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RESUMO 

 

As enteroparasitoses são uma das doenças mais disseminadas no mundo, 

constituindo um grave problema de saúde pública, principalmente em países 

em desenvolvimento, como os inseridos na América do Sul. Embora 

descoberto recentemente, o Urbanorum spp. representa parte significativa das 

infecções parasitárias ocorridas nos últimos anos. Objetivo: O estudo tem como 

objetivo analisar a prevalência de infecções parasitárias causadas por 

urbanorum spp. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, orientada a 

partir de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: PubMed, Bireme, 

LILACS, Medline, IBECS, MedCarib e SCIELO. A busca dos dados ocorreu nos 

meses de junho a setembro de 2019. Os descritores DeCS/MeSH utilizados 

foram parasitos (parasites), doenças parasitárias (parasitic diseases), 

enteropatias parasitárias (Intestinal diseases, parasitic) e humanos (humans), 

através do operador booleano “AND”. Resultados: A pesquisa obteve um total 

de 9 estudos, os quais abrangiam condições dos países sulamericanos 

convergentes para endemias de parasitoses, assim como a prevalência de 

casos de infecções por urbanorum spp. Conclusão: Embora descoberto 

recentemente, o Urbanorum spp. representa parte significativa das infecções 

parasitárias ocorridas nos últimos anos na América do Sul. É de fundamental 

importância o controle de fatores que impulsionam a difusão de doenças 

parasitárias, assim como uma melhor assistência á saúde dos indivíduos em 

maior risco para desenvolver essas enfermidades. 

Palavras-chave: Urbanorum spp; Enteroparasitoses; Infecções parasitárias.  
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ABSTRACT 

Enteroparasitosis is one of the most widespread diseases in the world, 

constituting a serious public health problem, especially in developing countries, 

such as those in South America. Although recently discovered, Urbanorum spp. 

represents a significant part of the parasitic infections that have occurred in 

recent years. Objective: The study aims to analyze the prevalence of parasitic 

infections caused by urbanorum spp. Methods: This is an integrative review, 

based on electronic searches in the following databases: PubMed, Bireme, 

LILACS, Medline, IBECS, MedCarib and SCIELO. Data were searched from 

June to September 2019. DeCS / MeSH descriptors used were parasites 

(parasites), parasitic diseases, parasitic enteropathies (Intestinal diseases, 

parasitic) and humans (humans) through the operator. boolean “AND”. Results: 

The research obtained a total of 9 studies, which covered conditions of 

convergent South American countries for parasitic endemics, as well as the 

prevalence of cases of infections by urbanorum spp. Conclusion: Although 

recently discovered, Urbanorum spp. It is a significant part of the parasitic 

infections that have occurred in recent years in South America. It is of 

fundamental importance to control factors that drive the spread of parasitic 

diseases, as well as better health care for individuals at higher risk for 

developing these diseases. 

Keywords: Urbanorum spp; Enteroparasitoses; Parasitic infections 

_______________________________________________________________ 

 

1- INTRODUÇÃO 

As enteroparasitoses causadas por helmintos e protozoários são uma das 

doenças mais disseminadas no mundo, constituindo um grave problema de 

saúde pública. Está presente na maioria dos países em desenvolvimento e sua 

prevalência reflete as condições socioeconômicas e de saúde de uma região. A 

falta de atenção a esses fatores é determinante da qualidade de vida da 

população, uma vez que condições ambientais inadequadas podem favorecer o 

desenvolvimento de novos parasitas, afetando a saúde das populações locais 

(DE AGUIAR et al, 2018). 

Estima-se que as geohelmintíases, afetam mais de um bilhão de pessoas no 

mundo e que cerca de 900 milhões de crianças estão em risco. Na América do 

Sul, estima-se que uma em cada três pessoas seja infectada por geohelmintos, 
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e cerca de 46 milhões de crianças entre 1 e 14 anos de idade correm risco de 

infecção por esses parasitas. Crianças em idade pré-escolar (1 a 4 anos) e 

crianças em idade escolar (5 a 14 anos) estão entre os grupos mais 

vulneráveis; neles, os helmintos intestinais afetam nutrição, crescimento, 

desenvolvimento físico e aprendizado, com consequências que podem durar 

toda a vida e afetar o desempenho escolar e a produtividade do trabalho e, 

consequentemente, a capacidade de gerar renda. Os protozoários intestinais 

são agentes causadores freqüentes de doença diarréica aguda, além de 

desnutrição (NICHOLLS et al, 2016). 

