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APRESENTAÇÃO 

Este documento tem o objetivo orientar aos discentes e docentes do Mestrado em Bioética quanto às 

Normas do Programa, referentes à elaboração da Dissertação de Mestrado.  

 

1. FORMATAÇÃO 

FORMATO E APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

Papel branco tamanho A4 (21x29,7 cm), com orientação tipo Retrato, digitados em fonte Times New 

Roman 12, na cor preta, no anverso das folhas, exceto a folha de rosto, cujo verso deve conter a ficha 

catalográfica impressa em cor preta. Outras cores são permitidas para as ilustrações. Os parágrafos 

deverão apresentar alinhamento Justificado e ter recuo de 2 cm em seu início. O texto da Dissertação 

deve ser redigido no português culto e no decorrer do texto deve-se usar itálico em palavras e locuções 

em outros idiomas. Também deve- se usar itálico em títulos de livros, periódicos, peças, filmes, óperas, 

músicas, pinturas, esculturas, entre outros. 

 

MARGENS 

Esquerda 4 cm; Superior 3cm, direita 2cm e inferior 2cm (Essas margens são para serem usadas nos 

volumes em espiral também em Capa Dura). 

 

ESPAÇAMENTO 

Todo o texto deve ser digitado em espaço 1,5 cm, exceto:  

 Citações de mais de três linhas (fonte nº 10),  

 Referências,  

 Legendas das ilustrações e das tabelas,  

 Ficha catalográfica, que devem ser digitados em espaço simples. 

 As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por dois espaços simples.  

Os títulos das seções devem começar na margem superior da folha separados do texto que os sucede 

por dois espaços de 1,5 cm e, da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto 

que os precede, ou que os sucede, por dois espaços de 1,5 cm. 
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PAGINAÇÃO 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. As folhas 

pré-textuais, embora contadas, não são numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha 

da parte textual (Introdução), inclusive as páginas de abertura dos capítulos, em algarismos arábicos, 

no canto superior direito da folha. 

No caso de o trabalho ser constituído de mais de um volume, deve ser mantida uma única sequência 

de numeração das folhas, do primeiro ao último volume. 

Havendo apêndice (s) e anexo (s), as folhas dos mesmos devem ser numeradas de maneira contínua e 

a paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

 

CAPÍTULOS, SEÇÕES E SUBSEÇÕES 

As seções primárias são os capítulos e devem estar iniciados em folha distinta. A numeração inicia na 

seção primária, alinhada à esquerda e segue a sequência dos números inteiros a partir de 1. Nas 

subseções coloca-se o indicativo da seção primária, um ponto, o número que lhe foi atribuído na 

sequência do assunto, repetindo para as demais seções. Exemplo: 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Os cuidados paliativos nas políticas públicas. 

1.1.1. Os cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde. 

1.1.1.1. Os cuidados paliativos na Estratégia da Saúde da Família. 

 

Existem títulos que não possuem indicativos de seções, quais sejam: agradecimentos; lista de 

ilustrações, lista de abreviaturas e siglas; lista de símbolos; resumo; sumário; referências; glossário; 

apêndice (s); anexo (s). 

 

TABELAS, OS QUADROS E AS FIGURAS.  

Tabelas 

Usualmente é utilizada para apresentar dados primários, e é usada para a apresentação dos referenciais 

teóricos, dos resultados e na discussão do trabalho. Contendo informações tratadas estatisticamente, 

as tabelas devem conter um título que descreva sucintamente todo seu conteúdo constando 

informações referentes ao assunto tratado nela, quem são seus sujeitos (pessoas), local onde ocorre 

seu conteúdo (lugar) e período de observação (tempo). Sua numeração deve estar em algarismos 

arábicos e sequenciais. Essa identificação deverá aparecer na parte superior. As tabelas possuem linhas 
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de delimitação somente nas partes superiores e inferiores. Apresenta elementos obrigatórios e 

elementos opcionais. 

Componentes das tabelas: 

Linhas externas – mais espessas. Linhas internas – só admissíveis abaixo do cabeçalho ou separando o 

Total do corpo da tabela (mais estreitas).  

