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Os Colegiados dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade
Veiga de Almeida resolvem aprovar medidas para normatizar a apresentação dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de Dissertação ou de Artigo
para Publicação (artigos aceitos, preferencialmente, submetidos ou em preparação). A
escolha é opcional. Em ambos os casos, os trabalhos continuam sendo elaborados
seguindo
estrutura
padrão
(ver
manual
no
site http://www.uva.br/mestrado/pdfs/normas-para-dissertacao.pdf), contendo as
seguintes partes:
1) Elementos Pré-textuais;
2) Elementos Textuais;
3) Elementos Pós-textuais.
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1 Elementos externos obrigatórios (comum para as duas formas: Dissertação ou
Artigo para Publicação)
1.1 Capa (encadernação)
Elemento obrigatório, onde as informações são transcritas na seguinte ordem:
- Nome da Instituição;
- Nome do Programa EX: ( Programa de Mestrado Profissional em: _______ );
- Nome do Autor;
- Título do Trabalho;
- Subtítulo, se houver, deve ser precedido de dois pontos;
- Local ( Cidade ) da Instituição onde deve ser apresentado;
- Ano de depósito ( da entrega ).

1.1.1 Padronização da capa (encadernação):
- Fonte: Arial 12;
- Capa Dura, de Cor azul rei ( Nome comercial da Cor ) ;
- Gravação em dourado;
- Miolo costurado e colado;
- Papel sulfite 90 gr.

1.2 Lombada
Elemento obrigatório. Ver modelo ( Anexo 1 ).
- Deve constar a sigla da instituição na parte superior horizontal, logo abaixo em
sentido vertical, o título, o nome do autor e o ano da publicação. Gravação em
dourado e fonte Arial 12. Deixar livre 30 mm da borda inferior da lombada até a data
para identificação bibliográfica com etiqueta a ser colocada posteriormente pela
biblioteca.
Indicação: Consultar a NBR 12225.
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2 Elementos Pré-textuais obrigatórios (comum para as duas formas: Dissertação ou
Artigo para Publicação)

2.1 Folha de rosto (anverso)
Elemento obrigatório. Ver modelo ( Anexo 2 ).
- Fonte: Arial 12;
- Nome do autor: Responsável intelectual do trabalho;
- Título principal do trabalho;
- Subtítulo: se houver. Deve ser evidenciada a sua subordinação ao título principal,
precedido de dois pontos;
- Natureza do trabalho: Fonte Arial 12 (dissertação, artigo para publicação e outros),
objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e outros), nome da Instituição a
que é submetido, área de concentração;
- Nome do orientador e, se houver, do coorientador;
- Local (cidade) da Instituição onde deve ser apresentado;
- Ano de depósito (da entrega).

2.2 Ficha catalográfica (verso da folha de rosto)
Elemento obrigatório.
- A ficha catalográfica identifica o trabalho, seguindo as regras de catalogação vigentes,
encontradas na Biblioteca Central da UVA. Será confeccionada, exclusivamente, pela
Biblioteca Setorial Tijuca. Para maiores informações, favor entrar em contato pelo
email: bibliotecatijuca@uva.br ou pelo telefone (21) 2574-8845.
2.3 Errata
Elemento opcional.
- Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e
pelo texto da errata. Apresentado em papel avulso ou encartado, acrescida do
trabalho depois de impresso.
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Exemplo:
ERRATA
KOTLER, Philip. Marketing para o ano XXI:
como criar, conquistar e dominar
mercados . São Paulo: Ediouro, 2009. 303 p. ISBN 9788500023958
Folha
16

Linha
10

Onde se lê
ano

Leia-se
século

2.4 Folha de aprovação
Elemento obrigatório. Ver modelo (Anexo 3).
- Fonte: Arial 12;
- Nome do autor: Responsável intelectual do trabalho;
- Título principal do trabalho;
- Subtítulo: se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao título principal,
precedido de dois pontos;
- Natureza do trabalho: Fonte Arial 12 (dissertação, artigo para publicação e outros),
objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e outros), nome da Instituição a
que é submetido, área de concentração;
- Inserir a data de Aprovação da Defesa e a disposição dos membros componentes da
banca examinadora, após a aprovação do trabalho ( EX: Ata de defesa ).