As geohelmintíases fazem parte do grupo de doenças tropicais negligenciadas, 

associando-se à pobreza e à marginalização, não recebendo atenção nacional 

ou internacional adequada, possuindo insumos insuficientes para combatê-las 

são insuficientes. Essas doenças afetam desproporcionalmente grupos 

populacionais historicamente carentes, incluindo certas populações indígenas, 

afrodescendentes e pobres nas áreas rurais e peri-urbanas. Os determinantes 

sociais de tais doenças incluem condições precárias de moradia, falta de 

acesso a água potável e saneamento básico e higiene, baixa renda, baixa 

escolaridade e barreiras de acesso aos serviços de saúde em geral e, 

principalmente, à atenção primária à saúde (NICHOLLS et al, 2016). 

Em alguns países da America latina, a diarreia e a gastroenterite de origem 

infecciosa suspeita, seguida pela parasitose intestinal representam uma das 

principais causas de morbidade, além de estarem entre as principais causas de 

emergências e hospitalizações (FILLOT et al, 2015). 

A maioria dos métodos de detecção rotineiramente utilizados para o 

diagnóstico de helmintos intestinais e infecções por protozoários em humanos 

são baratos e simples de executar. No entanto, esses testes têm limitações, 

principalmente em relação à sua sensibilidade (CARVALHO et al, 2012). O 

diagnóstico de infecções parasitárias entéricas é alcançado principalmente pelo 

exame microscópico tradicional de amostras de fezes (coproscopia), sendo 

ainda considerado o padrão-ouro quando realizado por um microscopista 

experiente e altamente qualificado. No entanto, a sensibilidade e especificidade 

da coproscopia para detecção de parasitas protozoários são agora 
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consideradas menos desejáveis, sendo a técnica limitada por sua baixa 

sensibilidade e incapacidade de diferenciar espécies estreitamente 

relacionadas. Por exemplo, é impossível diferenciar microscopicamente entre 

os cistos das espécies patogênicas e não patogênicas de Entamoeba 

histolytica e Entamoeba díspar (ABU-MADI ET al. 2017). 

Os primeiros casos de infecções intestinais causadas por Urbanorum 

spp datam de 1991, embora o primeiro registro científico tenha sido feito 

apenas em 1994 por Francisco Tirado Santamaria. As análises parasitológicas 

revelaram a presença de uma estrutura de forma circular com vários 

pseudópodes e uma cor amarelo claro quando corada por Lugol. Sua estrutura 

foi caracterizada pela presença de um exoesqueleto com membrana dupla e 

poros através dos quais as estruturas hialinas que auxiliam na locomoção do 

parasita saem [ 4] Segundo Botero e Restrepo, a reprodução de Urbanorum 

spp ocorre por divisão binária e seu ciclo de vida em humanos ainda é 

desconhecido. Além disso, devido ao seu movimento pelos pseudópodes, o 

novo parasita foi comparado às amebas, embora apresente um tamanho 

incomum para um protozoário, com 80–100 μ de diâmetro (DE AGUIAR et al, 

2018). 

 

2- METODOLOGIA 

O processo metodológico caracterizou o presente estudo em uma revisão 

integrativa, orientada a partir de buscas eletrônicas nas seguintes bases de 

dados: PubMed, Bireme, LILACS, Medline, IBECS, MedCarib e SCIELO. A 

pesquisa dos dados ocorreu nos meses de junho a setembro de 2019. Foram 

selecionados para análise estudos publicados nos últimos 10 anos (2009-

2019), nos idiomas inglês, português ou espanhol e que apresentaram na 

discussão considerações relacionadas a casos de  parasitoses causadas por 

Ubanorum Spp. na América do Sul. 