Título: Explica o conteúdo (deve conter pessoas, local e tempo). Situa-se acima do coro da tabela. 

Corpo: Formado pelas linhas e colunas dos dados 

Cabeçalho: especifica o conteúdo das colunas 

Coluna indicadora: especifica o conteúdo das linhas 

Opcional:  

Fonte – Onde foram colhidos os dados 

Notas – explicações gerais 

Chamadas – explicações sobre dados específicos 

 

 

Quadros  

Já os quadros são delimitados de todos os lados.  Constituído por linhas horizontais e verticais, 

apresenta-se “fechado dos lados, acima e abaixo”. De modo geral é empregado para expor dados 

secundários que apresentem resultados da pesquisa. Normalmente, traz resultados qualitativos 

(textos). Utiliza-se espaçamento e fontes de letras em tamanho menor que o do texto (não necessita 

ter o mesmo padrão). Um quadro pode ser elaborado em fonte 10. O número do quadro e o título são 

apresentados logo acima do quadro, e a fonte, abaixo do mesmo.  
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Exemplo:  

Quadro 1 – Estados, cidades e colonização na região Sul do Brasil 

 

 

Figuras  

Uma figura é admitida como: gráficos, ilustrações, desenhos, fotos, e outros materiais que não sejam 

classificados como quadros ou tabelas. Pode ser utilizada em qualquer parte do trabalho. Recomenda-

se que não sejam utilizadas figuras com alta resolução porque podem sobrecarregar o arquivo. O 

número da figura, o título e a fonte devem ser apresentados abaixo da figura, de acordo com o exemplo: 
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2. ESTRUTURA 

A Dissertação é constituída de elementos externos e internos. 

I- Elementos Externos: 

 Capa (Obrigatório) 

 Lombada (Obrigatório) 

 

II- Elementos internos 

1. Elementos pré-textuais 

o Folha de rosto (obrigatório) 

o Errata (opcional) 

o Folha de aprovação (obrigatório) 

o Dedicatória (opcional) 

o Agradecimentos (opcional) 

o Epígrafe (opcional) 

o Resumo em português (obrigatório) 

o Resumo em inglês (obrigatório) 

o Lista de ilustrações (opcional) 

o Lista de tabelas (opcional) 

o Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

o Lista de símbolos (opcional) 

o Sumário (obrigatório) 

2. Elementos textuais 

o Introdução e Referenciais Teórico/Bibliográficos 

o Objetivo (s) 

o Métodos 

o Resultados 

o Discussão 

o Conclusão/Considerações Finais 

3. Elementos pós textuais 

o Referências (obrigatório) 

o Glossário (opcional) 

o Apêndice (opcional) 

o Anexo (opcional) 
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I - ELEMENTOS EXTERNOS 

1- Capa 

Elemento obrigatório, contendo informações na seguinte ordem: 

a) nome da instituição e da pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. 

b) nome do curso; 

c) nome do autor; 

d) título: deve ser claro e preciso, identificando o conteúdo do trabalho. O título geralmente reflete o 

objetivo principal do estudo. Deve possibilitar a indexação e recuperação da informação; 

e) subtítulo: se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando a sua subordinação ao título; 

f) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

g) ano de depósito (da entrega); 

h) as vias do texto de qualificação e de defesa podem ser apresentadas com encadernação em espiral; 

i) na entrega da versão definitiva, o volume deve estar em capa dura na cor verde, com as letras em 

dourado. 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO EM BIOÉTICA 

 

RITA DE CÁSSIA PEREIRA 

 

O USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO  

INDIVIDUAL POR TRABALHADORES DO MORANGO E SUAS 

IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS 

 

 

 

 

 

Poso Alegre 

2006 
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2- Lombada (Somente nos volumes dissertação em capa dura) 

Elemento, em que as informações, opcionalmente, são impressas na seguinte ordem:  

 nome completo do autor, abreviando-se o(s) prenome(s) quando necessário, impresso 

longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada; 

 título, impresso da mesma forma que o nome do autor, quando necessário abreviado pelas 

cinco primeiras palavras significativas seguidas de reticências; 

