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RESUMO 
 

           3                                                    
                                                                                
                                                                             
                                                           -                     
                                                                                 
                                                                  μ / 3    
                                                                 m a vida. 
Embora O3                                                                   
                                     O presente trabalho tem como tema 
aplicabilidade da ozonioterapia no tratamento de doenças. A metodologia que foi 
adotada na formul                                                                  
de consultas a livros, revistas, pesquisa de manuais, tratados, artigos publicados na 
internet, selecionando conteúdos etre 2004 e 2018. Assim, o objetivo geral busca 
apresentar a aplica                                                          
                                                                                      
                                                                          
                                                                           
                                                                           
                                                                                   
propondo que no futuro se realize uma nova pesqu                         
                                                                           
      -                                                        -                  
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VIDAL, Thaisa Tereza Soares. Applicability of Ozone Therapy to the Treatment of Diseases. 

Course Completion Paper (Monograph). Degree in Biomedicine. Faculty of Apucarana - FAP. 

Apucarana - Pr. 2021. 

 

ABSTRACT 

 

Ozone (O3), a gas discovered in the mid-19th century, is a molecule 
consisting of three oxygen atoms in a structure that is dynamically unstable due to 
the presence of mesome states. The gas is colorless, with a bitter and explosive odor 
in liquid or solid form. It has a half-life of 40 minutes at 20°C and about 140 minutes 
at 0°C. Its basic function is to protect human beings from the harmful effects of UV 
                                        μ / 3        E    '             
concentrations perfectly compatible with life. Although O3 has dangerous effects, 
researchers believe it has many therapeutic effects (ANAGHA, 2016). The present 
work has as theme the applicability of ozone therapy in the treatment of diseases. 
The methodology that was adopted in the formulation of the work was based on 
bibliographic research, through consultations in books, magazines, search of 
manuals, treatises, articles published on the internet, selecting content between 2004 
and 2018. Thus, the general objective seeks to present the applicability of ozone 
therapy in the treatment of pathologies. The specific objectives seek to point out the 
physiology of the skin, present ozone therapy and its effects, explain its mechanism 
of action and punctuate its application techniques, and finally, explain patient safety, 
addressing the benefits of treatment, its indications and contraindications as well. as 
its possible side effects. Finally, the present work leaves the theme open, proposing 
that in the future a new research be carried out, in order to contextualize the themes 
addressed here. Along with this new research, it is suggested to carry out a case 
study, for which it is proposed to carry out a clinical study on the application of ozone 
therapy in people of different ages in order to evidence its results and the way in 
which the organism reacted to the application of ozone. 
Keywords: Ozone; Treatment of diseases. 
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envel                                                                        

                                                                             

                                                                             

                        AULA, 2012).  

                                                                       

                                                                             

muscular, constituem componente importante do envelhecimento facial, ao lado do 

fotoenvelh                                                                    

                                                   E           

                                                                            

desempenham um papel no desenvolvimento                                  

                                                                             

                                                                        

                                              E             

Nesta                                                                     

                                                                       

                                                                                  

(MORETTE, 2011).  

                                                                         

                                                                             

tratamento                                                                      

comumente usado para melhorar o antienvelhecimento (SANTOS, 2008).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Gerais  

                                                                             

novas abordagens no combate ao envelhecimento facial.  

2.2.            E            

                                                                          

apresentar a ozonioterapia e seus efeitos,                                  

                                                                              

                                                                                   

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

                                                                     

                                                                        

                                                                               

                                                                               

                                                                           

                                                                       

                                                                       

envelhece. (GUIRRO, 2004).  

Por conseguinte,                                                    

                                                                                  

                                                                            

                                                                         

                                                                                

                                                                                    

                                          gico (FENG et al., 2017).  

