ARQUIVOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIPAR
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE PARANAENSE

INSTRUÇÕES PARA AUTORES
Submissão
A revista Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR publica trabalhos
inéditos nas áreas das Ciências Biomédicas e da Saúde.
Os artigos podem ser redigidos em português, em inglês ou em espanhol
e não devem ter sido submetidos a outros periódicos. Os trabalhos devem
ser enviados por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas SEER (http://revistas.unipar.br/saude), por e-mail (arqsaude@unipar.br) ou
remetidas pelo correio, sendo três cópias impressas e uma em disquete ou CD
para Arquivos de Ciências da Saúde da Unipar. Universidade Paranaense.

Praça Mascarenhas de Moraes, 4282. 87502-210, Umuarama - PR. Deve ser
encaminhada, junto ao trabalho, uma carta de submissão assinada por todos
os autores, segundo a ordem de apresentação.
Os originais serão submetidos ao Conselho Editorial e ao Conselho
de Consultores que se reserva o direito de avaliar, sugerir modificações
para aprimorar o conteúdo do artigo, adotar alterações para aperfeiçoar a
estrutura, clareza e redação do texto e recusar artigos. Todas as informações
apresentadas pelos autores são de sua exclusiva responsabilidade.

Apresentação dos originais
Os artigos devem ser digitados, utilizando-se o programa MS-Winword
7.0, com fonte TNR 12, espaço 1,5, em folha tamanho A4, com margens
de 2 cm, indicando número de página no rodapé direito. Os originais não
devem exceder 25 páginas, incluindo texto, ilustrações e referências.
A primeira página deve conter o título do trabalho, nome completo
do(s) autor(es), identificação profissional, endereço para correspondência,
telefone e e-mail.
Na segunda página deve constar o título completo do trabalho, o resumo
e as palavras-chave, em português e em inglês, omitindo-se o(s) nomes(s)
do(s) autor(es).
As figuras, quadros e/ou tabelas devem ser numerados seqüencialmente,
apresentados no corpo do trabalho e com título apropriado. Nas figuras o
título deve aparecer abaixo das mesmas e, nos quadros ou tabelas, acima.
Todas as figuras devem apresentar resolução mínima de 300 dpi, com

extensão .jpg. Figuras coloridas serão custeadas pelo autor.
Todas as informações contidas nos manuscritos são de inteira
responsabilidade de seus autores. Todo trabalho que utilize de investigação
humana e/ou pesquisa animal deve indicar a seção MATERIAL E MÉTODO,
sua expressa concordância com os padrões éticos, acompanhado da cópia
do certificado de aprovação de Comissão de Ética em Pesquisa registrada
pela CONEP, de acordo com o recomendado pela Declaração de Helsink de
1975, revisada em 2000 e com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde do Brasil. Estudos envolvendo animais devem explicitar o acordo
com os princípios éticos internacionais (International guiding principles
for biomedical research involving animals), bem como o cumprimento das
instruções oficiais brasileiras que regulamentam pesquisas com animais
(Leis 6.638/79, 9.605/98, Decreto 24.665/34) e os princípios éticos do
COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal).

Artigo original (originado de trabalho experimental ou pesquisa de campo) deve conter:
1. Título; 2. Título resumido com no máximo 50 caracteres; 3. Resumo
com no máximo 250 palavras e Palavras-chave; 4. Introdução; 5. Material

e Método; 6. Resultados (este item pode conter, além de texto, tabelas,
quadros e figuras). 7. Discussão; 8. Conclusão; 9. Referências.

Artigo de revisão (levantamento bibliográfico com análise crítica sobre um assunto específico) deve conter:
1. Título; 2. Título resumido com no máximo 50 caracteres; 3. Resumo com
no máximo 250 palavras e Palavras-chave; 4. Introdução;

5. Desenvolvimento; 6. Conclusão; 7. Referências.

Relato de caso (apresentação dos fatos de uma observação com metodologia científica) deve conter:
1. Título; 2. Título resumido com no máximo 50 caracteres; 3. Resumo
com no máximo 250 palavras e Palavras-chave; 4. Introdução; 5. Relato

de Caso;
6. Discussão; 7. Conclusão; 8. Referências.