 Identificação do Programa e Ano 

 elementos alfanuméricos de identificação, ex: V.3. 
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II-  ELEMENTOS INTERNOS 

1. Elementos pré-textuais 

a. Folha de rosto 

Elemento obrigatório, que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. A folha de rosto 

deve conter: 

 nome completo do autor;  

 título; 

 subtítulo (se houver); 

 natureza do trabalho (dissertação); 

 nome do Programa a que é submetido o trabalho; 

 Linha de Pesquisa; 

 grau pretendido (aprovação em disciplina); 

 nome do orientador, coorientador (se houver); 

 local (cidade); 

 ano de depósito (da entrega). 

 

Rita de Cássia Pereira 

 

 

 

O MANEJO DE AGROTÓXICOS POR TRABALHADORES DO MORANGO E SUAS 

IMPLICAÇÕES BIOÉTICAS 

 

Dissertação apresentada para o 
programa de Pós-Graduação em 
Bioética da Universidade do Vale do 
Sapucaí, para obtenção do título de 
mestre em Bioética. 

 
 
 
Área de Concentração: Bioética, Ethos e Meio Ambiente 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Mesquita Filho. 

 

 

 

Pouso Alegre – MG 

2006 
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b. Ficha Catalográfica 

Situa-se no verso da Folha de Rosto e é obrigatória. É o conjunto de elementos que descreve 

bibliograficamente a Dissertação.  O CDD é solicitado na biblioteca da Univás. 

Os descritores ou palavras-chave (termos representativos do trabalho) devem ser definidos pelo autor, 

em conjunto com o orientador, a partir da lista de DeCS (Descritores de Ciências da Saúde) obtidos no 

site da BVS/ BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) da Organização Pan-americana em Saúde (OPAS): 

bvsalud.org ou www.bireme.br  

Exemplo: 

 

Pereira, Rita de Cássia. O manejo de agrotóxicos por trabalhadores do morango e suas 

Implicações bioéticas / Rita de Cássia Pereira. Pouso Alegre: 2006. 87 f. 

 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do Sapucaí. 2014. 

Orientador: Dr. Marcos Mesquita Filho. 

 

1. Manejo de agrotóxicos, 2. Exposição ocupacional, 3. Saúde do trabalhador, 4. Causas 

externas, 5. Meio ambiente, 6. Bioética. 

 

 

c. Errata 

Elemento opcional. Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho 

e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de 

impresso. 

 

d. Folha de aprovação 

Obrigatória, devendo ser contemplados:  

• nome completo do autor; 

• título e, se houver, subtítulo;  

• natureza do trabalho (dissertação ou tese);  

• nome da instituição a que é submetido o trabalho;  

• grau pretendido (mestre ou doutor);  

• área de concentração;  

• data de aprovação;  

• nome, titulação, instituição a que pertence e assinatura dos componentes da banca examinadora. 
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e. Dedicatória 

Elemento opcional. Deve ser inserida após a folha de aprovação.  

 

f. Agradecimentos 

Elemento opcional em que o autor agradece à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) que tenha(m) 

contribuído de maneira relevante para a elaboração do trabalho. 

 

g. Epígrafe 

Elemento opcional. Apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria e relacionada à matéria 

tratada no corpo do trabalho. Podem haver, também, epígrafes nas folhas de aberturas das seções 

primárias. 

 

h. Resumo 

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas em língua 

portuguesa, em forma de texto. Deve apresentar os objetivos, métodos empregados, resultados e 

conclusões. O resumo deve ser redigido em parágrafo único, conter no máximo 500 palavras e ser 

seguido dos descritores do estudo. 

  

i. Resumo na língua estrangeira 

Elemento obrigatório, elaborado com as mesmas características do resumo em língua portuguesa. Deve 

ser redigido em inglês (Abstract). 