                                                                             

        -                                                                         

                                                                            

                                                                                     

em cosmetologia (FENG et al., 2017).              E                        

                                                                              

                                  -                                       

qualidade de vida. 
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compreender. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as theme the applicability of ozone therapy in the 
treatment of diseases. The methodology that was adopted in the formulation of the 
work was based on bibliographic research, through consultations in books, 
magazines, search of manuals, treatises, articles published on the internet, selecting 
content between 2004 and 2018. Thus, the general objective seeks to present the 
applicability of ozone therapy in the treatment of pathologies. The specific objectives 
seek to point out the physiology of the skin, present ozone therapy and its effects, 
explain its mechanism of action and punctuate its application techniques, and finally, 
explain patient safety, addressing the benefits of treatment, its indications and 
contraindications as well. as its possible side effects. Finally, the present work leaves 
the theme open, proposing that in the future a new research be carried out, in order 
to contextualize the themes addressed here. Along with this new research, it is 
suggested to carry out a case study, for which it is proposed to carry out a clinical 
study on the application of ozone therapy in people of different ages in order to 
evidence its results and the way in which the organism reacted to the application of 
ozone. 
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INTRODUÇÃO 

 

                                         saúde                          

                                                                                    

                                                                       

                                                                             

                                                                             

prevenir os pr                                                                    

                                                                         

                                                                               

se desenvolvem a partir da ativi                                                

                                                                                   

                                                                             

(ANTUNES, 2018).  

 

 

Figura 1- Derme e epiderme: tecido jovem e tecido senil. (ORIÁ, 2003) 
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(MORETTE, 2011).  

O          3                                                    

                                                                                

                                                                             

amargo e explosivo na                                      -                     

                                                                                 

                                                                  μ / 3    

                                                                           

Embora O3                                                                   

                                      

                                                                         

                                                                             

                                                                                

comumente usado para melhorar o antienvelhecimento (SANTOS, 2008).  

                                                                     

                                                                                 

                                                                          

                                                                             

                                                                                   

                                                                               

                                                                         

2010).  

                                                                      

                                                                           

                                                                           

        3                                                                          
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2010).  

Dentro do contexto apresentado, o                                        

                                                                                

                                                                             

objetivo geral apresentar a aplicabilidade da ozoniotera                        

                                                                               

                                                                                  

                                                                                

                                                                                   

                                             

 

METODOLOGIA 

 

                                                                       

pesquisas bibliogr                                                             

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                   

                                                                           

                                                                          

                                                                                 

                      

                                                                            

                                                                                  

                                                                                

interesse para a presente pesquisa.  

                                                                               

consiste em uma leitura com uma maior profundidade, buscando o material 

consistente pa                                                                 
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tendo por finalid                       -                                           

                                                                  

                                                                                 

                       

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

EFEITOS NA PELE  

 

                                                                        

lipodistrofia ginoide, envelhecimento cutâneo e tratamento de acne (ANAGHA, 2016) 

                                                                     

                                                                        

                                                                               

                                                                               

                                                                           

                                                                       

                                                medida que o organismo 

envelhece. (GUIRRO, 2004).  

E                                                                       

                                                                                

                                        -los.                                  

                                                                               

em decorrência ao aporte de oxigênio fornecido ao meio intra e extracelular. (DAL 

GOBBO, 2010).  

                                                                     

                                                                                 

                                                                                      

                                                                              

                       E           
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 Melhoria do metabolismo celular;  

 

                                                                        

                                                                E         

                                                                                  

                                                    E           

Como a terapia c                                                    

                                                                            

                                                                             

                                          a seus efeitos antienvelhecimento. 

(GUIRRO, 2004).  

                                                                      

                                                                                 

                                                                                    

                                                                              

                                                                                  

(DAL GOBBO, 2010).  

                                                                            

                                                                                

                                                                                    

                                                                              

feridas ou cicatrizes faciais. (PAULA, 2012).  

                                                  3                    
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(GUIRRO, 2004).  

                                                                            

                                                                E                

recomenda-                                                       

                                                                             

                                                                               

                                                                      -         

                                  E           

E                                             -                      

                                                                              

procedi                                                                          

                                                                         -3 

                                                                

 

                    

 

                                                                             

                                                                                  

                                                                              

                                                                                  

                                                                    

                                                                            

novamente o sistema imunol        E                   

E                                                                   

                                                                        

(incluindo mediadores importantes, como interferons e interleucinas). Eles inform   

                                                                       

                                                                                  

                                                                                      

par                                                                       
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                                                         -            

                                                                            

po                                                                                

2010).  