 3- ESTRATÉGIA DE BUSCA  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5937210/#b4-amjcaserep-19-486
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A estratégia de busca é a sintaxe da estratégia usada para o levantamento 

bibliográfico nas bases de dados. Esta foi direcionada mediante o 

questionamento sobre a prevalência de enteroparasitoses causadas por 

Urbanorum Spp. e seus impactos na população da América do Sul.  Visando 

identificar os artigos pertinentes com a questão proposta, foi elaborada uma 

estratégia de busca que incluiu os seguintes descritores: parasitos (parasites), 

doenças parasitárias (parasitic diseases), enteropatias parasitárias (Intestinal 

diseases, parasitic) e humanos (humans), através do operador booleano 

“AND”. As mesmas são considerados descritores no DeCS (Descritores em 

Ciências de Saúde) e no MeSH (Medical Subject Headings).   

Após utilização dos descritores nas bases de dados, foram encontrados 8452  

artigos, sendo 3010 no Pubmed, 5442 no Bireme, 218 no LILACS, 1325 no 

Medline, 25 no CUMED, 27 no IBECS e 3 no Scielo. Posteriormente, após a 

aplicação dos critérios de inclusão, restaram 4410 artigos. 

4- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os critérios de inclusão adotados para os artigos foram: estudos publicados 

nos idiomas inglês, português ou espanhol; serem publicados nos últimos 10 

anos. 

5- IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO E INCLUSÃO DOS ESTUDOS 

A pesquisa foi realizada de forma independente por apenas um pesquisador. A 

partir da aplicação da estratégia de busca contento os descritores definidos a 

seleção dos artigos encontrados foi realizada em três etapas: 

1- Identificação e leitura dos títulos nas diferentes bases eletrônicas de 

dados. Foram excluídos aqueles que claramente não se enquadravam 

em qualquer um dos critérios de inclusão deste estudo. 

2- Leitura dos resumos dos estudos selecionados na primeira etapa. Da 

mesma forma, foram excluídos aqueles que não se adequavam a 

qualquer um dos critérios de inclusão preestabelecidos. 

3- Todos os estudos que não foram excluídos nas etapas anteriores foram 

lidos na íntegra para seleção dos que seriam incluídos nesta revisão. 



 

 

9 

 

Todos os estudos atenderam os critérios de inclusão definidos no início do 

protocolo metodológico do presente estudo, no âmbito de responderem o 

questionamento que norteia esta revisão integrativa. Os principais dados de 

cada artigo foram detalhadamente coletados e inseridos em uma tabela para 

melhor apresentação dos resultados. Optou-se por considerar as seguintes 

variáveis dos artigos selecionados: autor, ano, título, objetivo e conclusões.  

Foi utilizada a classificação de Oxford Centre for Evidence-Based para 

selecionar os artigos, a qual foi desenvolvida para auxiliar na classificação dos 

tipos de estudos de acordo com seus níveis de evidencia.  

6- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1: Características dos estudos incluídos. 

Autor:  Título: Objetivos: Conclusão: 

IGNÁCIO et al, 

2017. 

Condições 

socioambientais e 

infecções 

parasitárias 

intestinais em 

favelas urbanas 

brasileiras: um 

estudo transversal. 

 avaliar as 

condições 

socioambientais e 

a prevalência de 

infecções 

parasitárias 

intestinais (IPIs) 

em favelas do Rio 

de Janeiro, RJ, 

Brasil. 

É importante se 

considerar as 

condições 

socioambientais 

urbanas ao 

avaliar infecções 

parasitárias 

intestinais para 

iniciativas de 

controle de 

doenças e 

promoção da 

saúde. 

FILLOT et al, 

2015. 

Prevalência de 

parasitas 

intestinais em 

Determinar a 

prevalência de 

parasitismo 

Devido a alta 

prevalência de 

parasitas há a 
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crianças da Região 

Metropolitana de 

Barranquilla, 

Colômbia. 

intestinal em 

crianças menores 

de 10 anos de 

idade de três 

populações 

pertencentes à 

Região 

Metropolitana de 

Barranquilla, 

Colômbia. 

necessidade de 

realizar 

programas de 

vigilância e 

controle para 

toda a população 

em nível local.  

CARVALHO et al, 

2012. 