 

j. Listas 

i. Lista de ilustrações - Elaborada seguindo a mesma ordem apresentada no 

texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do 

respectivo número da página. Recomenda-se a elaboração de lista própria para 

cada tipo de ilustração (desenhos, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 

organogramas, plantas, quadros, retratos e outros). 

ii. Lista de tabelas - Elaborada seguindo a mesma ordem apresentada no texto, 

com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do 

respectivo número da página. 

iii. Lista de abreviaturas e siglas - Constituída de uma relação alfabética das 

abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões 

correspondentes grafadas por extenso. Quando necessário, recomenda-se a 

elaboração de lista própria para cada tipo.  
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iv. Lista de símbolos - Elaborada seguindo a mesma ordem apresentada no texto. 

Cada símbolo deve vir seguido pelo significado correspondente. 

 

k. Sumário 

Elemento obrigatório que consiste na enumeração das principais divisões, seções e outras partes do 

trabalho, na mesma ordem e grafia que aparecem no texto, acompanhadas do respectivo número da 

página. Havendo mais de um volume, cada um deve conter o sumário completo do trabalho 

 Exemplo 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................................  13 

1.1 A produção de morango e o uso de agrotóxico no estado de Minas Gerais..................   22 

1.2 Bioética, proteção e responsabilidade social .................................................................   24 

2 OBJETIVOS..........................................................................................................................   29 

3 MÉTODO..............................................................................................................................  30 

3.1 Tipo de estudo.................................................................................................................  30 

3.2 População de interesse.....................................................................................................  30 

3.3 Critérios de inclusão.........................................................................................................  30 

3.4 Critérios de exclusão.........................................................................................................  30 

3.5 Amostra ...........................................................................................................................  30 

3.6 Instrumento de pesquisa..................................................................................................  31 

3.7 Teste e validação de instrumento....................................................................................  32 

3.7.1 Validação de face...........................................................................................................  32 

3.7.2 Validação de conteúdo ................................................................................................  32 

3.7.3 Validação de construto.................................................................................................  32 

3.7.4 Grupo focal....................................................................................................................  32 

3.8 Estudo piloto....................................................................................................................  33 

3.9 Consolidação dos dados ...................................................................................................  33 

3.10 Análise estatística ..........................................................................................................  33 

3.11 Procedimento ético........................................................................................................  33 

4 RESULTADOS.......................................................................................................................  35 

4.1 Construção do instrumento..............................................................................................  35 

4.2 Caracterização da amostra...............................................................................................  36 

4.3 Preparo e aplicação de agrotóxico...................................................................................  38 

4.4 Motivo auto-referido da aplicação..................................................................................  38 
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4.5 Orientação para o uso de agrotóxico..............................................................................  39 

4.6 Orientação para uso de agrotóxico após aprendizagem.................................................  40  

   4.7 Orientação recebida para o uso de agrotóxico quando detectada doença na lavoura ..  40 

4.8 Orientação para uso de EPI no preparo e na aplicação de agrotóxico.............................  41 

4.9 Orientação para destino das embalagens vazias..............................................................  42 

4.10 Uso de EPI  no preparo e aplicação de agrotóxico associado a escolaridade................  42 

4.11 Armazenagem de agrotóxico e destino das embalagens vazias...................................   44 

4.12 Morbidade referida........................................................................................................  46 

4.13 Percepção de risco humanos e ambientais e aspectos bioéticos associados à utiliza-  

ção do agrotóxico por trabalhadores do morango ...............................................................  46 

5 DISCUSSÃO..........................................................................................................................  48 

5.1 Caracterização da amostra..............................................................................................   48 

5.2 Preparo e aplicação dos pesticidas................................................................................    50 

5.3 Motivo do uso de agrotóxico............................................................................................   51 

5.4 Orientação e assistência técnica .....................................................................................   52 

5.5 Orientação para uso de EPI no preparo e aplicação do agrotóxico.................................  54 

5.6 Orientação para descarte de embalagens vazias.............................................................   56 

5.7 Uso do EPI no preparo e aplicação de agrotóxico associado à escolaridade....................   57 

5.8 Armazenamento do agrotóxico.......................................................................................    60 

5.9 Destino das embalagens vazias de agrotóxicos   comprados   com   e   sem    receita 

agronômica............................................................................................................................  61 