Dentre as principais propriedades da aplicabilidade da ozonioterapia: 

                                                                     

ozonioterapia interrompe                                                         

                                                          3                     

                                             3                                        

ciclo reprodutivo, interr                       -                                    

                                                                               

                                                                                    

               is (ALVARES, 2012).  

 E                                                                  

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                

                                                                          

                                                                                

                                                                               

                                                       3 (OLIVEIRA, 2007).  

                                                               

                   3       μ  /                                         

                                                                        -     

                        -                                                    

subsequentes (OLIVEIRA, 2008).  

                       3                                         
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                      E                                                    

                                                           

 

                      

 

                                                  -                        

                                                                     ser 

aplicadas ao mesmo tempo durante o tratamento (FENG et al., 2017).  

                                                                    

                                                                                  

paciente:  

 Auto hemoterapia                                                        

                                                                           

                                                                       

                       - 150 cc, em um sistema f                              

                                                                     

imediatamente retransfundidos. Geralmente, isso pode ser feito em 10 a 15 minutos 

(SANTOS, 2008).  

                                                                   

                                                                             

                                                                          

(MORETTE, 2011).  

                                                                    

                                                                               

                                                             3                   

                                                                                       

(OLIVEIRA, 2008).  

                                                                      

                                                                           

                                                3                       

lentamente. S                                                                           

                                                    E  E          
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          E                                                          

                                                                                 

                                                                               

                                                          -                  

                                                                            

                               3                                             

                                                                                 

                                   E             

                                                                        

E                                                                             -     

                                                       E           

                                                                       

  3                                                                              

                                                                              E     

2008).  

              -articular:                                               

  3                                                                               

com uma agulha de 4 cm (BORGES, 2006).  

             -                                                - 20 cc.) E 

injeta                                                                    -     

                                      -articular (OLIVEIRA, 2007).  

                                                                       

                        E                                                   

                                                                            

                                                                               /    

                                               ORETTE, 2011).  

                                                               -         

                                        

                                                                            

uso tópico;  

                                                                       -
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                                                                 -     

                                                                                  

(ALVARES, 2012).  

                                                                     

lado, de                                                                            

                                                                                   

                                                                                  

o                                                           

                 -                                                          

                                                                                      

livres. Trata-se de estim                                                              

                                                                          

                                                                                 

                                                                                

chamados as linhas estáticas formadas pelo musculo orbicular dos olhos, as rugas 

mais profundas amenizam  e os efeitos rejuvenescedores são facilmente 

observados. (MORETTE, 2011).  
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al., 2017).  
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(OLIVEIRA, 2007).  

 

                                  

 

                                                        E            E     

                     

                                   

                                  

                                      

                                       

 Ideal para antienvelhecimento;  

 Retarda os processos de envelhecimento;  

                                                               

                                                                     

herpes labial e gripe;  

                                 

                                      

 Suporta terapias para diabetes;  
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independent                                            -              

                                                 E                            

                                                                                   

Urologia; Ortopedia-traumatolog                                E          
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fungos. 

                                                                

                                            

 Trombocitopenia;  

 Hipertireoidismo;  

          

                                     

                                     

 

                                                              

                     E                                                      

               E                                             E            

                                                                               

 

EFEITOS COLATERAIS DA OZONIOTERAPIA 

 

                                                                             

                                                                                 

ozonioterapia. No entanto, pode haver alguns. Sempre existe a                      

                                                         

                                                                         

                                                                             

                 ial usar um profissional experiente para evitar qualquer problema 

(OLIVEIRA, 2008).  

 

                      

 

                                                                            

da saúde estética. Sendo os procedimentos voltados para o tratame       
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melhorando o fluxo de sa                                                          

                                                                               

                                                                              

                                        

E                                                                        

                                                                                   

                                                                               

                                                                -             

                                                                               

                                                                                

cause efeitos colaterais.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

REFERÊNCIAS DO ARTIGO 

 

ALVARENGA, R. L.; SOUZA, M. N.                                          
                                                              E          
                                       Disponivel em: 
http://www.peb.ufrj.br/teses/Tese0253_2016_10_03.pdf. Acesso 08 de novembro de 
2021. 
 