2.5 Resumo na língua vernácula (Resumo indicativo)
Resumo indicativo: Indica apenas os pontos principais do documento, não
apresentando dados qualitativos, quantitativos etc. De modo geral não dispensa a
consulta ao original.
Elemento Obrigatório. Ver modelo (Anexo 4).
- Constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e não de uma simples
enumeração de tópicos;
- Fonte: Arial 12;
- Devem recapitular as questões mais importantes e discutidas no trabalho, os
resultados obtidos bem como as principais conclusões;
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- Deve evitar preâmbulos, palavras introdutórias, dados ou outras informações de
interesse secundário;
- Deve ser escrito em parágrafo único, na voz ativa e na terceira pessoa do singular;
- Deve conter palavras representativas do conteúdo do trabalho;
- Palavras-chaves: 03 a 05 palavras;
- De 150 a 500 palavras.

2.6 Resumo na língua estrangeira
Elemento obrigatório. Ver modelo (Anexo 5).
- Fonte: Arial 12;
- Deve apresentar a versão do resumo para língua inglesa, francesa ou espanhola;
Português: Palavras-chaves:
Inglês: Key-words;
Francês: Mots-clef;
Espanhol: Palabra clave.
Indicação: Consultar a NBR 6028.

2.7 Sumário (último elemento pré-textual)
Elemento obrigatório. Ver modelo (Anexo 6).
- Fonte: Arial 12;
- Consiste na enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um
documento, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. Os títulos das
divisões ou seções devem ser relacionados ao número da página em que eles iniciam;
- Os elementos pré-textuais não devem constar no sumário.
Indicação: Consultar a NBR 6027.
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2.8 Elementos opcionais
- Errata;
- Dedicatória;
- Agradecimentos;
- Epígrafe;
- Ilustrações;
- Tabelas;
- Listas de siglas e abreviaturas;
- Símbolos.

3 Elementos textuais
Os elementos textuais são 3: Introdução, desenvolvimento e conclusão.

3.1 Introdução (comum para as duas formas, dissertação ou artigo para publicação)
A introdução deve ser geral, contendo uma revisão da literatura objetiva e
concentrada dos trabalhos principais e mais relevantes. Deve incluir a proposta do
trabalho e seus objetivos.

3.2 Desenvolvimento (específico para cada forma: dissertação ou artigo para
publicação)
3.2.1 Dissertação
Desenvolvimento padrão, composto pelos capítulos metodologia, resultados e
discussão, em casos de pesquisas laboratoriais, clínicas ou de revisões sistemáticas, ou
revisão de literatura e discussão, nos casos de revisões tradicionais.

3.2.2 Artigo para publicação
Poderão ser incluídos um ou mais artigos que estejam relacionados com a
proposta e objetivos do trabalho, em português ou inglês:
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a) o(s) artigo(s) deverá(ao) apresentar a formatação (resumo, introdução, material
e métodos, discussão, conclusão, referências, gráficos, figuras, tabelas etc.) de
acordo com a revista a que será submetido. As normas da revista escolhida
deverão ser apresentadas como anexo;
b) o(s) artigo(s) produzido(s) para a obtenção do título de Mestre, deverá(ao) ser
de preferência para publicação em Revistas Qualis B3 ou acima,
secundariamente em Qualis B4 e B5.
Pesquisar:
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaListaCompletaPeriodicos.faces

3 Conclusão (comum para as duas formas, dissertação ou artigo para publicação)
A conclusão também deve ser geral, de acordo com a introdução e com o
desenvolvimento do trabalho.

4 Elementos pós-textuais (comum para as duas formas, dissertação ou artigo para
publicação)
Os elementos pós-textuais deverão ser apresentados na seguinte ordem:

4.1 Referências
Elemento obrigatório. Na dissertação serão elaboradas conforme a ABNT NBR
6023. Para o modelo artigo para publicação serão elaboradas de acordo com a as
regras de Vancouver.

4.2 Glossário
Elemento opcional. Elaborado em ordem alfabética.

4.3 Apêndice
Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por
letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título.
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Exemplo: APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias.
APÊNDICE B – Avaliação quantitativa de células reprodutoras.