5.10 Uso de agrotóxicos e danos relacionados a saúde.........................................................  64 

5.11 Percepção de riscos humanos e ambientais...................................................................  65 

6 CONCLUSÕES.....................................................................................................................  68 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................... 72  

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS............................................................................................ 74 

9 ANEXO 1 – INSTRUMENTO DE PESQUISA............................................................................ 80 

 

 

2. Elementos textuais 

a. Introdução e Referenciais Teórico/Bibliográficos  

A introdução descreve o contexto ou os antecedentes do estudo (isto é, a natureza do 

problema e sua importância). Na Introdução é (são) apresentada(s) a(s) pergunta(s) e 

respectiva hipótese(s) que norteiam o trabalho, a Justificativa e relevância do trabalho 

apresentado, o Referencial Teórico adotado pelo autor, bem como, um levantamento 
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bibliográfico que defina o “estado da arte” em relação à pesquisa que está sendo 

desenvolvida. 

 

b. Objetivo (s)  

Ponto central da Dissertação, define o que se pretende obter com o desenvolvimento 

da Dissertação. 

 

c. Métodos 

Informa que procedimentos serão desenvolvidos pelo pesquisador no intuito de 

cumprir seus objetivos. Conteúdo: 

 Delineamento 

 Cenário do estudo 

 População de interesse, amostra, critérios de elegibilidade 

 Instrumentos e materiais (informações técnicas) 

 Procedimentos de pesquisa e coleta de dados 

 Consolidação e análise de dados 

 Procedimentos éticos. 

 

d. Resultados 

Apresentar os seus resultados em uma sequência lógica no texto, tabelas e ilustrações, 

mencionando primeiro os achados mais importantes. Não repetir no texto todos os 

dados mostrados nas tabelas ou nas ilustrações; enfatizar ou resumir somente as 

observações importantes. Matérias suplementares ou adicionais e detalhes técnicos 

podem ser colocados em um apêndice, onde ficarão acessíveis, sem interromper o fluxo 

do texto; alternativamente, essa matéria pode ser publicada somente na versão 

eletrônica do periódico. 

Quando os dados são resumidos na seção de Resultados, apresentar os resultados 

numéricos não apenas como valores derivados (por exemplo, percentagens), mas 

também em números absolutos a partir dos quais os valores derivados foram 

calculados e especificar os métodos estatísticos usados para analisá-los. Restringir as 

tabelas e figuras àquelas necessárias para explicar e apoiar o argumento do artigo. 

Utilizar os gráficos como uma alternativa às tabelas com muitas entradas; não duplicar 

os dados nos gráficos e nas tabelas. 
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e. Discussão 

Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que advêm deles. Não 

repetir em detalhes os dados ou outros materiais inseridos nas seções de Introdução ou de 

Resultados. Explorar os mecanismos ou explicações possíveis para esses resultados, comparar 

e contrastar os resultados com outros estudos relevantes, mencionar as limitações do estudo e 

explorar as implicações dos achados para pesquisas futuras e para a prática. 

Relacionar as conclusões com os objetivos do estudo, mas evitar afirmações e conclusões não 

adequadamente corroboradas pelos dados obtidos nos resultados. Especificamente, os autores 

devem evitar fazer afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que seus 

manuscritos contenham dados e análises econômicas apropriados. Evitar reivindicar prioridade 

e alusão a trabalho ainda não terminado. Estabelecer novas hipóteses quando for o caso, mas 

deixar claro que são hipóteses. 

 

f. Conclusão/Considerações Finais 

Apresentar uma síntese do trabalho, a relação da hipótese e do objetivo propostos com os 

resultados alcançados. Podem constar também algumas sugestões e indicações para novas 

pesquisas derivadas do tema em questão. 

   

OBSERVAÇÃO – As citações bibliográficas a serem realizadas no texto deverão ser organizadas 

conforme as Normas a serem definidas conjuntamente pelos mestrandos e respectivos Orientadores. 

De acordo com decisão do Colegiado de Curso poderão ser utilizadas uma das seguintes normas: 

a. Normas de VANCOUVER; 

b. Normas da ABNT;  

c. Normas da APA. 