ALVARES, Denise Brega; TABORDA, Valeria Brega Alvares; ALMA, Jeanete 
Moussa. Acne Vulgar                                                  
Associada ao Pe                                               E    Salusvita. 
Bauru, v. 31, n. 1, p.71-80, 2012. Disponivel em: 
https://secure.unisagrado.edu.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v31_n1_2012_a
rt_06.pdf. Acesso em 08 de novembro de 2021 
 
ANAGHA, V.S.; ARUN, V.S.; DIGAMBER, M.S.; SWATI, V.P.; MAHESH, S.C.; 
MRINAL, V.S. Ozone therapy: healing properties of the blue gas. Int J Oral Health 
Dentistry. 2016;2(1):35-8. Disponivel em: http://oaji.net/articles/2016/1994-
1460018938.pdf. Acesso em 11 de novembro de 2021. 
 
ANTUNES, A. A. et al.                       z                          -          
                                                                            
Brasileira de Alergia e Imunologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Arq Asma 
Alerg Imunol (2018). Disponivel em: 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Consenso_-_Dermatite_Atopica_-
_vol_1_n_2_a04__1_.pdf . Acesso em 21 de agosto de 2021. 
 
BORGES, Flávio da Silva. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 
disfunções estéticas. [S. l.: s. n.], 2006. Disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/403533063/modalidades-terapeuticas-nas-
disfuncoes-esteticas-pdf. Acesso em: 12 maio 2021. 
BRANCO, N., LEE, I., ZHAI H., et al., 2005, Long-term repetitive sodium lauryl 
sulfate-induced irritation of the skin                 y‖                          3  
pp. 278-284.Disponivel em: https://www.passeidireto.com/arquivo/96323117/pele/22. 
Acesso em 22 de maio de 2021. 
 
CARDOSO, Claudia Catelani et al. Ozonioterapia como                         
                                                                                 
p.442-445, 2010. Disponivel em: http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/1184. Acesso 
em 18 de setembro de 2021. 
 
DAL GOBBO, Priscilla.                 Essencial                                    
         /                                                                 –             
Atheneu Editora, 2010. Disponivel em 
https://www.passeidireto.com/arquivo/10802533/acne-tratamento-e-prevencao 
Acesso em 05 de junho de 2021. 
 



34 

 

 

 

FENG, X.; BEIPING, L.                                     z                  
paciente com osteoartrite, juntamente com celecoxibe e glucosamina por via 
oral. J Clin Diagn Res. 2017; 11 (9) UC01-UC03. Disponivel em: 
https://www.scielo.br/j/brjp/a/yMmx8KdmxqkTfjx4f77Xhwx/?lang=pt . Acesso em 10 
de outubro de 2021. 
 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia dermato-funcional  3                       
Paulo: Manole, 2004. Disponivel em: 
https://www.passeidireto.com/arquivo/29343241/material-dermatofucnionalatual 
Acesso em 08 de agosto de 2021. 
 
KlLBAS, A. A., SRIVASTAVA, H. M., TRUJILLO, J.J., 2006, Theory and 
Applications of Fractional Differential Equations, v. 204, 1 ed., NorthHolland 
Mathematics Studies, Elsevier, Amsterdam.  Disponivel em: 
https://www.elsevier.com/books/theory-and-applications-of-fractional-differential-
equations/kilbas/978-0-444-51832-3. Acesso em 04 de junho de 2021. 
 
MORETTE, Daniela Affonso.                                       
Ozonioterapia. 2011. 19                    -                                
                                                                    
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/120089/morette_da_tcc_botfmvz.
pdf?seq Acesso em 05 de julho de 2021. 
 
NICANDER, I., RANTANEN, I., LUNDH ROZELL, B., et al., 2003, The ability of 
betaine to reduce the irritating effects of detergents assessed visually, 
             y      y                       ‖, Skin Research and Technology, 
v. 9, pp. 50-58  Disponivel em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12535285/ Acesso 
em 26 de setembro de 2021. 
 