Estudo 

comparativo 

dos métodos 

coprológicos TF-

Test ® , Kato-Katz, 

Hoffman-Pons-

Janer, Willis e 

Baermann-Moraes 

para a detecção de 

parasitose 

humana. 

comparar a 

precisão do 

diagnóstico do 

TF-Test ®(TFT) 

para parasitose 

humana com 

resultados 

obtidos pelas 

técnicas 

tradicionais de 

Kato-Katz (KK), 

Hoffman-Pons-

Janer (HPJ), 

Willis e 

Baermann-

Moraes (BM). 

A TFT fornece 

uma estimativa 

confiável da 

prevalência de 

infecção por 

protozoários em 

áreas endêmicas. 

O método TFT é 

de fundamental 

importância para 

a avaliação de 

intervenções de 

saneamento para 

o controle da 

parasitose 

enteral. 

ABU-MADI et al, 

2017. 

Coproscopia e 

rastreamento 

molecular para 

detecção de 

protozoários 

Evidenciar a 

necessidade de 

avaliação 

freqüente de 

grupos mais 

Há a necessidade 

de que os 

protozoários 

intestinais sejam 

rastreados por 
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intestinais. 

 

proprensos a 

infecções 

parasitárias. 

RT-PCR, com 

foco particular na 

avaliação 

frequente de 

pessoas 

propensas ao 

risco de infecção. 

NICHOLLS et al, 

2016. 

Parasitismo 

intestinal y su 

relación con el 

saneamiento 

ambiental y las 

condiciones 

sociales en  

Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

Relacionar o 

parasitismo 

intestinal com 

condições 

presentes na 

América latina e 

caribe. 

Os determinantes 

sociais presentes 

na America latina 

e caribe como  

condições 

precárias de 

moradia, falta de 

acesso a água 

potável e 

saneamento 

básico e higiene, 

baixa renda, 

baixa 

escolaridade e 

barreiras de 

acesso. aos 

serviços de 

saúde em geral e, 

principalmente, à 

atenção primária 

à saúde 

contribuem para 

alta prevalência 

de parasitoses 

intestinais. 
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DE AGUIAR et al, 

2018. 

Urbanorum Spp : 

Primeiro Relatório 

no Brasil. 

Relatar o primeiro 

caso de 

enteroparasitose 

causada por 

Urbanorum Spp. 

no Brasil. 

Deve-se garantir 

o registro desse 

parasita, uma vez 

que a descoberta 

de novos 

protozoários em 

países como o 

Brasil é comum 

devido a 

condições 

favoráveis ao seu 

desenvolvimento. 

MORALES DEL 

PINO, 2016. 

Parasitosis 

intestinal en 

preescolares y 

escolares 

atendidos en el 

centro médico 

EsSalud de 

Celendin, 

Cajamarca. 

Determinar a 

prevalência de 

parasitose em 

crianças em 

idade pré-escolar 

e escolar do 

distrito de 

Celendín, 

atendidas no 

centro médico 

EsSalud e 

encontrar a 

presença de 

subtipos de 

parasitas. 

Houve alta 

prevalência de 

parasitose em 

crianças em 

idade pré-escolar 

e escolar no 

distrito de 

Celendín 

atendidas no 

centro médico 

EsSalud. 

MIRANO 

VILLAFUERTE Et 

AL , 2016. 

Urbanorum spp. en 

el Perú 

Relatar a 

presença do 

parasito 

Devido as 

condições 

socioambientais o 



 

 

13 

 

Urbanorum spp. 

no Peru. 

Peru apresenta 

um ambiente 

favorável ao 

aparecimento de 

parasitos 

intestinais.  

RIVERO DE 

RODRIGUEZ, 

2016. 

Es Urbanorum spp. 

un parásito? 

Questionar a 

existência de um 

novo parasito e 

sua classificação 

taxonômica. 

Há a necessidade 

de  mais 

evidências 

científicas para 

confirmar a 

possibilidade de 

que as estruturas 

examinadas 

sejam realmente 

um parasita, além 

de um grande 

número de 

ensaios clínicos 

randomizados 

que determinam 

a relação causa-

efeito entre o 

"microrganismo" 

e a presença 

clínica em 

indivíduos.  

