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1. INTRODUÇÃO
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Arial 12, MAIÚSCULA, negrito.

Recuo de primeira
linha: 1,25 cm

2cm

Animais, frequentemente, fazem uso de produtos farmacêuticos desenvolvidos
para uso humano, uma vez que a disponibilidade daqueles aprovados para uso
exclusivo em veterinária é pequeno. Mediante tal panorama, a manipulação de
produtos farmacêuticos personalizados vem ganhando destaque e, formas
farmacêuticas alternativas têm sido idealizadas e preparadas em farmácias magistrais
para preencher a lacuna criada pela falta de produtos que atendam às necessidades
específicas das diversas populações animais.
Continua [...].

Importância/Justificativa

Neste cenário, delinear uma formulação capaz de liberar o digluconato de
clorexidina localmente, na mucosa bucal de cães, sem a necessidade da
aplicação pelo tutor, é de grande interesse. Apesar do grande número de trabalhos
que tratam do desenvolvimento de filmes orodispersíveis (FODs) para uso humano,
os relatos acerca da existência deta forma farmacêutico para uso na prática veterinária
são escassos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi preparar, caracterizar e
avaliar a qualidade de FODs contendo digluconato de clorexidina.
Objetivo geral.

Fonte Arial 12, com parágrafos com recuo especial de 1,25 cm, justificados, com
espaçamento entre linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0). Não
deve ser saltada uma linha entre um parágrafo e outro dentro da mesma seção,
ous seja, não deve ser deixada linha em branco.
ATENÇÃO:
Parte da dissertação destinada à apresentação do trabalhado, mediante abordagem do problema,
hipótese, importância do tema, justificativa e objetivo geral do trabalho proposto. A hipótese e o
objetivo devem ser explicitados, de forma resumida, clara e concisa, no parágrafo final da Introdução.
O conteúdo da Introdução não deve ser confundido com revisão da literatura. Assim, o texto da
Introdução pode vir ou não acompanhado de citações, À CRITÉRIO DO ORIENTADOR. No caso da
necessidade de apresentar uma metodologia, a mesma deve ser feita de forma breve. A Introdução
não deve conter mais que 10 parágrafos e/ou não deve ultrapassar 3 páginas, devendo ter, idealmente,
2 páginas. Ao final da Introdução, bem como de cada seção, deve ser dada “Quebra de Página” em
“Inserir”.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2 cm
2.1 Punica granatum Linn: origem, nomenclatura e descrição botânica
1 cm
A Punica granatum L. é uma planta originária do continente asiático, com
relatos de crescimento espontâneo no Afeganistão, Iraque, Irã e Turquia. Há também
relatos de introdução do cultivo em regiões da América do Sul, África do Sul e Austrália
(OZGEN et al., 2008). Os principais países produtores de romã são, além do Irã e
Turquia, a Índia, a China e os Estados Unidos da América. Por outro lado, Espanha,
Egito e Israel são os países que mais dispendem investimentos em pesquisa e
estudos para melhorias no desempenho produtivo e mercadológico do fruto (TELES;
COSTA, 2014; WERKMAN et al., 2008).
1 cm
2.2 Cicatrização de feridas
1 cm
Em uma classificação simplificada, o processo de cicatrização de feridas foi
dividido em 3 fases: fase inflamatória, proliferativa ou de granulação e de remodelação
ou maturação (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). A representação das mesmas é
dada na Figura 1.
Figura 1 – Fases fisiológicas da cicatrização de feridas.

Fonte: GUSHIKEN et al., 2021 (Adaptado).

18

Assim como as figuras, tabelas e quadros, a citação, ou a chamada, de
equações ou fórmulas no texto é obrigatória e, sua localização deve acontecer o mais
próximo possível do trecho onde são mencionadas pela primeira vez (Equação 1).
𝑣𝑟 (𝑡) = 𝑅 × 𝑖(𝑡)

(Equação 1)

Fonte Arial 12, com parágrafos com recuo especial de 1,25 cm, justificados, com
espaçamento entre linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0). Não
deve ser saltada uma linha entre um parágrafo e outro, dentro da mesma seção, ous
seja, não deve ser deixada linha em branco.