    E             E E   E  E                                  E                     
Caetano do Sul, SP: Yendis, 2008. Efeito de diferentes gases sobre o 
crescimento bacteriano: estudo  x           “        ”.                    
                          3             - 14. Disponivel em: 
https://www.scielo.br/j/rcbc/a/4BjTmT6MJFX6Nry9kkQd4ch/?lang=pt Acesso em: 26 
de setembro de 2021. 
 
OLIVEIRA, Juliana Trench Ciampone de.                                         
                      z                                                    – 
E         E                                                                    
em: https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/bitstream/handle/set/2750/TCC-
%20Ozonioterapia-Anna%20Dayse%20e%20Vera%20Lucia.pdf?sequence=1 
Acesso em 21 de setembro de 2021. 
 
ORIÁ, Reinaldo B. et al. Estudo das alterações relacionadas com a idade na pele 
humana, utilizando métodos de histo-morfometria e autofluorescência. Anais 
Brasileiros de Dermatologia [online]. 2003, v. 78, n. 4 , pp. 425-434. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1590/S0365-05962003000400004>. Epub 25 Nov 2003. ISSN 



35 

 

 

 

1806-4841. https://doi.org/10.1590/S0365-05962003000400004. Acesso em 15 de 
Novembro de 2021. 
 
PAULA, Liege de.; SILVA, Juliana Leal Monteiro da.; FARIA, Daniele Pedroso. 
Tratamentos Alternativos Para Onicomico-se                                    
Revista Uniara. Araraquara, v. 15, n. 2, p.68-80, dez. 2012. Disponivel em:  
https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/349/1/Maria%20Eduarda%20No
gueira%20da%20Cruz%20Maia.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2021. 
 
ROSALES, J.V.M.R.  z                                      y        z          
                        . Colima; 2007. Disponivel em: 
https://www.unaerp.br/documentos/4122-ozonioterapia-no-tratamento-de-feridas-de-
dif-cil-cicatriza-uo/file Acesso em: 10 de setembro de 2021. 
 
                      E                               . In: LACRIMANTI, 
L.,M. (Coord.). Curso             E                                                 
2008. Cap. 5, p. 111-123. Disponivel em: 
http://siaibib01.univali.br/pdf/Emanuelle%20da%20Silva,%20Taliane%20Steiner.pdf 
Acesso em 08 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



36 

 

 

 

REFERÊNCIAS GERAIS 

 

ALVARENGA, R. L.; SOUZA, M. N.                                          
                                                              E          
                                                      
http://www.peb.ufrj.br/teses/Tese0253_2016_10_03.pdf. Acesso 08 de novembro de 
2021. 
 
ALVARES, Denise Brega; TABORDA, Valeria Brega Alvares; ALMA, Jeanete 
Moussa. Acne Vulgar                                                  
                                                              E    Salusvita. 
Bauru, v. 31, n. 1, p.71-80, 2012. Disponivel em: 
https://secure.unisagrado.edu.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v31_n1_2012_a
rt_06.pdf. Acesso em 08 de novembro de 2021 
 
ANAGHA, V.S.; ARUN, V.S.; DIGAMBER, M.S.; SWATI, V.P.; MAHESH, S.C.; 
MRINAL, V.S. Ozone therapy: healing properties of the blue gas. Int J Oral Health 
Dentistry. 2016;2(1):35-8. Disponivel em: http://oaji.net/articles/2016/1994-
1460018938.pdf. Acesso em 11 de novembro de 2021. 
 
ANTUNES, A. A. et al.                       z                          -          
                                                                            
Brasileira de Alergia e Imunologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Arq Asma 
Alerg Imunol (2018). Disponivel em: 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Consenso_-_Dermatite_Atopica_-
_vol_1_n_2_a04__1_.pdf . Acesso em 21 de agosto de 2021. 
 
BORGES, Flávio da Silva. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 
disfunções estéticas. [S. l.: s. n.], 2006. Disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/403533063/modalidades-terapeuticas-nas-
disfuncoes-esteticas-pdf. Acesso em: 12 maio 2021. 
BRANCO, N., LEE, I., ZHAI H., et al., 2005, Long-term repetitive sodium lauryl 
sulfate-induced irritation of the skin                 y‖                          3  
pp. 278-284.Disponivel em: https://www.passeidireto.com/arquivo/96323117/pele/22. 
Acesso em 22 de maio de 2021. 
 