4.4 Anexo
Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras
maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título.
Exemplo: ANEXO A – Representação gráfica dos pacientes curados.

4.5 Índice
Elemento opcional. Elaborado conforme a ABNT NBR 6034 que se encontra no final
deste manual.

5 Formatação
- O trabalho deve ser escrito em língua portuguesa. Nos casos de trabalhos de
conclusão de curso em forma de artigo para publicação, formatados para revistas
internacionais, apenas o elemento textual desenvolvimento será redigido na língua
estrangeira aceita pelo periódico no qual se busca a sua publicação.
- Papel: Sulfite 90 gr branco;
- Formato: A4 ( 210 x 297 mm );
- Impressão: Em uma face da folha (anverso);
- Margens:
a) Lado esquerdo: 3 cm;
b) Lado direito: 2 cm;
c) Superior: 3 cm;
d) Inferior: 2 cm.
OBS: A margem esquerda é necessária para permitir a encadernação do trabalho.
- Alinhamento: justificado à direita;
- Fonte: ARIAL;
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- Tamanho da fonte (corpo): 12.

5.1 Espaçamento
O corpo do trabalho em 1,5. Casos específicos como as citações, as referências a
norma ABNT NBR 6023 deve ser consultada.

5.2 Paginação
- As folhas ou páginas dos elementos pré-textuais são contadas mas não numeradas;
- Numeração: a partir da primeira folha da parte textual (introdução), em algarismo
arábico, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior: 2 cm, ficando o
último algarismo a 2 cm da borda direita da folha;
- Na hipótese do trabalho ser concluído em mais de um volume, deve ser mantida uma
única sequência de numeração das folhas, do primeiro ao último volume;
- Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua
e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.

6. Indicativos de seção
O indicativo numérico de uma seção precede seu título. Deve obedecer as seguintes
normas:
6.1 Seções primárias
O título das seções primárias deve ser precedido de numeração em algarismo
arábico, assim como os títulos das seções secundárias, terciárias, quaternárias e
quinárias.
Devem estar alinhados à esquerda da folha, em Fonte Arial 12 e separado por um
espaço de caractere, sem ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer outro sinal.
Exemplo:
1 INTRODUÇÃO
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6.2 Seções secundárias até quinárias
- Devem ser numeradas em ordem progressiva.
Exemplo:
1. Título
1.1 (1º subtítulo)
1.1.1 (2º Subtítulo )
- Todas as seções devem conter um texto ligado a elas.

6.3 Seções sem indicativo numérico
- São elas:
1. Errata;
2. Agradecimento;
3. Lista de ilustrações;
4. Lista de tabelas;
4. Lista de abreviaturas e siglas;
6. Lista de símbolos;
7. Resumos: Indicação: Consultar a NBR 6028;
8. Sumário: Indicação: Consultar a NBR 6027;
9. Referências bibliográficas: Indicação: Consultar a NBR 6023;
10. Glossário;
11. Apêndice (s);
12. Anexo (s);
13. Índice: Indicação: Consultar a NBR 6034.

- Devem ser Centralizados e redigidos em Fonte Arial 12.
- Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica,
da primária à quinaria. Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito
ou sublinhado e outros.

7 Referências bibliográficas
- O aluno poderá optar pelas normas da ABNT ou Vancouver, de acordo com as
instruções do seu Orientador.
7.1. De acordo com a ABNT (Indicação: Consultar a NBR 6023)
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7.1.1. Livros
As referências devem ser listadas em ordem alfabética de entrada da referência que
pode ter sido pelo sobrenome do autor ou pela primeira palavra do título
desconsiderando o artigo definido ou indefinido.
Em casos específicos, pode-se optar ao invés do arranjo alfabético pelo numérico
onde as referências são numeradas e arranjadas correspondendo ao sistema numérico
adotados nas citações feitas no texto do trabalho.
Substituir o nome do autor de várias obras referenciadas sucessivamente na mesma
página por um traço sublinear equivalente a 6 (seis) espaços e ponto (______.), nas
referências seguintes à primeira.
As referências devem aparecer, sempre, alinhadas somente à margem esquerda e de
forma a se identificar individualmente cada documento, em espaço simples e
separadas entre si por espaço duplo.