ATENÇÃO:
A Revisão Bibliográfica, Revisão da Literatura ou Referencial Teórico, é o elemento textual obrigatório,
cuja finalidade é reunir os resultados de trabalhos de diferentes autores para fundamentar as hipóteses
que corroboram os caminhos que o autor escolheu para a resolução do seu problema (tema da sua
dissertação). Deve reunir diferentes conteúdos já publicados sobre o assunto, com argumentos
diversos e contraditórios acerca do seu tema, sendo preferidas publicações dos últimos 10 anos.
Idealmente, dos últimos 5 anos. O texto não deve conter opiniões do autor e deve ser escrito de forma
impessoal. Cada trecho ou parágrafo deve ser referenciado.
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3. OBJETIVOS
2 cm
3.1 Objetivo geral
1 cm
O objetivo geral do presente trabalho é.....
1 cm
3.2 Objetivos específicos
1 cm
Os seguintes objetivos específicos foram definidos para possibilitar o alcance do
objetivo geral:
• Avaliar a viabilidade do uso de diferentes bases poliméricas para o preparo de
filmes orodispersíveis;
• Pesquisar os atributos de qualidade de interesse dos filmes orodispersíveis
preparados a partir de diferentes misturas poliméricas utilizando métodos
farmacopeicos;
• ........

Fonte Arial 12, com parágrafos com recuo especial de 1,25 cm, justificados, com
espaçamento entre linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0). Não
deve ser saltada uma linha entre um objetivo e outro, dentro da mesma seção, ous
seja, não deve ser deixada linha em branco.

ATENÇÃO:
O objetivo geral deve resumir e apresentar a ideia central do problema que será abordado no trabalho
bem como a proposta de solução do mesmo. Já os objetivos específicos delimitam quais metas e/ou
atividades serão realizadas no trabalho para que o problema seja resolvido e o objetivogeral, alcançado.
Note que os objetivos específicos devem começar com um verbo (preparar, pesquisar, estudar,
avaliar, aplicar, determinar, entre outros) e, nesta seção, não deve haver descrição de métodos.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Caminho metodológico a ser seguido para que os
objetivos específicos sejam alcançados. Métodos

2 cm

devem ser descritos com riqueza de detalhes,
permitindo sua reprodução. Quando necessário,

4.1 Material

deve ser referenciado.

1 cm
• Ágar Müeller-Hinton (FLUKA; Lote: BCBL8105V)
• Butilhidroxitolueno (BHT) (FARMOS; Lote: 0882112)
• Cloridrato de cetamina 10% (SYNTEC; Lote: 0000258-00)

4.2 Equipamentos
A relação dos equipamentos

• Banho-maria (FANEM; modelo 1100)
• Câmera fotográfica (CANON; modeloEOS Rebel T5)

não precisa ser feita se, na
descrição de cada método,
os mesmos forem citados
como no modelo em 4.4.

4.3 Localização
A manutenção da colônia de M. domestica e os testes controlados foram
realizados no Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia
Veterinária, do Departamento de Parasitologia, Instituto de Veterinária, da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Município de Seropédica (RJ), Brasil.

4.4 Obenção da droga vegetal

Para obtenção da droga vegetal, as romãs foram lavadas em água corrente
para a remoção de sujidades e, após despolpamento, as cascas foram submetidas à
secagem em estufa com circulação forçada de ar (BIOPAR, modelo S480 AD), em
temperatura média de 40° C, por 72 h. Em seguida, as mesmas foram trituradas em
moinho de facas tipo Willey (MARCONI, modelo MA 340) até a obtenção da droga
vegetal seca, na forma de pó grosseiro.

Fonte Arial 12, com parágrafos com recuo especial de 1,25 cm, justificados, com
espaçamento entre linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0). Não
deve ser saltada uma linha entre um parágrafo e outro, dentro da mesma seção, ous
seja, não deve ser deixada linha em branco.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
2 cm
5.1 Subitem
1 cm
A discussão é a seção do trabalho que abriga os comentários sobre o
significado dos resultados, a comparação com outros achados de pesquisas e a
posição do autor sobre o assunto. Pode ser subdivida e cada um dos tópicos informará
sobre uma faceta da discussão. Seu conjunto fornece os subsídios para se julgar a
adequação dos argumentos frente à hipótese para resolução do problema, bem como
de diferentes métodos e resultados descritos na literatura, corroborando ou não com
seus achados. Subsidia a conclusão do trabalho e também deve ser referenciada.
Continua....[...].
Inicialmente, foi realizada avaliação do ganho de peso dos animais durante os
tempos 0, 7,14 e 21 dias, a fim de verificar se os mesmos permaneceram saudáveis.
Os resultados obtidos para o ganho de peso são dados na Tabela1.
Tabela 1 - Valores dos pesos médios dos animais nos tempos 0, 7,14 e 21 dias
Peso médio dos animais em gramas (± DP)
Grupos