CARDOSO, Claudia Catelani et al. Ozonioterapia como Tratamento Adjuvante na 
                                                                                 
p.442-445, 2010. Disponivel em: http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/1184. Acesso 
em 18 de setembro de 2021. 
 
DAL GOBBO, Priscilla.                                                              
         /                                                                 –             
Atheneu Editora, 2010. Disponivel em 
https://www.passeidireto.com/arquivo/10802533/acne-tratamento-e-prevencao 
Acesso em 05 de junho de 2021. 
 



37 

 

 

 

FENG, X.; BEIPING, L.                                     z                  
paciente com osteoartrite, juntamente com celecoxibe e glucosamina por via 
oral. J Clin Diagn Res. 2017; 11 (9) UC01-UC03. Disponivel em: 
https://www.scielo.br/j/brjp/a/yMmx8KdmxqkTfjx4f77Xhwx/?lang=pt . Acesso em 10 
de outubro de 2021. 
 
GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia dermato-funcional  3                       
Paulo: Manole, 2004. Disponivel em: 
https://www.passeidireto.com/arquivo/29343241/material-dermatofucnionalatual 
Acesso em 08 de agosto de 2021. 
 
KlLBAS, A. A., SRIVASTAVA, H. M., TRUJILLO, J.J., 2006, Theory and 
Applications of Fractional Differential Equations, v. 204, 1 ed., NorthHolland 
Mathematics Studies, Elsevier, Amsterdam.  Disponivel em: 
https://www.elsevier.com/books/theory-and-applications-of-fractional-differential-
equations/kilbas/978-0-444-51832-3. Acesso em 04 de junho de 2021. 
 
MORETTE, Daniela Affonso.                                       
Ozonioterapia. 2011. 19 f.                 -                                
                                                                    
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/120089/morette_da_tcc_botfmvz.
pdf?seq Acesso em 05 de julho de 2021. 
 
NICANDER, I., RANTANEN, I., LUNDH ROZELL, B., et al., 2003, The ability of 
betaine to reduce the irritating effects of detergents assessed visually, 
             y      y                       ‖, Skin Research and Technology, 
v. 9, pp. 50-58  Disponivel em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12535285/ Acesso 
em 26 de setembro de 2021. 
 
    E             E E   E  E                                  E                     
Caetano do Sul, SP: Yendis, 2008. Efeito de diferentes gases sobre o 
crescimento bacteriano: estudo ex           “        ”.                    
                          3             - 14. Disponivel em: 
https://www.scielo.br/j/rcbc/a/4BjTmT6MJFX6Nry9kkQd4ch/?lang=pt Acesso em: 26 
de setembro de 2021. 
 
OLIVEIRA, Juliana Trench Ciampone de.                                         
                      z                                                    – 
E         E                                                                    
em: https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/bitstream/handle/set/2750/TCC-
%20Ozonioterapia-Anna%20Dayse%20e%20Vera%20Lucia.pdf?sequence=1 
Acesso em 21 de setembro de 2021. 
 
ORIÁ, Reinaldo B. et al. Estudo das alterações relacionadas com a idade na pele 
humana, utilizando métodos de histo-morfometria e autofluorescência. Anais 
Brasileiros de Dermatologia [online]. 2003, v. 78, n. 4 , pp. 425-434. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1590/S0365-05962003000400004>. Epub 25 Nov 2003. ISSN 



38 

 

 

 

1806-4841. https://doi.org/10.1590/S0365-05962003000400004. Acesso em 15 de 
Novembro de 2021. 
 
PAULA, Liege de.; SILVA, Juliana Leal Monteiro da.; FARIA, Daniele Pedroso. 
Tratamentos Alternativos Para Onicomico-se                                    
Revista Uniara. Araraquara, v. 15, n. 2, p.68-80, dez. 2012. Disponivel em:  
https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/349/1/Maria%20Eduarda%20No
gueira%20da%20Cruz%20Maia.pdf. Acesso em 10 de outubro de 2021. 
 