Notas (atividade ou opinião apresentada sem definição de conclusão) deve conter:
1. Título; 2. Título resumido com no máximo 50 caracteres; 3. Resumo com
no máximo 250 palavras e Palavras-chave; 4. Introdução; 5. Comentários;

6. Referências.

Citações:
Todas as citações presentes no texto devem fazer parte das referências e seguir o sistema autor-data (NBR 10520, ago. 2002). Nas citações onde o sobrenome
do autor estiver fora de parênteses, escrever-se-á com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula e, quando dentro de parênteses, todas maiúsculas,
da forma que segue:
1. Citação direta com até três linhas - o texto deve estar entre aspas. Ex.: Segundo Uchimura et al. (2004, p. 65) “ o risco de morrer por câncer de cérvice
uterina está aumentado a partir dos 40 anos ”.
2. Citação direta com mais de 3 linhas - deve ser feito recuo de 4 cm, letra menor que o texto, sem aspas. Ex.:
O comércio de plantas medicinais e produtos fitoterápicos encontra-se em expansão em todo o mundo, em razão de
diversos fatores, como o alto custo dos medicamentos industrializados e a crescente aceitação da população em relação
a produtos naturais. [...] grande parte da população faz uso de plantas medicinais, independentemente do nível de
escolaridade ou padrão econômico. (MARTINAZO; MARTINS, 2004, p. 5)
3. Citação indireta - o nome do autor é seguido pelo ano entre parênteses. Ex.: Para Lianza (2001), os DORT frequentemente são causas de incapacidade
laborativa temporária ou permanente.
4. Citação de citação - utiliza-se a expressão apud, e a obra original a que o autor consultado está se referindo deve vir em nota de rodapé. Ex.: O
envelhecimento é uma realidade que movimenta diversos setores sociais (GURALNIK et al. apud IDE et al., 2005)
5. Citação com até três autores deve aparecer com ponto e vírgula entre os autores, exemplo: (SILVA; CAMARGO)
6. A citação com mais de três autores deve aparecer o nome do primeiro autor seguido da expressão et al.
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INSTRUCTIONS OF AUTHORS
Submission
The Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR publishes inedited
articles in the Health and Biomedical Science domains.
The articles should be written in Portuguese, English and Spanish, and
should not have been submitted to other journals. The articles should be
sent by e-mail (arqsaude@unipar.br), or by regular mail - containing three
printed copies and one copy in a floppy disk or CD - to Arquivos de Ciências
da Saúde da UNIPAR. Universidade Paranaense. Praça Mascarenhas de

Moraes, 4282 87502-210, Umuarama - PR. A submission letter - signed by
all of the authors - should be attached according to the presentation order.
Originals will be submitted to the Editorial Board and the Board of
Consultants which reserves itself the right to improve the content of the
article, to perform alterations in order to improve the structure, coherence
and unit of the text, and to refuse the article. All the information presented
by the authors is their own responsibility.

Presentation of the originals
The original articles should be typed in Microsoft Office Word, Font:
Times New Roman, Size: 12, Space between lines: 1.5, Paper size: A4,
Borders: 2.0cm. Page number at the bottom right hand side. They should
not exceed 25 pages, comprehending text, illustrations and references.
Title of the article, author’s full name (s), professional identification,
mailing address, telephone number, and email should be on the first page.
Full title of the article, summary and key-words - in both Portuguese
and English - without the author’s name (s) should be on the second page.
Pictures, charts and tables should be numbered sequentially and
presented in the body of the article with appropriate title. The title should
appear below the pictures, as they should appear above charts and tables.
All of the pictures should be 300 dpi minimum resolution, extension .jpg.
Colored pictures will be defrayed by the author.