A distribuição de doenças tropicais negligenciadas e a ampla disseminação de 

parasitoses intestinais na América do Sul são explicadas pelos indicadores de 

pobreza e desigualdade de renda. Nesta parte do mundo, a porcentagem de 

pessoas que vivem em pobreza total, definida como renda inferior a US $ 4 por 
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dia, foi de 24,3% em 2013, aproximadamente 153 milhões de pessoas, das 

quais pouco menos da metade - 72,5 milhões - vivia em extrema pobreza 

(renda inferior a US $ 2,50 por dia) (4). Em 2015, 6% dos aproximadamente 

630 milhões de habitantes da América Latina e do Caribe não tinham acesso à 

água potável (3% da população urbana e 17% da população rural) e 17% não 

tinham acesso a serviços de saneamento adequados (12% nas áreas urbanas 

e 37% nas áreas rurais). Um relatório recente do UNICEF e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) revelou que nesta região 18 milhões de pessoas 

ainda precisam recorrer à defecação a céu aberto, o que contribui para manter 

a contaminação fecal do meio ambiente e perpetuar o ciclo de transmissão de 

parasitas intestinais (NICHOLLS et al, 2016; IGNÁCIO et al, 2017). 

As enteroparasitoses estão associadas à pobreza e à marginalização, que 

acabam não recebendo atenção nacional ou internacional adequada. Os 

recursos para combatê-las são insuficientes e historicamente não têm sido uma 

prioridade nas agendas dos Ministérios da Saúde, centros públicos de pesquisa 

ou empresas farmacêuticas que produzem medicamentos e testes de 

diagnóstico. Essas doenças afetam desproporcionalmente grupos 

populacionais historicamente carentes, incluindo certas populações indígenas, 

afrodescendentes e a população que reside nas áreas rurais e peri-urbanas. 

Os determinantes sociais de tais doenças incluem condições precárias de 

moradia, falta de acesso a água potável e saneamento básico e higiene, baixa 

renda, baixa escolaridade e barreiras de acesso aos serviços de saúde em 

geral e, principalmente, à atenção primária à saúde (NICHOLLS et al, 2016; 

IGNÁCIO et al, 2017). 

Diante desse contexto favorável de disseminação de parasitos, foi descoberto 

um novo protozoário capaz de parasitar seres humanos. Os primeiros casos de 

infecções intestinais causadas por Urbanorum spp datam de 1991, embora o 

primeiro registro científico tenha sido feito apenas em 1994 por Francisco 

Tirado Santamaria, professor de Parasitologia da Universidade Industrial de 

Santander . Esse achado foi resultado de anos de observações em amostras 

fecais de pacientes tratados na Policlinic de Barrancabermeja, Peru. As 

análises parasitológicas revelaram a presença de uma estrutura de forma 

circular com vários pseudópodes e uma cor amarelo claro quando corada por 
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Lugol. Sua estrutura foi caracterizada pela presença de um exoesqueleto com 

membrana dupla e poros, através dos quais as estruturas hialinas que auxiliam 

na locomoção do parasita. A reprodução de Urbanorum spp ocorre por divisão 

binária e seu ciclo de vida em humanos ainda é desconhecido. Além disso, 

devido ao seu movimento pelos pseudópodes, o novo parasita foi comparado 

às amebas, embora apresente um tamanho incomum para um protozoário, com 

80–100 μ de diâmetro (DE AGUIAR et al, 2018; RIVERO DE RODRIGUEZ, 

2016; MIRANO VILLAFUERTE et al, 2016; MORALES DEL PINO et al, 2016; 

ABU-MADI et al, 2017; FILLOT et al, 2015). 

O surgimento deste novo parasita causou discussões na comunidade 

científica. Para Rivero, as estruturas hialinas identificadas pelo professor Tirado 

se referem às células adiposas que, quando quebradas, liberam filamentos 

móveis, embora não permitam um deslocamento efetivo, sugerindo a 

necessidade de mais evidências científicas e estudos clínicos controlados para 

determinar a relação clínica entre o hospedeiro e o microrganismo antes de 

identificá-lo como um novo parasita. Entende-se que haja a necessidade de 

estudos são para comprovar o status biológico de Urbanorum spp, já que não 

há relatório científico sobre o assunto. Além disso, a classificação taxonômica 

requer maior rigor científico, reafirmando a necessidade de investigações 

científicas adicionais, como cultura parasitológica in vitro , análises moleculares 

e microscopia eletrônica de transmissão (DE AGUIAR et al, 2018; RIVERO, 

2016; CARVALHO et al, 2012). 