Exemplos:
Um autor.
CASTRO, Claúdio de Moura. Desenvolvimento econômico, educação e educabilidade.
2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976.

Até três autores:
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica: para uso dos
estudantes universitários. São Paulo: McGraw-Hill, 1973. 158 p.
SILVA, Neuza Maria da; FARIA, Marlene Coutinho de; AZEVEDO, Junia Zacourc. ABC
do consumidor. Viçosa: UFV, 1988. 94 p.

Mais de três autores:
MADRUGA, Roberto Pessoa et al. Administração de marketing no mundo
contemporâneo. 3.ed. rev. atual. Rio de Janeiro: FGV Ed., 2004. 142 p. (Marketing)
ISBN 852250455-5 (broch.)
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7.1.2 Artigos de revista
Inclui parte da publicação periódica (volume, fascículo, números especiais e
suplementos, com título próprio) comunicações, editorial, entrevistas, recensões,
reportagens, resenhas e outros.
Exemplo:
CANIATO, Angela Maria Pires; RODRIGUES, Samara Megume. A construção psicossocial
da competição: o engano na cumplicidade de uma falsa vida. Psicologia & Sociedade,
Belo Horizonte, v. 24, n.1, p. 23-35, abr. 2012.

7.1.3 Parte de uma obra (livro)
Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra com autor(es)
e/ou título próprios.
Exemplo:
ROMANO, Giovani. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G; SCHMITH, J.
(Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. P. 7-16.

7.1.4 Obra em meio eletrônico
Quando se tratar de obras consultadas online (não se recomenda referenciar
material eletrônico de curta duração nas redes.).
Exemplo:
ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: <
http://www.terra.com.br/virtualbooks/freeebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 10 jan. 2002, 16:30:30.

Indicação: Consultar a NBR 6023.

7.2 De acordo com VANCOUVER
7.2.1 Todas as obras

Este tópico servirá para a colocação das referências que entraram na introdução geral,
mas que não fazem parte do(s) artigo(s), conforme norma Vancouver. Deverão ser
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numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem que foram citadas no texto,
da forma que dito nos itens 7.2.2.1 e 7.2.2.2:

7.2.1.1 Até 6 autores
Todos os autores aparecem:
Exemplo:
Carneiro-Campos LE, Fernandes CP, Balduíno A, Leite Duarte ME, Leitão M. The effect
of titanium topography features on mesenchymal human stromal cells' adhesion. Clin
Oral Implants Res. 2010;21:250-254.

7.2.1.2 Mais de 6 autores
Os 6 primeiros autores são citados, seguido da expressão “et al”.
Exemplo:
Lago LM, Martins JJ, Schneider DG, Barra DCC, Nascimento ERP, Albuquerque GL et al.
Itinerario terapéutico de los usuários de una urgencia hospitalar. Cien Saude Colet.
2010; 15:1283-1291.
Indicação: Consultar as Normas de Vancouver:

http://www.icmje.org/urm_main.html

8 Citações
8.1 De acordo com a ABNT
Estes são os tipos de citações:
a) citação: menção de uma informação extraída de outra fonte;
b) citação de citação: citação direta ou indireta de um texto em que não se
teve acesso ao original;
c) citação direta: transcrição textual de parte da obra do autor;
d) citação indireta: texto baseado na obra do autor consultado.

8.1.1 Localização
As citações podem aparecer no texto ou em notas de rodapé.
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8.1.2 Regras gerais de apresentação
Nas citações as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou
título incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando
estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas.
Exemplos:
No texto com até três linhas:
Exemplos
A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a
classificação proposta por Authier-Reiriz (1982).
“Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da
filosofia [...]” (DERRIDA, 1967, p. 293).
No texto com mais de três linhas:
As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas,
separadas do texto por um espaço. O trecho citado é feito em espaço simples entre as
linhas, com fonte de tamanho menor e com recuo de 4 cm da margem esquerda e sem
aspas. Ao final da transcrição, faz-se a citação.
Exemplo
O objetivo da pesquisa era esclarecer os caminhos e as etapas por meio dos quais essa
realidade se construiu. Dentre os diversos aspectos sublinhados pelas autoras, vale
ressaltar que:
[...] para compreender o desencadeamento da abundante retórica que fez
com que a AIDS se construísse como 'fenômeno social', tem-se
freqüentemente atribuído o principal papel à própria natureza dos grupos
mais atingidos e aos mecanismos de transmissão. Foi construído então o
discurso doravante estereotipado, sobre o sexo, o sangue e a morte [...].
(HERZLICH e PIERRET, 1992, p.30).