All information in the manuscripts is entire responsibility of their
authors. Every study using either human investigation or animal research
should indicate its explicit agreement with the ethical standards in the
MATERIALS AND METHODS together with an enclosed copy of the
certificate of approval issued by the Comitê de Ética em Pesquisa registered
by CONEP, in accordance with what is recommended in both the Helsinki
Declaration, 1975, revised in 2000, and Resolution 196/96 from Conselho
Nacional de Saúde do Brasil. Studies involving animals should explicit its
accordance with the international ethic principles - International Guiding
Principles for Biomedical Research Involving Animals – as well as the
accomplishment of the official Brazilian instructions regulating researches
involving animals (Laws 6.638/79 & 9.605/98, Decree 24.665/34) and
the ethic principles of COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação
Animal).

Original Articles (from experimenting or field search) should include:
1. Title; 2. Title summarized with in the maximum 50 characters; 3.
Summary with 250 words at most, and Key-words;
4. Introduction; 5. Materials and Method; 6. Results (this item may also

contain charts, tables and pictures); 7. Discussion; 8. Conclusions; 9.
References.

Article Review ( bibliographical survey with critical analysis of a specific subject) should include:
1. Title; 2. Title summarized with in the maximum 50 characters; 3.
Summary with 250 words at most, and Keywords;

4. Introduction; 5. Argumentation; 6. Final Considerations; 7. References.

Case report (presentation of facts from an overview based upon a scientific methodology) must include:
1. Title; 2. Title summarized with in the maximum 50 characters; 3.
Summary with 250 words at most, and Keywords;

4. Introduction; 5. Case Report;
6. Discussion; 7. Conclusion; 8. References.

Notes (activity or opinion presented without conclusion definition) must include:
1. Title; 2. Title summarized with in the maximum 50 characters; 3.
Summary with 250 words at most, and Keywords;