Estruturas com a descrição do padrão citado no parágrafo anterior foram 

identificadas em países da América do Sul com condições socioeconômicas e 

ambientais semelhantes, incluindo Colômbia, Peru, Equador e Brasil. Embora 

haja escassez na literatura sobre Urbanorum spp , estudos científicos 

evidenciaram a ocorrência desse parasita ao longo dos últimos anos, 

mostrando a sua inserção e a importância diante outros parasitas 

intestinais. Em 1994, Santamaria analisou 283 amostras, das quais 16,6% 

continham esse protozoário. Dois anos depois, novas análises foram realizadas 

em 143 amostras, das quais aproximadamente 14% continham Urbanorum 

spp . Em 1997 e 1998, um estudo maior foi realizado pelo mesmo pesquisador, 

relatando que das 14.000 amostras fecais, 10% continham esse parasita. Oito 
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anos depois, em Barrancabermeja, Colômbia, foram investigadas 500 amostras 

parasitológicas de crianças em idade escolar e 10% foram positivas 

para Urbanorum spp , além de 5% de um total de 200 amostras analisadas em 

Santander, Colômbia. Esses dados servem como um registro epidemiológico 

sobre o novo parasita, que, apesar de ter diminuído o número de casos 

diagnosticados ao longo do tempo, está presente em várias análises 

laboratoriais (DE AGUIAR et al, 2016;  RIVERO DE RODRIGUEZ, 2016; 

MIRANO VILLAFUERTE et al, 2016; MORALES DEL PINO et al, 2016). 

Um estudo realizado por Morales Del Pino em Cajamarca, Peru, mostrou 

através do teste de Graham e HPJ que 20,8% das crianças de 3 a 14 anos 

tiveram Urbanorum spp de um total de 96 crianças nas escolas primárias e 

secundárias. Foram consideradas as condições sanitárias, ambientais, 

econômicas e socioculturais, que mostraram que esses fatores afetam 

diretamente a epidemiologia deste parasita.. Em trabalho semelhante, Leandro 

relatou a prevalência de helmintos e protozoários em 3 regiões diferentes do 

Equador e, em 295 amostras fecais, vários tipos de parasitas foram 

identificados pelo teste direto e pelo método de Ritchie, incluindo Urbanorum 

spp, que teve prevalência. taxa de 1,16% em uma das regiões. Ambos os 

estudos fizeram uso de diferentes técnicas parasitológicas, e uma delas foi 

utilizada no presente trabalho e identificou com eficiência Urbanorum spp (DE 

AGUIAR et al, 2018; MORALES DEL PINO et al, 2016).  

Pacientes com Urbanorum spp. relatam ter fezes diarreicas, sem muco, sangue 

ou leucócitos. Apresentam dor do tipo cólica em sua fase inicial no hipocôndrio 

direito e no abdome inferior, o que sugere, hipoteticamente, que o processo 

infeccioso está no cólon. O tratamento utilizado para combater os efeitos é o 

uso de anti-amebianos comumente usados, como metronidazol e secnidazol, 

apresentado melhora do quadro clínico após tratamento (MIRANO 

VILLAFUERTE et al, 2016).  

7- CONCLUSÃO 

As condições sociodemográficas presentes nos países da América do sul 

colaboram para a presença e disseminação de parasitos. Embora descoberto 

recentemente, o Urbanorum spp. representa parte significativa das infecções 
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parasitárias ocorridas nos últimos anos. É de fundamental importância o 

controle de fatores que impulsionam a difusão de doenças parasitárias, assim 

como uma melhor assistência á saúde dos indivíduos em maior risco para 

desenvolver essas enfermidades.   
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APENDICE 1 

NORMAS DE SUBMISSÃO REFERENTES AO CADERNO DE GRADUAÇÃO 
(GRUPO TIRADENTES) 

A apreciação de diferentes modalidades de texto com vistas à publicação nos 
Cadernos de Graduação fica condicionada aos seguintes critérios: 

a) autorização documentada do professor orientador para que o aluno-autor possa 
submeter o trabalho à apreciação do Conselheiro Editorial do Caderno de 
Graduação; 

b) assinatura do termo de responsabilidade pelos alunos, sobre a autenticidade do 
trabalho submetido a parecer com vistas à publicação; 

c) enquadramento do trabalho que será submetido à publicação em relação às 
normas que seguem abaixo. 