Dia 0

Dia 7

Dia 14

Dia 21

N

198,8 (± 8,9)a

267,3 (± 12,9)a

302,0 (± 10,0)b

313,2 (± 9,0)b

GP

210,8 (± 7,4)a

270,1 (± 9,9)a

301,3 (± 9,1)b

315,8 (± 9,3)b

GR

248,0 (± 6,8)a

256,7 (± 8,2)a

287,1 (± 7,9)a

303,6 (± 7,3)b

PSAg

221,5 (± 11,5)a

280,6 (± 9,1)b

307,7 (± 9,5)b

320,2 (± 11,7)b

As médias seguidas por letras iguais na mesma linha não diferem entre si, pelo teste de
Bonferroni (p<0,05).

Fonte Arial 12, com parágrafos com recuo especial de 1,25 cm, justificados, com
espaçamento entre linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0). Não
deve ser saltada uma linha entre um parágrafo e outro, dentro da mesma seção, ous
seja, não deve ser deixada linha em branco.
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Quadro 1 - Classes terapêuticas e seus respectivos fármacos
Alcalóides de vinca*
Vinblastina
Vincristina
Vinorelbina

Antifúngicos
Cetoconazol
Itraconazol

Epipodopilotoxina*
Etoposídeo
Teniposídeo

Agentes antiparasitários
Doramectina
Ivermectina
Milbemicina
Moxidectina
Selamectina
Imunossupressores
Ciclosporina
Tacrolimus

Camptotecina*
Irinotecano
Topotecano
Antimicrobianos
Eritromicina
Doxiciclina
Tetraciclina
Levofloxacina

Cardiovasculares
Digoxina
Diltiazem
Verapamil

Fonte: Mealey; Fidel (2015).
*Fármacos relacionados com mutações específicas em cães.

Nas tabelas e quadros, a fonte utilizada deve ser Arial 12, com espaçamento entre
linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0). Tabelas e quadros devem
ser organizados de forma a não ultrapassarem as dimensões de uma página. Quando
ultrapassar as dimensões da página, as seguintes orientações devem ser seguidas:
• Cada página deve conter o título e o cabeçalho da tabela ou quadro;
• Cada página deve conter as indicações de continua, para a primeira; continuação,
para as demais; e, conclusão, para a última página.
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6 CONCLUSÕES
2 cm
A conclusão é o posicionamento do autor, coerente com seus objetivos,
metodologia, resutados analisados e comparação dos seus resultados com os da
literatura, acerca do alcance dos seus objetivos e da resposta ao seu problema. Nas
conclusões há lugar para especulações e perspectivas futuras. Por exemplo, assinalar
a direção de futuros esforços e recomendações para novas pesquisas que respondam
à questões não resolvidas ou novas questões surgidas. Deve ser clara, concisa,
objetiva e não referenciada.

Fonte Arial 12, com parágrafos com recuo especial de 1,25 cm, justificados,
com espaçamento entre linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0).
Deve ser organizada em parágrafo único.
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CAPÍTULO 1

12 cm

Titulo do artigo Titulo do artigo Titulo do artigo Titulo do artigo Titulo do artigo
2 cm
Autor 1, Autor 2, ...... Orientador
2 cm
Artigo a ser submetido à publicação ao periódico Brazilian Journal of Pharmaceutical
Science

Fonte Arial 12, com parágrafos com recuo especial de 1,25 cm, justificados,
com espaçamento entre linhas de 1,5 e, SEM ESPAÇAMENTO antes e depois (0).

Fonte Arial 10, justificado, com
espaçamento de 1,5 e posicionado

______________________

no fim da página.

Parte da dissertação apresentada pelo primeiro autor ao Programa de Pós-graduação em Ciências
Veterinárias da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, para obtenção do título de Mestre.
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CITAÇÕES NO TEXTO

A citação no texto deverá ser diretamente vinculada à lista de referências. As
chamadas no texto pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou pelo título
incluído na sentença, deve obedecer à mesma forma adotada na referência. Recomenda-se
evitar o uso de citação direta e de citação de citação.

Citação direta: transcrição na íntegra de parte da obra do autor consultado.
Há dois tipos de citação direta:

Citação direta curta
Deve ser inserida no texto, entre aspas.
“A expressão ‘furiosa’ dessa estátua de que fala Rabelais, corresponde também à realidade”
(BAKHTIN, 1987, p. 388).
Segundo Prunes (2000, v. 2, p. 647-648) “a inconformidade dos demandantes, sustentado
laudo pericial técnico [...]”.