No rodapé:
É feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada
capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.
A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa.
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Exemplo:
____________________
¹ FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo:
Malheiros, 1994.

Indicação: Consultar a NBR 10520.

8.2 De acordo com a Vancouver
As referências deverão ser identificadas por números arábicos, em sobrescrito, na
ordem em que aparecem no texto (capítulo Introdução), imediatamente após a última
palavra ou pontuação:
Ex1: A doença periodontal é uma infecção,4 porém...
Ex2: ... a cárie dentária4 e a pulpite crônica5...

No ato da defesa da dissertação ou do artigo para publicação, deverá ser
entregue à Coordenação do Programa uma cópia impressa e uma cópia eletrônica do
trabalho.
Após a defesa, o aluno deverá entregar, em até 30 (trinta) dias, 1(um) exemplar
do TCC na forma apresentada e 1(uma) cópia eletrônica, onde constem as correções e
sugestões feitas pela Banca Examinadora, bem como comprovante de envio do artigo
para a revista a qual será submetido à publicação.
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ANEXO 1 – MODELO DE LOMBADA ( Elemento Obrigatório )

UVA

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL DE CRIANÇAS DE 06
A 08 ANOS DA CIDADE DE NITERÓI-RJ

TEREZA CRISTINA ANDRADE SCHOTT

2012

. O título pode ser abreviado (ABNT 12225, item 4.1.1) mas não se abreviam palavras
com menos de cinco letras.
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ANEXO 2 – MODELO DE FOLHA DE ROSTO ( Elemento Obrigatório )

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós - graduação – Strictu sensu Mestrado Profissional em ___________
Universidade
Veiga
de
Almeida,
como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em
_______________________. Área de
concentração – _________________ .

ORIENTADOR (A):

CIDADE
ANO
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ANEXO 3 – MODELO DE FOLHA DE APROVAÇÃO ( Elemento Obrigatório )
FOLHA DE APROVAÇÃO

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

Dissertação apresentada ao Programa
de Pós - graduação – Strictu sensu Mestrado Profissional em ___________
Universidade
Veiga
de
Almeida,
como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em
_________________________. Área de
concentração – _________________ .

Aprovada em 16 de dezembro de 2010

BANCA EXAMINADORA

__________________________________________
Profº Dr. Nome Completo
Universidade Veiga de Almeida

__________________________________________
Profº Dr. Nome Completo
Universidade Veiga de Almeida

__________________________________________
Profº Dr. Nome Completo
Universidade - Banca Externa
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ANEXO 4 – MODELO DE RESUMO NA LÍGUA VERNÁCULA ( Elemento Obrigatório )

