizado. 
 
11- FINACIAMENTO: o(s) autor(es) deve(m) indicar a(s) fonte(s) de financiamento da pesquisa (agências de 

fomento, empresas, etc.). 
 
12- REFERÊNCIAS: é o último item de formatação do manuscrito, sendo identificada pela palavra 

REFERÊNCIAS, centralizada em caixa alta e em negrito. As referências devem ser numeradas de forma 
consecutiva de acordo com a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto e normalizadas no 
estilo Vancouver. Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com o Index Medicus (List of Journals 
Indexed in Index Medicus, disponível em http://www.nlm.nih.gov). Utilize fonte Times New Roman de tamanho 9. 
Listar todos os autores quando até seis; quando forem sete ou mais, listar os seis primeiros, seguidos de et al. 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/
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As referências são de responsabilidade dos autores e devem estar de acordo com os originais. 
 
Exemplos de referências: 

 
LIVROS: 
 
1. Vellini-Ferreira F. Ortodontia: diagnóstico e planejamento clínico. 3ª ed. São Paulo: Artes Médicas. 1999. 
2. Kane AB, Kumar V. Patologia ambiental e nutricional. In: Cotran RS. Robbins: patologia estrutural e funcional. 
6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2000. 
 
PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: 
 
3. Ong JL, Hoppe CA, Cardenas HL, Cavin R, Carnes DL, Sogal A, et al. Osteoblast precursor cell activity on HA 
surfaces of different treatments. J Biomed Mater Res 1998. 39(2):176-83. 
 
WEBSITES: 
 
4. World Health Organizacion. Oral health survey: basic methods. 4th ed. Geneve: ORH EPID: 1997. Ministério 
da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Imunoterapia. [acesso 11 mar. 2012] Disponível em: 
http://inca.gov.br/tratamento/imunoterapia.htm 
 
MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES E TESES: 
 
5. Mutarelli OS. Estudo in vitro da deformação e fadiga de grampos circunferenciais de prótese parcial removível, 
fundidos em liga de cobalto-cromo e em titânio comercialmente puro. [tese] São Paulo: Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo. 2000. 
 
ANAIS DE EVENTOS OU ENCONTROS CIENTÍFICOS: 
 
6. Ribeiro A, Thylstrup A, Souza IP, Vianna R. Biofilme e atividade de cárie: sua correlação em crianças HIV+. In: 
16ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. 1999; set 8; Águas de São Pedro. São 
Paulo: SBPqO. 1999. 
 
  
IMPORTANTE 

 
A Master Editora permite a reprodução do conteúdo de qualquer das edições do BJSCR, no todo ou em parte, 

desde que sejam mencionados o nome do autor e a origem, em conformidade com a legislação sobre Direitos 
Autorais. 
O artigo será publicado eletronicamente e estará disponível no site do periódico BJSCR, podendo estar 

vinculado à outros portais ou bases de periódicos científicas. 
As datas de recebimento e aceitação do manuscrito serão registradas no artigo publicado. 
As provas do artigo serão enviadas ao autor de correspondência via e-mail, para o autor de correspondência, ou 
para o autor que iniciou o processo de submissão, preferencialmente, devendo ser conferida e devolvida no 
prazo máximo de uma semana. 
 
Lista de arquivos a ser encaminhados para submissão pelo site: 

 
(  ) Documento formato Microsoft Word do manuscrito (autor.doc) 
(  ) Carta de solicitação de análise editorial do manuscrito, devidamente preenchida e assinada por todos os 
autores, transferindo todos os direitos autorais, caso o manuscrito venha a ser publicado sob a forma de artigo 
científico, no formato PDF (autor-direitos.doc). 
(  ) Documento comprobatório de aprovação do estudo em Comitê de Ética, para estudos experimentais com 
seres humanos ou com animais. Relato de caso clínico de paciente que não tenha sofrido intervenção 
experimental dispensa esta formalidade. 
 
(  ) Indicação de até 4 pareceristas ad hoc com titulação de doutor, e vinculado à Instituição de Ensino Superior 

ou Instituto de Pesquisa no Brasil ou no exterior, com expressividade ná área de conhecimento do manuscrito a 
ser publicado, em caso de aceite, e sem conflito de interesse com a obra ou seus autores, caso seja solicitado. 
Esta solicitação poderá ser realizada no caso do assunto ou área do conhecimento da obra submetida não ser 
de domínio técnico-científico dos atuais membros do Conselho Editorial do periódico BJSCR, ou a critério do 
Editor-Chefe do periódico BJSCR. 
 