 

Nos anexos deste documento estas Normas podem ser encontradas: 

 Normas de Vancouver – Anexo 1 -  página 16 

 Normas da ABNT – Anexo 2 – página 45 

 Normas da APA – Anexo 3 – página 59 

 

 Uma vez definida a Norma a ser utilizada, ela deve ser seguida em todo o trabalho, não sendo permitido 

o uso de mais de uma delas concomitantemente. 
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3. Elementos pós textuais 

 

a. Referências  

Obrigatório. Lista das citações bibliográficas e fundamentos teóricos do texto da 

dissertação agrupadas de acordo com as Normas adotadas (ABNT, APA ou Vancouver). 

 

 

b. Glossário 

Opcional. Lista alfabética das palavras ou expressões técnicas pouco conhecidas, 

apresentadas no texto, acompanhadas das respectivas definições. 

 

c. Apêndices. 

Tratam-se de textos ou documentos elaborados pelo autor e utilizados para complementar 

sua argumentação. Devem estar identificados por letras maiúsculas consecutivas com 

travessão e pelos respectivos títulos. 

 

d. Anexos 

Anexos consistem em elementos opcionais, textos ou documentos não elaborados pelo 

autor, que servem de fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos devem estar 

identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de hífen e pelos respectivos 

títulos. Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos 

anexos, quando esgotadas as 26 letras do alfabeto. A paginação deve ser contínua, dando 

seguimento ao texto principal. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  

NORMAS ESTILO VANCOUVER 

Requisitos uniformes para originais submetidos a periódicos 

biomédicos. 
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Requisitos uniformes para originais submetidos a periódicos biomédicos, conhecido como Estilo de 
Vancouver, foi elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas – ICMJE 
 
NORMAS GERAIS DE AUTORIA 

o ALGUMAS ORIENTAÇÕES: 

Referencia-se o(s) autor(e)s pelo seu sobrenome, sendo que apenas a letra inicial é em maiúscula, 
seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o ponto. 

Por exemplo: Jenkins PF 

Na lista de referências, estas deverão ser numeradas consecutivamente conforme a ordem em que 
forem mencionadas pela primeira vez no texto, separados por uma vírgula.   

Toda informação adicionada à referência que for encontrada em alguma fonte que não o 
documento consultado, ou informação complementar à referência como suporte do documento ou 
tradução de alguma expressão deve ser adicionada entre [colchetes]. 

Exemplo: 

Zhang Y, Griendling KK, Taylor WR. A critical role for hydrogen peroxide (H2O2) in neointima 
formation induced by carotid ligation[resumo]. Circulation. 2004 Oct 26;110(17 Suppl):III-259. 
Abstract no. 1238. 

   AUTOR(ES) (PESSOA FÍSICA) – ATÉ TRÊS AUTORES 

Citar todos os autores, separados por vírgula. 

Exemplos: 

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University Press; 
2005. 194 p. 
Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, 
and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2002. 

  AUTOR(ES) (PESSOA FÍSICA) – MAIS DE SEIS AUTORES 

 O Guia de Estilo Vancouver permite o uso da expressão et. al para suprimir a apresentação dos 
autores para artigos científicos e para livros, ainda que a recomendação seja que sempre sejam 
listados todos os autores identificados na publicação. Use "et. al" somente quando a economia de 
espaço seja imprescindível (quando a publicação estabelece limite de páginas para as referências. 
Exemplos: 

  Todos os autores 

Rastan S, Hough T, Kierman A, Hardisty R, Erven A, Gray IC, Voeling S, Isaacs A, Tsai H, Strivens M, 
Washbourne R, Thornton C, Greenaway S, Hewitt M, McCormick S, Selley R, Wells C, Tymowska-
Lalanne Z, Roby P, Mburu P, Rogers D, Hagan J, Reavill C, Davies K, Glenister P, Fisher EM, Martin J, 
Vizor L, Bouzyk M, Kelsell D, Guenet JL, Steel KP, Sheardown S, Spurr N, Gray I, Peters J, Nolan PM, 
Hunter AJ, Brown SD. Towards a mutant map of the mouse--new models of neurological, 
behavioural, deafness, bone, renal and blood disorders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-9. 
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Ou 

 Três primeiros autores seguidos de et al. 