Citação direta longa (mais de três linhas)
Deve constituir um parágrafo distinto.
•

Fonte tamanho 10;

•

Com recuo de 4 cm da margem esquerda;

•

O espaçamento das entrelinhas da citação deve ser simples;

•

Entre o texto e a citação utiliza-se 1 espaço de 1,5 cm

Citação indireta
a) Citação com um autor
No texto: Allan (2022) verificou que as vacinas […]
Final do parágrafo: […] (ALLAN, 2022).
b) Citação com dois autores
No texto: Lopes e Macedo (2020) […]
Final do parágrafo: […] (LOPES; MACEDO, 2020).
c) Citação com três autores
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No texto: Besse, Lopes e Machado (2021) [...]
Final do parágrafo: […] (BESSE; LOPES; MACHADO, 2021).
d) Citação com mais de três autores
No texto: Machado et al. (2019) [...]*
Final do parágrafo: […] ( MACHADO et al., 2019).
*Indicar o primeiro autor, seguido da abreviatura da expressão et al. em itálico (ABNT, 2018).
A expressão latina et al. (e outros) deve ser usada nas citações de autores no texto e nas
referências. Deve-se evitar o uso da expressão “e colaboradores”.
e) Citação de vários autores corroborando uma mesma ideia
Os autores devem ser citados de acordo com a ordem alfabética. Caso ocorra dois autores
com nomes iguais, deve-se seguir a ordem cronológica.
No texto: Conklin (1997), Hackbarth e Grover (1999) e Walsh e Ungson (1991) [...].
Final do parágrafo: [...] (CONKLIN, 1997; HUBER, 1991; PROBST; RAUB; ROMHARDT,
2002).
f) Citação de um mesmo autor com mesmas datas de publicação
Se publicados em um mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas,
inseridas sem espaçamento após a data e devem ser listados em ordem cronológica,
conforme a lista de referências.
[...] Curi (1998a), Curi (1998b) ou (CURI, 1998a,b).
Se publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm suas datas
separadas por vírgula, em ordem cronológica.
Curi (1998, 2001, 2010) [...].
g) Citação de diversos documentos de vários autores
No texto, quando mencionados simultaneamente, devem ser indicados em letras maiúsculas
e minúsculas, separados por vírgula e listados em ordem alfabética, independentemente do
número de autores e o último nome separado com a letra “e”.
Besse (2011), Lopes (1975) e Machado (1976) estudaram […].
Besse, Lopes e Machado (1983), Carneiro (1990) e Dias et al. (2001) estudaram […].
No final do parágrafo, os autores, quando mencionados simultaneamente, devem ser
apresentados em letras maiúsculas, separados por ponto e vírgula e listados em ordem
alfabética, independentemente do número de autores.
[…] (BESSE, 2011; LOPES, 1975; MACHADO, 1976).
[…] (PEARSON; CARPENTER, 1980; PEREIRA NETO, 1990).
[…] (BESSE; LOPES; MACHADO, 1978; CARNEIRO, 1990; DIAS et al., 2001).
h) Citação de internet
No texto, a citação é pelo sobrenome do autor ou instituição ou pela primeira palavra do título
da obra em maiúsculas, como se faz em uma citação tradicional. Não se faz necessário
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mencionar o endereço eletrônico junto à citação ou em nota de rodapé, pois a referência
completa deverá constar nas referências, ao final do trabalho. Quando não se encontra a data
da publicação coloca-se o ano da consulta entre colchetes.
[…] (CICONELLO; LARROUDÉ, [2015]).
k) Citação de capítulo de livro
Neste caso, são referenciados os autores do capítulo, identificando os demais dados da obra
na referência bibliográfica.
i) Autores diferentes com coincidência de sobrenome e ano
Acrescentar iniciais dos prenomes para estabelecer as diferenças.
No texto: Barreto, C. (1991) e Barreto, S. (1991) […].
Final de frase ou parágrafo: (BARRETO, C., 1991; BARRETO, S., 1991) […].
Se ainda existir coincidência, colocam‐se os prenomes por extenso.
Exemplos: (BARRETO, Celso, 1991; BARRETO, Carlos, 1991) […].
j) Citação de siglas
As organizações ou instituições devem ser citadas em caixa alta no texto.
Segundo dados da OMS (2021) […] ou […] (OMS, 2021).
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