Normas gerais e procedimentos editoriais após a submissão do manuscrito 

 
Os manuscritos submetidos para publicação no periódico BJSCR devem ser originais e não divulgados 
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previamente. Serão aceitos para submissão: manuscritos originais, relatos de casos e revisão/ atualização da 
literatura. 
 
A critério do Editor-Chefe do periódico BJSCR ou nos casos onde o assunto ou área do conhecimento da obra 
submetida não sejam de domínio técnico-científico dos atuais membros do Conselho Editorial do periódico 
BJSCR, o autor de correspondência poderá ser solicitado a indicar até 4 pareceristas ad hoc com titulação de 
doutor, vinculado à Instituição de Ensino Superior ou Instituto de Pesquisa no Brasil ou no exterior, com 
expressividade na área de conhecimento do manuscrito a ser publicado, em caso de aceite, e sem conflito de 
interesse com a obra ou seus autores.  
 
O manuscrito será submetido inicialmente ao Editor-Chefe do periódico BJSCR para uma análise preliminar de 

mérito, relevância e contribuição para expansão da fronteira do conhecimento científico, podendo ainda o 
manuscrito ser aprovado por ad referendum do Editor-Chefe do BJSC.   
 
Autores de manuscritos também poderão publicar suas obras no periódico sob convite especial do Editor-Chefe 
do BJSCR. 

 
Com o parecer preliminar favorável do Editor-Chefe, o manuscrito seguirá para análise ad hoc. Com parecer 
desfavorável para a publicação ocorrerá a recusa automatica do periódico BJSCR em publicar o manuscrito sob 

a forma de artigo científico, sendo as considerações motivadoras da decisão editorial devolvidas ao(s) autor(es). 
 
Quando e se necessário, serão solicitadas alterações e revisões aos autores. Ao Conselho Editorial 
do BJSCR reserva-se o direito de aceitar, sugerir alterações ou recusar os trabalhos encaminhados para 
publicação. Ao periódico BJSCR se reserva ainda o direito de realizar alterações textuais de caráter formal, 

ortográfico ou gramatical antes de encaminhá-lo para publicação. 
 
Uma vez que o manuscrito submetido seja aceito para publicação, a Master Editora e o 
periódico BJSCR passam a deter os direitos autorais exclusivos sobre o seu conteúdo, para fins de publicação, 

podendo autorizar ou desautorizar a sua veiculação, total ou parcial, em qualquer outro meio de comunicação, 
resguardando-se a divulgação de sua autoria original. Para tanto, deverá ser encaminhado junto com o 
manuscrito uma “Carta de Transferência de Direitos Autorais” (encaminhada ao autor de correspondência, via e-
mail, quando do comunicado de aceitação da submissão do manuscrito), contendo a assinatura de cada um dos 
autores. 
 
Manuscrito de pesquisa com seres humanos deverá ser submetido junto com uma cópia de autorização pelo 
Comitê de Ética da instituição onde o trabalho foi realizado, ou do Comitê de Ética mais próximo da instituição 
onde o estudo foi realizado. O mesmo procedimento deverá ser adotado, caso a experimentação científica tenha 
utilizado animais. 
  
 
Frisa-se que os conceitos emitidos nos textos são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo 
obrigatoriamente a opinião do Corpo Editorial do periódico BJSCR. Finalmente, a Editora Master e o 
periódico BJSCR, ao receber os manuscritos, não assumem tacitamente o compromisso de publicá-los. 

 
 
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato pelo e-mail:  bjscr@mastereditora.com.br 
A/C. Prof. Dr. Mário dos Anjos Neto Filho (Editor-Chefe do periódico Brazilian Journal of Surgery and Clinical 
Research - BJSCR). 

CONSELHO EDITORIALESCOPO EDITORIALINDEXAÇÕESNORMAS PARA PUBLICAÇÃOSOBRE O BJSCR 
Master Editora - Fone: 44 4141-7500 - Rua Princesa Isabel - 1236 - Maringá/PR 
email: mastereditora@mastereditora.com.br  

 

 

 

 

 

 

http://mce_host/administracao/bjscr@mastereditora.com.br
https://www.mastereditora.com.br/master_editora-37-258
https://www.mastereditora.com.br/master_editora-37-258
https://www.mastereditora.com.br/master_editora-37-254
https://www.mastereditora.com.br/master_editora-37-254
https://www.mastereditora.com.br/master_editora-37-249
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