4. Introduction; 5. Comments;
6. References.

Citations:
All citations in the text should be mentioned in the references by following the data-author system (NBR 10520, ago. 2002). In the citations where the
author’s surnames are not in brackets, the first letter should be in capital letter, and only capital letters while in brackets, as follow:
1. Direct citation with up to 3 lines - the text should be in brackets. I.e. According to Uchimura et al. (2004, p. 65) “o risco de morrer por câncer de cérvice
uterino está aumentando a partir dos 40 anos”.
2. Direct citation with more than 3 lines - 4cm backing, smaller letters, between quotation marks. I.e.
O comércio de plantas medicinais e produtos fitoterápicos encontra-se em expansão em todo o mundo em razão a diversos
fatores, como o alto custo dos medicamentos industrializados e a crescente aceitação da população em relação a produtos
naturais. [...] grande parte da população faz uso de plantas medicinais, independentemente do nível de escolaridade ou
padrão econômico. (MARTINAZO; MARTINS, 2004, p. 5)
3.Indirect citation - the author’s name is followed by the year in brackets. I.e. Para Lianza (2001), os DORT frequentemente são causas de incapacidade
laborativa temporária ou permanente.
4. citation of citation - the expression apud as the original paper consulted by the author should be in a footnote. I.e. O envelhecimento é uma realidade
que movimenta diversos setores sociais (GURALNIK et al. apud IDE et al., 2005).
5. Citations containing up to 3 authors should have a semicolon between the names, i.e.: (SILVA; CAMARGO)
6. Citations containing more than 3 authors should have the author’s first name followed by et. al..
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REFERÊNCIAS
As REFERÊNCIAS devem ser apresentadas em ordem alfabética de sobrenome e todos os autores incluídos no texto deverão ser listados.
As referências devem ser efetuadas conforme os exemplos abaixo, baseados na NBR 6023, ago. 2002. Para trabalhos com até três autores,
citar o nome de todos; acima de três, citar o primeiro seguido da expressão et al.
Artigos de periódico
MORAIS, I. J.; ROSA, M. T. S.; RINALDI, W. O treinamento de força e sua eficiência como meio de prevenção da osteoporose. Arq.
Ciênc. Saúde Unipar, v. 9, n. 2, p. 129-134, 2005.
OBICI, A. C. et al. Degree of conversion and Knoop hardness of Z250 composite using different photo-activation methods. Polymer
Testing, v. 24, n. 7, p. 814-818, 2005.
Livros - Autor de todo o livro
BONFIGLIO, T. A.; EROZAN, Y. S. Gynecologic cytopathology. New York: Lippincott Raven, 1997. 550 p.
SILVA, P. Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 1314 p.
Livro - Autor de capítulo dentro de seu próprio livro
SILVA, P. Modelos farmacocinéticos. In: _____. Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. p. 16-17.
Livro - Autor de capítulo dentro de um livro editado por outro autor principal
CIPOLLA NETO, J.; CAMPA, A. Ritmos biológicos. In: AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. p. 17-19.
Teses, dissertações e monografias
OBICI, A. C. Avaliação de propriedades físicas e mecânicas de compósitos restauradores odontológicos fotoativados por diferentes
métodos. 2003. 106 f. Tese (Doutorado em Materiais Dentários) - Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade de Campinas,
Piracicaba, 2003.
SANT’ANA, D. M. G. Estudo morfológico e quantitativo do plexo mioentérico do colo ascendente de ratos adultos normoalimentados
e submetidos à desnutrição protéica. 1996. 30 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular) - Centro de Ciências Biológicas –
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 1996.
DANTAS, I. S. Levantamento da prevalência do tabagismo entre alunos do 2o grau noturno da Escola Estadual Manoel Romão Neto
do Município de Porto Rico – PR. 1997. 28 f. Monografia (Especialização em Biologia) – Universidade Paranaense, Umuarama, 1997.
Evento como um todo (em anais, periódico e meio eletrônico)
ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E FÓRUM DE PESQUISA, 4., 2005, Umuarama. Anais... Umuarama: UNIPAR, 2005,
430 p.
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLÓGICA, 20., 2003, Águas de Lindóia. Pesquisa
Odontológica Brasileira. v. 17, 2003, 286 p. Suplemento 2.
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. Disponível em:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.
Resumo de trabalho apresentado em evento
VISCONSINI, N. J. C. et al. Grau de translucidez de resinas compostas micro-híbridas fotopolimerizáveis: estudo piloto. In: JORNADA
ODONTOLÓGICA DA UNIPAR, 10., 2005, Umuarama. Anais... Umuarama: UNIPAR, p. 8-11, 2005. CD-ROM.
OBICI, A. C. et al. Avaliação do grau de conversão do compósito Z250 utilizando duas técnicas de leitura e vários métodos de fotoativação.
In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLÓGICA, 20., 2003, Águas de Lindóia. Pesquisa
Odontológica Brasileira. v. 17, p. 235, 2003. Suplemento 2.
Periódico on-line