ROSALES, J.V.M.R.  z                                      y        z          
                        . Colima; 2007. Disponivel em: 
https://www.unaerp.br/documentos/4122-ozonioterapia-no-tratamento-de-feridas-de-
dif-cil-cicatriza-uo/file Acesso em: 10 de setembro de 2021. 
 
                      E                               . In: LACRIMANTI, 
L.,M. (Coord.).                   E                                                 
2008. Cap. 5, p. 111-123. Disponivel em: 
http://siaibib01.univali.br/pdf/Emanuelle%20da%20Silva,%20Taliane%20Steiner.pdf 
Acesso em 08 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - NORMAS DA REVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS - REVISTA F@PCIÊNCIA 
 
          Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação de até três 

consultores, especialistas na área atinente à temática do artigo, e a aprovação do 

Comitê Editorial da F@P CIÊNCIA, com base nas Normas Próprias de Publicação 

da Revista Eletrônica.  

          O ISSN da revista eletrônica é 1984-2333 e o título abreviado é F@P Cien., 

forma que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé, referências e legendas 

bibliográficas.  

Serão aceitos trabalhos para as seguintes seções:  

(1) Revisão – revisão da literatura;  

(2) Artigos – resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual (mínimo de 05 e o máximo de 12 laudas);  

(3) Notas – nota prévia, relatando resultados parciais ou preliminares de 

pesquisa; (4) Resenhas – resenha crítica de livro (As Resenhas poderão ter 

no máximo três páginas e deverão tratar de livros publicados nos últimos 05 

anos);  

(5) Fórum – seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre 

si, de diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual.  

           Os autores devem submeter os manuscritos no formato eletrônico, 

exclusivamente, por meio do endereço fapciencia@fap.com.br, já configurados para 

o papel A4, observando as seguintes indicações do arquivo:  

- salvo         “   ”    “   ”   

- margens sup/esq de 3 cm e inf/dir de 2 cm; 

 - fonte Arial 12 no corpo do texto. (Em nota de rodapé, a fonte é Times New 

Roman 10, alinhada à esquerda);  

- espaçamento entre linhas de 1,5 cm.  

           Os textos deverão ser escritos em português e as figuras, gráficos e tabelas, 

se necessários, devem ser incluídos diretamente no texto no formato JPG, JPEG ou 

GIF, nos locais adequados e não em anexo, seguindo as normas da ABNT. Veja 

modelo no Guia de Normas Trabalhos Acadêmicos, no site da FAP 

 

           Na primeira página figurará:  
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           1) Título do trabalho (Arial, tamanho 12, negrito, centralizado e caixa alta, 

sem ponto final);  

           2) Autoria (graduando e orientador – um abaixo do outro (apenas o autor 

graduando sublinhado), alinhados à direita, fonte arial 12, primeiro sobrenome por 

extenso em caixa alta, vírgula, nome com a abreviação das iniciais, indicando 

numeração de referência com especificação em nota de rodapé);  

           Exemplo: 

 

           3) Nota de rodapé na nota constará a descrição do(s) autor(es): nome 

completo por extenso, instituição a que pertence, fonte financiadora (quando 

necessário), ano, e email de contato (fonte 10, Times New Roman, alinhado à 

esquerda, espaçamento simples);  

           Exemplo: 

 

           4) Resumo e Abstract (as palavras RESUMO e ABSTRACT são em negrito, 

arial 12, maiúsculas e alinhadas à esquerda; já o texto deve ser em fonte arial, sem 

negrito, tamanho 12, conter de 100 a 250 palavras, e ter de 3 a 5 palavras-chave 

separadas por ponto, com as iniciais em maiúsculo (NBR 6022);  

O USO DA REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO 

EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO DE CASO 

PARRA, R. R. G. ¹  

ANDOLFATO, K. R.² 

ARREBOLA, M.S. ³ 

¹ Raquel Ribas Gallo Parra. Graduanda do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – 

