Normas para publicação
Os pesquisadores interessados em publicar na UNIVERSITAS devem preparar seus
originais seguindo as orientações abaixo, exigências preliminares para
recebimento dos textos para análise, aprovação e posterior publicação.
Normas adotadas:
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas – áreas de exatas e humanas
Vancouver: área da saúde
1) Postagem e endereço eletrônico
Os originais devem ser encaminhados com uma cópia impressa a UNIVERSITAS,
Rodovia Senador Teotônio Vilela, Km 8,5 – Jardim Alvorada – Araçatuba – SP, e
outra ao endereço eletrônico carlakmachado@yahoo.com.br
2) Formatação
Digitado nos processadores Microsoft Office Word ou similar, apresentado em
formato A4, fonte Cambria, tamanho da fonte 12, margens superior e inferior: 2,5
cm, direita: 3 cm, esquerda: 3 cm, em espaço 1,5, utilizando-se um só lado da folha.
Usar espaço correspondente 1,5 cm a partir da margem para início dos parágrafos.
Os artigos devem ter um mínimo de 8 páginas e máximo de 15.
Devem anteceder o texto os seguintes itens:
Título do trabalho (Fonte Cambria, tamanho da fonte 20, em negrito, com
espaçamento simples, centralizado, maiúsculo somente a primeira letra e as
demais como nomes próprios).
Exemplo:

Quantificação de partos naturais e cesarianas no
Hospital Municipal da Mulher – Araçatuba S.P.
Uma linha depois de título principal do artigo deve estar: o mesmo, porém,
traduzido em Inglês (Fonte Cambria, tamanho da fonte 12, em itálico, sem negrito,
espaçamento simples e centralizado).
Exemplo:
Quantification of Natural Births and Cesarean Section Performed at the Hospital
Municipal da Mulher – Araçatuba – SP
Uma linha após o título em Inglês devem conter (justificado a direita, negrito,
espaçamento simples, fonte 9), nome do autor (es). Em nota de rodapé descrição
do vínculo institucional do(s) mesmo(s) (indicar em nota de rodapé Instituição,
atividade ou cargo exercido, endereço eletrônico).
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Em seguida deve estar o resumo com no máximo 120 palavras, (Fonte Cambria,
tamanho da fonte 11, espaço entre linhas simples, sendo o título- RESUMO- em
maiúsculo e negrito), que deve ocorrer respeitando um corpo com único parágrafo.
Após o resumo, sem espaço, são apresentadas as palavras chave (até 5 palavras,
fonte Cambria, tamanho da fonte 11, em negrito), em português e em ordem
alfabética.
Exemplo:
RESUMO
Este trabalho verificou os índices quantitativos de partos normais e cesarianas no
Município de Araçatuba/SP, entre os anos de 2000 e 2007, adotando como unidade de
pesquisa o Hospital Municipal da Mulher Dr. José Luis de Jesus Rosseto. Foram analisados
relatórios anuais e mensais fornecidos pela instituição e, com base nesses dados, verificouse a diferença numérica entre tipos de partos, considerando‐se que se trata de um órgão
municipal, comparando‐se os resultados obtidos com aqueles citados em estudos já
realizados no Brasil, onde concluiu‐se que houve aumento no número de partos
cesarianas. Neste trabalho, é notado que por não se tratar de um hospital particular, os
índices de partos naturais são maiores que os de cesarianas, e que, ainda assim, o número
de partos cesarianas aumentou significativamente entre os anos de 2004 e 2007,
aproximando‐se muito da quantidade de partos naturais. As causas não são analisadas,
porém este aumento pode estar relacionado com o aumento do número de complicações
durante a gestação.
Palavras-Chave: Cesariana, Gestante, Hospital, Partos Normais

Posteriormente, abstract (versão inglês do resumo, fonte Cambria, tamanho da
fonte 12, sendo a escrita ABSTRACT em maiúsculo e negrito, respeitando um único
parágrafo, como no resumo em português) e Keywords (versão em inglês das
palavras chaves, fonte Cambria, tamanho da fonte 11, negrito como no exemplo em
português e em ordem alfabética).
ABSTRACT
This project analyzed the numbers of natural births and cesarean sections done in the city
of Aracatuba, between 2000‐2007, using as a base the Hospital Municipal da Mulher “ Dr.
José Luis de Jesus Rosseto”. We analyzed the annual and mensal data given to us by the
institution. We then verified the numerical diference between the two types of birth,
considering the institution as part of the city government, comparing the results with
national wide research, the increase of cesarean sections. Because the hospital is not
private, the number of natural births are greater than cesarean sections, but an increase in
the number of cesarean sections between 2004‐2007 is relevant, almost to the point of
being the same as the number of natural births. The cause of this effect could be related
with the increase of the need for cesarean sections.
Key words: Cesarean sections, Natural birth, pregnancy, hospital