RESUMO
A proposta homeopática (PH) no tratamento da Periodontite Crônica (PC) visa o
equilíbrio do doente. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os benefícios
adicionais de uma PH como coadjuvante no tratamento periodontal convencional
(TPC). Para participar deste estudo do tipo Ensaio Clinico Randomizado Controlado
Cego foram selecionados 60 indivíduos, de ambos os gêneros, com idades entre 35 e
70 anos, sendo 40 com PC e 20 sem PC. Pacientes com PC, com nível de inserção clínica
(NIC) e profundidade de sondagem (PS) ≥ 4 mm, em no mínimo dois sítios em dois
elementos distintos, receberam dois tratamentos: TPC (GPC) ou TPC mais TH
padronizada (GPT), que incluía Berberis, por 45 dias, Mercurius solubilis/ Belladona/
Hepar sulphur, por 30 dias e Pyrogeniun, por 2 semanas. Foram feitas avaliações
iniciais e após 90 dias, exceto para parâmetros clínicos periodontais (avaliação
adicional após 30 dias). A qualidade de vida (QV) foi avaliada pelo formulário FACIT-G
(versão 4), enquanto as respostas locais e sistêmicas a PC foram avaliadas por
parâmetros clínicos e laboratoriais, respectivamente. Os dados foram analisados por
teste t para amostras independentes e pareados e ANOVA, sendo o nível de
significância estabelecido em 5%. Os indivíduos com PC apresentaram, no início do
estudo em relação ao controle (GSC), maiores impactos negativos na QV, Colesterol
LDL e glicemia aumentados. Após 90 dias, houve uma redução significativa nos
domínios estudados (QV) em ambos os grupos com PC, exceto no domínio funcional
(GPC) e no domínio social-familiar (GPT); todos os parâmetros sistêmicos avaliados
sofreram redução, exceto Colesterol LDL e HDL, em GPC, e Colesterol HDL, em GPT.
Houve um ganho em NIC apenas em GPT (+0,51 mm), após 90 dias, embora tenha
havido uma redução da PS, dos níveis de placa visível e do sangramento a sondagem
em ambos os grupos, em todos os períodos. Concluindo, a TPC foi eficaz na redução de
parâmetros clínicos e sistêmicos, e na melhoria na QV em curto prazo (90 dias). A PH,
como coadjuvante a TPC, otimizou a melhora de alguns parâmetros clínicos,
metabólicos e relacionados a QV.
Palavras-chave: Periodontite crônica grave. Terapia periodontal convencional.
Homeopatia.
Neste exemplo existem 342 palavras.
Se para artigo a ser publicado o máximo de palavras terá que totalizar 250.

21

ANEXO 5 – MODELO DE RESUMO NA LÍGUA ESTRANGEIRA ( Elemento Obrigatório )

ABSTRACT
The homeopathic proposal (PH) in the treatment of Chronic Periodontitis (PC) seeks to
the balance of the patient. Thus, the objective of this study was to assess the
additional benefits of a PH as an adjunctive in conventional periodontal treatment
(TPC). To participate in this “Blind Randomized Controlled Clinical Trial”, 60 individuals
of both genders, aged between 35 and 70 years, were selected, being 40 with PC and
20 without PC. Patients with PC, with clinical attachment level (NIC) and probing depth
(PS) ≥ 4 mm, in at least two sites in two distinct elements, received two treatments:
TPC (GPC) or TPC plus standardized PH (GPT) Berberis, which included, by 45 days,
Mercurius solubilis/Belladonna/Hepar sulphur, for 30 days and Pyrogenium, by 2
weeks. Initial assessments were made before and after 90 days of treatments, except
for periodontal clinical parameters (additional assessment after 30 days of treatment).
The quality of life (QV) was evaluated by FACIT-G (version 4), while local and systemic
responses to PC were evaluated by clinical and laboratory parameters, respectively.
The data were analyzed by t-test for independent samples, paired t-test and ANOVA,
being the significance level established in 5%. Individuals with PC presented, at the
beginning of the study in relation to the control (GSC), the greatest negative impacts in
QV, and enhanced values of LDL cholesterol and blood glucose. After 90 days, there
was a significant reduction in the domains studied (QV) in both groups with PC, except
in the functional domain (GPC) and social-family (GPT); all systemic parameters
evaluated declined, except LDL and HDL Cholesterol in GPC, and HDL Cholesterol in
GPT. There was a gain in NIC, only in GPT (+0.51 mm), after 90 days. It was also
observed a reduction of the PS, of the visible plaque levels and of the probing bleeding
in both groups, in all periods. Conclusion, TPC has been effective in reducing systemic
and clinical parameters, and in the improvement of QV on short-term (90 days). The
PH, as an adjunctive to TPC, optimized the improvement of some clinical, metabolic
and related to QV parameters.
Key Words: Chronic Periodontitis serious. Conventional periodontal therapy.
Homeopathy

Neste exemplo existem 346 palavras.
Se para artigo a ser publicado o máximo de palavras terá que totalizar 250.
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ANEXO 6 – MODELO DE RESUMO DE SUMÁRIO ( Elemento Obrigatório )
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