Os trabalhos devem ser redigidos em português e corresponder a uma das 
seguintes categorias e volume de texto. 

Modalidades de texto Nº de palavras 

Artigos: tornam pública parte de um trabalho de 
pesquisa, produzida segundo referencial 
teórico e metodologia científica. 

De três mil a sete mil palavras 

Comunicações temáticas: textos relativos a 
comunicações em eventos temáticos 

Até duas mil palavras 

Revisão de literatura: revisão retrospectiva de 
literatura já publicada 

Até cinco mil palavras 

Resenhas: apresentação e análise crítica de 
obras publicadas 

Atémilpalavras 

Documentos históricos: resgate, recuperação, Até cinco mil palavras 
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reprodução e edição crítica de textos de valor 
histórico. 

Relatos de pesquisa: relato parcial ou total de 
pesquisa 

Até quatro mil palavras 

Conferências, debates e entrevistas De três mil a cinco mil palavras 

  

O texto proposto deverá ser enviado pelo(s) autor (es) para o 
endereço: http://periodicos.set.edu.br; com a finalidade de apreciação do 
Conselheiro Editorial do Caderno de Graduação. Após s avaliação, o Conselheiro 
Editorial emitirá parecer técnico Registro de Aceite de Trabalho Científico) 
pontuando por escrito as alterações necessárias (se houver), definindo prazo para 
que estas sejam realizadas (se for o caso). O atendimento integral ao que é descrito 
no parecer técnico é condição para submissão à nova apreciação do trabalho, 
respeitando as datas informadas pelo Conselheiro Editorial. 

OBS.: Informamos que não aceitaremos artigos de outras instituições e nem artigos 
onde não configure entre os autores professores e alunos da Faculdade Integrada 
Tiradentes - FITS. 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO TRABALHO  

O trabalho deverá ser digitado exclusivamente em fonte Arial, tamanho 12, em 
espaçamento 1,5 entrelinhas, em parágrafo justificado, inclusive quando se tratar de 
elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas), na digitação de legenda e 
na indicação de fontes referenciais. A marca de parágrafo deverá contemplar 
apenas com um espaço vertical de <enter> entre os parágrafos, sem nenhum 
espaço horizontal entre a margem esquerda e a primeira palavra do parágrafo. 

Exemplo: 

Maslow defende as primeiras necessidades como as fisiológicas e as de segurança 
(GADE, 1998). Após a realização das mesmas, surgem as necessidades de afeto e 
as de status e, assim que satisfeitas, o indivíduo chegaria ao seu último nível, o da 
autorrealização. Segundo Gade (1998), as necessidades fisiológicas são as básicas 
para sobrevivência, como alimentação, água, sono, entre outras, e é a partir delas 
que o indivíduo passa a se preocupar com o nível seguinte. [...] 

Os elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas) e quaisquer outros 
elementos não textuais terão sua reprodutibilidade garantida na publicação após 
avaliação e orientação do núcleo técnico de edição. Além disso, imagens (fotografia, 
infográficos, imagem eletrônica a partir de escaneamento, fotografias de amostras 
microscópicas) deverão/poderão ser apresentadas em cor; ressalta-se, entretanto, 
que no suporte impresso não há publicação em cor; somente no suporte web. Assim, 
os elementos não textuais do trabalho terão que ser produzidos considerando que 
na versão impressa as cores serão alteradas para escalas de cinza e/ou texturas. A 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#onlineSubmissions
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posição do título e da fonte dos elementos não textuais deverá ser padronizada 
conforme exemplos abaixo. Recomenda-se atenção para inclusão de fotografias 
e/ou imagens, uma vez que as mesmas só podem ser publicadas com autorização 
da utilização da imagem. 