KNORST, M. M.; DIENSTMANN, R.; FAGUNDES, L. P. Retardo no diagnóstico e no tratamento cirúrgico do câncer de pulmão. J.
Pneumologia, v. 29, n. 6, 2003. Disponível em : <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 10 jun. 2004.
Entidade Coletiva
BRASIL. Ministério da Saúde, Instituto do Câncer, Coordenação de Controle de Câncer (Pro-Onco), Divisão da Educação. Manual de
orientação para o “Dia Mundial sem Tabaco”. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer. 1994. 19 p.
Documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico
JORGE, S. G. Hepatite B. 2005. Disponível em: <http://www.hepcentro.com.br/hepatite_b.htm>. Acesso em: 15 fev. 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde. Datasus: informações de saúde. Disponível em: <www.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm>. Acesso em: 10
fev. 2006.
Documentos jurídicos
BRASIL. Lei no 10216, de 6 de abril de 2001. Estabelece a reestruturação da assistência psiquiátrica brasileira. Diário oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 abr. 2001.
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REFERENCES
References should be presented in alphabetical order by surname, and all of the authors included in the text should be mentioned. They
should be done as in the examples below – based on NBR 6023, ago. 2002. Cite all authors for articles including up to 3 authors, and only
the first followed by et. al. in case of more than 3.
Journal articles
MORAIS, I. J.; ROSA, M. T. S.; RINALDI, W. O treinamento de força e sua eficiência como meio de prevenção da osteoporose. Arq.
Ciênc. Saúde Unipar, v. 9, n. 2, p. 129-134, 2005.
OBICI, A. C. et al. Degree of conversion and Knoop hardness of Z250 composite using different photo-activation methods. Polymer
Testing, v. 24, n. 7, p. 814-818, 2005.
Book – author of the entire book
BONFIGLIO, T. A.; EROZAN, Y. S. Gynecologic cytopathology. New York: Lippincott Raven, 1997. 550 p.
SILVA, P. Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 1314 p.
Book – author of chapter inside his own book
SILVA, P. Modelos farmacocinéticos. In: _____. Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. p. 16-17.
Book – author of chapter included in book edited by other main author
CIPOLLA NETO, J.; CAMPA, A. Ritmos biológicos. In: AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. p. 17-19.
Theses, dissertations and monographs
OBICI, A. C. Avaliação de propriedades físicas e mecânicas de compósitos restauradores odontológicos fotoativados por diferentes
métodos. 2003. 106 f. Tese (Doutorado em Materiais Dentários) - Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade de Campinas,
Piracicaba, 2003.
SANT’ANA, D. M. G. Estudo morfológico e quantitativo do plexo mioentérico do colo ascendente de ratos adultos normoalimentados
e submetidos à desnutrição protéica. 1996. 30 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular) - Centro de Ciências Biológicas –
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 1996.
DANTAS, I. S. Levantamento da prevalência do tabagismo entre alunos do 2o grau noturno da Escola Estadual Manoel Romão Neto
do Município de Porto Rico – PR. 1997. 28 f. Monografia (Especialização em Biologia) – Universidade Paranaense, Umuarama, 1997.
Events as a whole (in anals journals and electronic médium)
ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E FÓRUM DE PESQUISA, 4., 2005, Umuarama. Anais... Umuarama: UNIPAR, 2005,
430 p.
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLÓGICA, 20., 2003, Águas de Lindóia. Pesquisa
Odontológica Brasileira. v. 17, 2003, 286 p. Suplemento 2.
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. Disponível em:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.
Paper summary presented in an event
VISCONSINI, N. J. C. et al. Grau de translucidez de resinas compostas micro-híbridas fotopolimerizáveis: estudo piloto. In: JORNADA
ODONTOLÓGICA DA UNIPAR, 10., 2005, Umuarama. Anais... Umuarama: UNIPAR, p. 8-11, 2005. CD-ROM.
OBICI, A. C. et al. Avaliação do grau de conversão do compósito Z250 utilizando duas técnicas de leitura e vários métodos de fotoativação.
In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLÓGICA, 20., 2003, Águas de Lindóia. Pesquisa
Odontológica Brasileira. v. 17, p. 235, 2003. Suplemento 2.
Online journals
KNORST, M. M.; DIENSTMANN, R.; FAGUNDES, L. P. Retardo no diagnóstico e no tratamento cirúrgico do câncer de pulmão. J.
Pneumologia, v. 29, n. 6, 2003. Disponível em : <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 10 jun. 2004.
Institutional
BRASIL. Ministério da Saúde, Instituto do Câncer, Coordenação de Controle de Câncer (Pro-Onco), Divisão da Educação. Manual de
orientação para o “Dia Mundial sem Tabaco”. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer. 1994. 19 p.
Online-access-only documents
BRASIL. Lei no 10216, de 6 de abril de 2001. Estabelece a reestruturação da assistência psiquiátrica brasileira. Diário oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 abr. 2001.
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