FAP. Apucarana – Pr. 2019. Contato: raquel.ribas96@hotmail.com  

² Kleber Rogério Andolfato. Orientador da pesquisa. Coordenador e Docente do Curso de 

Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019. Contato: 

kleber.andolfato@fap.com.br  

³ Mayenne Souza Arrebola. Coorientadora da pesquisa. Preceptora do Curso de Fisioterapia da 

Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019. 
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           Exemplo: 

RESUMO  

 

A Paralisia Cerebral (PC) é um grupo de desorganizações, considerado distúrbio 

não progressivo, que ocorre durante a formação encefálica fetal ou na infância, 

interferindo no desenvolvimento motor e postural. A Realidade Virtual (RV) é um 

recurso em que o paciente interage com diversos estímulos, auditivos, sensoriais, 

visuais e táteis. O objetivo do estudo foi analisar a influência da RV no equilíbrio, 

coordenação motora e melhora da funcionalidade, foram realizadas 20 sessões 

com a RV XBOX® 360 Kinect, utilizando como instrumentos de avaliação inicial e 

final, a Escala de Equilíbrio de Berg, Timed Up & Go (TUG), Testes de 

Coordenação Motora, Toques no Andador e Pontuação do jogo. Houve melhora 

significativa da avaliação inicial para final, exceto na Escala de Berg. Conclui-se 

que este recurso foi eficaz na reabilitação da marcha, equilíbrio, coordenação e 

aprendizagem motora da participante.  

Palavras-chave: Realidade Virtual. Paralisia Cerebral. Equilíbrio. Coordenação 

Motora. Fisioterapia.  

 

ABSTRACT  

 

Cerebral Palsy (CP) is a group of disorganizations considered non-progressive 

disorder that occurs during fetal brain formation or in childhood, interfering with 

motor and postural development. Virtual Reality (VR) is a resource which the 

patient interacts with various stimuli, auditory, sensory, visual and tactile. The aim 

of the study was to analyze the influence of VR on balance, motor coordination 

and improvement of functionality. Twenty sessions were performed by VR XBOX® 

360 Kinect, using as initial and final evaluation the Berg Balance Scale, Timed Up. 

& Go (TUG), Motor Coordination Tests, Walker Touches, and Game Score. There 

was a significant improvement from initial to final assessment, except for the Berg 

Scale. It was concluded that this resource was effective in the participant's gait 

rehabilitation, balance, coordination and motor learning. 

 Keywords: Virtual Reality. Cerebral palsy. Balance. Motor coordination. 

Physiotherapy. 
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           Os textos destinados a seção de Artigos devem impreterivelmente 

apresentar os tópicos: INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, METODOLOGIA, 

RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS. Estes tópicos 

não são numerados, a fonte é arial, tamanho 12 e deve ser em caixa alta. A 

introdução e objetivos podem vir de forma separada ou conjunta, bem como os 

resultados e discussão. Se necessárias alterações de pequena monta serão 

realizadas pelo Conselho Editorial visando adequação às normas e melhoria do 

texto. 

           Exemplo da disposição dos tópicos (meramente ilustrativos) 

            As citações de autores no corpo do texto subordinar-se-ão às Normas 

Técnicas da ABNT – NBR 10520. Lembrando que é obrigatória a menção do número 

de página quando se tratar de citação direta.  

            Exemplos: 

 

-Citação com um autor: 

 

 

 

 

-Quando a citação for com mais de três autores citar o primeiro seguido de et 

al.: 

 

 

 

-Quando o autor é uma instituição: 
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-Sem autoria: a referência entra pelo título da obra, sendo a primeira palavra 

em maiúsculo, já na citação fica: 

 

 

 

-Aos diferentes títulos de um autor publicados no mesmo ano, adiciona-se 

uma letra depois da data: 

 

 

 

           As referências documentárias no final do texto devem seguir as Normas 

Técnicas da ABNT. Veja modelo no Guia de Normas Trabalhos Acadêmicos, de Ilma 

A. F. Serrante, no site da FAP. 

           Observação: Os textos apresentados no artigo são de inteira 

responsabilidade de seus autores, tanto em relação ao conteúdo quanto à questão 

de revisão gramatical e normas. 
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