Rastan S, Hough T, Kierman A, et al. Towards a mutant map of the mouse--new models of 
neurological, behavioural, deafness, bone, renal and blood disorders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-
9. 

Ou 

 Seis primeiros autores seguidos de et al. 

Rastan S, Hough T, Kierman A, Hardisty R, Erven A, Gray IC, et. al. Towards a mutant map of the 
mouse--new models of neurological, behavioural, deafness, bone, renal and blood disorders. 
Genetica. 2004 Sep;122(1):47-9. 

  

O ultimo exemplo é o mais utilizado em revistas cientificas. 

  

o AUTOR/EDITOR COM NOME DENOMINANDO CLASSIFICAÇÃO DE FAMÍLIA (Jr, Sr, 2nd, 3rd, 
4th...) 

Coloque as classificações de família depois das iniciais, sem pontuação e converta numerais 
romanos para ordinais. 

  

  

Exemplos: 

Bodenheimer HC Jr, Chapman R. Q&A color review of hepatobiliary medicine. New York: Thieme; 
2003. 192 p. 

Lewis RJ Sr. Hazardous chemicals desk reference. 5th ed. New York: Wiley-Interscience; c2002. 1695 p. 

Langabeer JR 2nd, Napiewocki J. Competitive business strategy for teaching hospitals. Westport (CT): 
Quorum Books; 2000. 296 p. 

Panjabi MM, White AA 3rd. Biomechanics in the musculoskeletal system. New York: Churchill 
Livingstone; c2001. 196 p. 

Weise WJ 4th. Baby catcher: true stories from the life of an obstetrician. Enumclaw (WA): Pleasant 
Word; c2003. 105 p. 
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o ORGANIZAÇÃO(ÕES) COMO AUTOR(ES) 

Indicar o(s) nome(s) da(s) organização(ões) quando esta(s) assume(m) a autoria do documento 
consultado. 

Quando a autoria for de duas ou mais organizações, usa-se ponto-e-vírgula. Para identificar a 
hierarquização dentro da organização, usa-se vírgula 

      

Exemplo de uma organização: 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants 
with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86. 

Exemplo de duas organizações: sendo uma com hierarquização: 

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of 
nursing research and practice development. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001. 

  

o AUTOR (PESSOA FÍSICA) E ORGANIZAÇÃO COMO AUTORES 

Indicar o(s) autor(es) (pessoa física) e a organização, separando-os por ponto e vírgula.   

  

Exemplo: 

Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 
1,274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. J Urol. 2003; 169(6):2257-61 

  
o AGÊNCIA GOVERNAMENTAL COMO AUTOR 

Indicar o(s) nome(s) da(s) agência (s) governamental (is) quando esta(s) assume(m) a autoria do 
documento consultado.   

Quando a autoria for de duas ou mais agências, usa-se ponto-e-vírgula. Para identificar a 
hierarquização dentro da agência, usa-se vírgula. 

Indicar o nome do país entre parênteses quando necessário para identificar o país de vinculação 
conforme Appendix D: ISO Country Codes for Selected Countries disponível 
emhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7249. 

  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7249
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Exemplos com uso da identificação do país entre parênteses: 

National Institutes of Health (US). End-of-life care. National Institutes of Health statement on the state 
of the science. AWHONN Lifelines. 2005 Feb-Mar; 9(1):15-22. 

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização da 
Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e classificação de risco nos serviços de urgência. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 

Exemplos com duas agências e identificação do país: 

Centers for Disease Control and Prevention (US); Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
(US). Policy on the inclusion of women and racial and ethnic minorities in externally awarded 
research; notice.Fed Regist. 1995 Sep 15; 60(179):47947-51. 