A estrutura do texto deve ser dividida em partes não numeradas e com subtítulos.
Os subtítulos devem ser destacados no texto com um espaço posterior ao termino
do texto anterior, alinhado a esquerda (Fonte Cambria, tamanho da fonte 12, e
negrito), sendo a primeira letra maiúscula, as demais somente será maiúscula caso
seja nome próprio, porém, não há espaço que o separe do próximo texto, a qual faz

menção. É essencial conter introdução, o corpo do texto, conclusão ou
considerações finais e referência bibliográfica.
3) Referência no corpo de texto
Quando usa‐se citação livre sem transcrever as palavras do autor, a bibliografia
deve ser indicada no texto pelo sobrenome do(s) autor(es), em maiúscula, e ano de
publicação (SILVA, 1995) de acordo com ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas. Se um mesmo autor citado tiver mais de uma publicação no mesmo ano,
identificar cada uma delas por letras (SILVA, 1995a). Fonte Cambria, tamanho da
fonte 12.
Na norma da Vancouver, esse procedimento comparece no texto como exemplo
abaixo, ordem numérica sequencial.
Exemplo:
A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram
assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para
que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação
socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções
cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais,
quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do parto.
Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a maiores
morbidade e mortalidade materna e infantil [1]. Em publicação de 2001, a
“cesariana a pedido” tem sido implicada como uma das causas do crescente
aumento de partos cesarianas [2].
Na norma da ABNT:
A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram
assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para
que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação
socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções
cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais,
quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do parto.
Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a maiores
morbidade e mortalidade materna e infantil (RATINER, 1996). Em publicação de
2001, a “cesariana a pedido” tem sido implicada como uma das causas do crescente
aumento de partos cesarianas (CURY & MENEZES, 2006).
No caso de envolver citação sem recuo, justamente por ser inferior a 3 linhas
acrescenta‐se o sobrenome do(s) autor(es), em maiúscula, ano e página (RATINER,
1995, p. 12). Neste caso usar fonte Cambria, tamanho 12 e itálico.
Exemplo
[...] Cesárias são intervenções cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar
condições maternas ou fetais, quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos,
durante o desenrolar do parto. [...] (RATINER, 1996, p. 12)
4) Citações Textuais

Para as citações textuais ‐ transcrição literal de textos de outros autores ‐ longas
(mais de 3 linhas) deve constituir parágrafo independente, com recuo de 2 cm,
itálico, tamanho da fonte 11. O espaçamento entre linhas passa a ser simples, no
entanto, a fonte permanece a mesma.
Para as normas da Vancouver:
A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram
assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para
que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação
socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções
cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais,
quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do
parto. Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a
maiores morbidade e mortalidade materna e infantil [2].

Para as normas da ABNT:
A escolha do tipo de parto pela gestante e indução do médico sempre foram
assuntos complexos e polêmicos, pois existem vários fatores que contribuem para
que o parto normal não seja escolhido, entre eles: o tempo de gestação, situação
socioeconômica e medo da gestante de sentir dores. Cesárias são intervenções
cirúrgicas originalmente concebidas para aliviar condições maternas ou fetais,
quando há riscos para a mãe, para o feto ou ambos, durante o desenrolar do
parto. Esses procedimentos não são isentos de risco, pois estão associados a
maiores morbidade e mortalidade materna e infantil (RATTNER, 1996, p.2).

5) Referências Bibliográficas
Devem conter, nas referências bibliográficas somente aquelas citadas no texto. As
mesmas deverão estar em ordem alfabética, dentro das normas usuais da ABNT e
Vancouver na ordem sequencial numérica conforme aparecem no texto.
Para aqueles que recorrerem à norma da Vancouver:
1. CURY AF, MENEZES PR. Fatores associados à preferência por cesariana.
Rev. Saúde Pública. 2006 Abr 40(2):226‐32
2. RATTNER D. Sobre a hipótese de estabilização das taxas de cesárea do
Estado de São Paulo. Rev. Saúde Pública. 1996 Fev 30(1).
Para aqueles que recorreram a norma da ABNT
HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006
CURY AF, MENEZES PR. Fatores associados à preferência por cesariana. Revista
Saúde Pública. 40(2):226‐32, Abr. 1996
RATTNER D. Sobre a hipótese de estabilização das taxas de cesárea do Estado de
São Paulo. Revista Saúde Pública. 30(1). Fev. 1996
6) Nomenclaturas
Para o uso da nomenclatura tabelas, ilustrações, gráficos a mesma deve estar em
negrito com fonte Cambria, tamanho 11 e alinhada à esquerda. Devem ser

numeradas em arábico, consecutivamente, obedecendo a ordem que aparece no
texto. Não usar abreviaturas (como no caso de Fig.).
Exemplo
Tabela I -Dados das quantidades de partos normais e cesarianas nos anos de 2000 a 2003
Ano

2000
Normal

Cesariana

2001
Normal

Cesariana

2002
Normal

Cesariana

2003
Normal

Cesariana

Janeiro
Fevereiro
Março

Fonte: Martins ‐ 2006

O título, deve estar, fonte Cambria, tamanho da fonte 11, sem negrito.
Já no interior da tabela os dados devem ser digitados em fonte Cambria, tamanho
da fonte 9. As tabelas não devem ter suas bordas fechadas a direita e esquerda,
mas conter bordas superior e inferior, com suas respectivas divisões internas. Com
relação a autoria dos dados, a fonte de ser Cambria, tamanho da fonte 10.
7) Artigos com dados de seres humanos ou animais
Os autores de artigos cuja metodologia envolveu a participação e coleta de dados de
seres humanos de forma direta ou indireta, assim como uso de animais, devem enviar
uma cópia do certificado de autorização para a realização da pesquisa emitido pelo
CEP- Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos ou pelo CEUA –Comissão de
Ética e Pesquisa no uso de Animais.
Sem esta certificação os trabalhos não serão avaliados ou publicados.
8) Restrições
É vedada qualquer publicação realizada na UNIVERSITAS, em outras revistas
científicas.