TABELA (ABERTA): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, espaçamento 
simples nas entrelinhas. 

    

    

    

Fonte:(tamanho 12) tudo em negrito 

QUADRO (FECHADO): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, 
espaçamento simples nas entrelinhas. 

        

        

        

        

        

Fonte: (tamanho 12) tudo em negrito 

  

Para fotos/desenhos ou quaisquer outros recursos não textuais que não sejam 
tabela, quadro e gráfico: nomear o tipo de recurso, numerando-o também com 1, 2 
(sequencial), com os mesmos critérios indicados para tabela e quadro. 

Qualquer que seja o trabalho proposto, o título deve vir em caixa alta e negrito 
justificado à esquerda. Citar apenas o nome e sobrenome do autor e coautores, 
seguido do nome do curso, com a indicação de até oito autores, e considera-se 
como autor principal o primeiro a constar na relação. Para o caso do artigo científico, 
utilizar resumo na língua vernácula e traduzido para o idioma inglês, entre 150 e 200 
palavras, ambos seguidos de palavras chave nos idiomas que as precedem, 
respeitando-se os limites mínimo e máximo do número de palavras. As palavras-
chave devem ser grafadas em espaço simples e sem negrito; apenas a primeira 
palavra com inicial maiúscula, as demais em minúsculas, a não ser em nomes 
próprios, separados por vírgula e com ponto final. Se aceita até cinco palavras-
chave, postadas na linha seguinte após o término de cada resumo. 

No texto do artigo, utilizar texto sem a quebra de página, observando: Introdução 
(maiúsculas e negrito); seções de divisão primária (maiúsculas e negrito); seções de 



 

 

21 

 

divisão secundária (maiúsculas sem negrito); Seções de divisão terciária (em 
negrito, com maiúscula apenas na primeira letra do título da seção, à exceção de 
nomes próprios) e conclusões (maiúsculas e negrito). 

Logo em seguida, apresentar o item: sobre o trabalho (maiúsculas e negrito) em que 
deve ser contextualizada a produção do trabalho no âmbito da academia (origem do 
trabalho, bolsa, financiamento, parcerias), indicando apenas um e-mail para contato. 
Quando for o caso, informar o nome completo do orientador do trabalho, bem como 
titulação e e-mail, até o máximo de 100 palavras. 

Finalizar o trabalho com a indicação das referências e quando for o caso, 
acrescentar apêndice(s) (matérias de própria autoria) e anexo(s) (materiais de 
autoria de terceiros). Na numeração das seções, usar números arábicos, deixando 
apenas um espaço de caractere entre o número final da seção e a primeira palavra 
que nomeia a seção. Não há nem ponto nem traço entre o número e a primeira 
palavra. 

Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo 
Acordo Ortográfico que passou a vigorar em janeiro de 2009. 

 
NORMAS ABNT 

ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica 
científica impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

ABNT. NBR 6023: informação e documentação (referências – Elaboração) 

ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990. 

ABNT. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002.(informações pré-textuais, informações textuais 
e informações pós-textuais) 

ABNT. NBR 10520: informações e documentação – citações em documentos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

  

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 
autores. 

A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por 
outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word. 

URLs para as referências foram informadas quando possível. 

O texto está em fonte Arial, tamanho 12, em espaçamento 1,5 entrelinhas, em 
parágrafo justificado, inclusive quando se tratar de elementos não textuais 
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(ilustrações, quadros e tabelas), na digitação de legenda e na indicação de fontes 
referenciais. 

O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 
para Autores, na página Sobre a Revista. 

Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as 
instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram 
seguidas. 

  

Declaração de Direito Autoral 

Oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que 
disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico contribui para a 
democratização do saber. Assume-se que, ao submeter os originais os autores 
cedem os direitos de publicação para o Caderno de Graduação. O autor(a) 
reconhece esta como detentor(a) do direito autoral e ele autoriza seu livre uso pelos 
leitores, podendo ser, além de lido, baixado, copiado, distribuído e impresso, desde 
quando citada a fonte. 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para 
os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 
finalidades ou a terceiros. 

 

 

 
 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#authorGuidelines
https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/help/view/editorial/topic/000044')