Exemplo com identificação do país como parte do nome da agência (sem necessidade de 
identificação entre parênteses): 

United States District Court, S.D. Florida, Miami Division. Greenberg v. Miami Children's Hospital 
Research Institute. Wests Fed Suppl. 2003; 264:1064-78. 

  
o AUSENCIA DE AUTORIA   

  

Quando o documento consultado não possui autoria, iniciar a referência bibliográfica pelo título. 

Exemplo: 

21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325(7357):184. 

  

o AUTOR(ES) E EDITOR(ES) 

Indicar o(s) nome(s) do(s) autor(es) e do(s) editor(es) quando, em conjunto, assumem a autoria. O 
nome do editor deverá constar após a edição.   

  

Exemplo: 

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains 
(NY): March of Dimes Education Services; 2001. 
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o EDITOR(ES), COMPILADOR(ES) COMO AUTOR(ES) 

Quando o documento consultado possui apenas editor(es) ou compilador(es), fazer a indicação após 
o último nome indicado. Geralmente, aparece em publicações monográficas (livros, guias, 
manuais...). 

Veja a seguir como identificar o editor em publicações em outros idiomas: 

 Francês: redacteur / editeur 
 Alemão: redakteur / herausgeber 
 Italiano: redattore / curatore / editore 
 Russo: redaktor / izdatel 
 Espanhol: redactor / editor 

Exemplo: 

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editores. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: 
McGraw-Hill; 2002. 

  
  
  

NORMAS GERAIS PARA DETERMINAR A EDIÇÃO DE UM DOCUMENTO 
  
  

A edição de um documento pode ser identificada na capa ou na ficha catalográfica do documento. 

Quando for a primeira edição de um documento não há necessidade de realizar a identificação. 

Utilizar a abreviatura dos números ordinais e da palavra edição na língua do documento. 

  

Exemplos: 

Minkler M. Community organizing and community building for health. 2nd ed. New Brunswick (NJ): 
Rutgers University Press; c2005. 489 p 

Maldonado Ballon R. Sexualidad y reproduccion humana: vision medica; enciclopedia. 5a ed. La Paz 
(Bolivia): [publisher unknown]; 1988. 4 vol. Spanish. 

Giberti F. Manuale di psichiatria: per studenti, medici, assistenti sociali, operatori psichiatrici. 5 ed. 
interamente rielaborata. Padova (Italy): Piccin; c2005. 599 p. Italian. 

Guyton  AC, HALL JE. Tratado de fisiologia medica. 11a ed. Rio de Janeiro(RJ): Guanabara Koogan, 
c2006. 1115 p. 
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NORMAS GERAIS PARA DETERMINAR A IMPRENTA (LOCAL, EDITORA E DATA) 

 LOCAL DE PUBLICAÇÃO 

Indicar o primeiro local de publicação que aparece no documento. 

Na identificação da cidade da publicação, pode ser utilizado um indicador geográfico. A sigla do 
estado ou província como por exemplo: Berkeley (CA); ou o nome do país por extenso como por 
exemplo: Adelaide (Austrália). 

Quando o local de publicação for conhecido, mas não disponível no documento utilizar colchetes [ ]. 

Quando não for possível identificar o local de publicação utilizar [local desconhecido]. É importante 
lembrar que se o documento que está sendo confeccionado for submetido à alguma publicação 
estrangeira, as expressões como [local desconhecido] devem ser no idioma da publicação. Por 
exemplo: para revistas americanas substituir [lugar desconhecido] por [place unkown]. 

           

Exemplos: 

Brown AF. Accident and emergency: diagnosis and management. 4th ed. New York: Arnold; 2002.442 
p. 

Minkler M. Community organizing and community building for health. 2nd ed. New Brunswick (NJ). 
Rutgers University Press; c2005. 489p. 

Hall N. The role of the social welfare sector in Africa: strengthening the capacities of vulnerable 
children and families in the context of HIV/AIDS. Berne (Switzerland): International Federation of 
Social Workers; 2000. 10 p. 

Kuttner L. A child in pain: how to help, what to do. [local desconhecido]: Hartley & Marks; 1996. 271 p. 

o EDITOR - Norma Geral 

Indicar o nome do editor que aparece na publicação. 

  

o EDITOR COM NOME DE SUBDIVISÃO (departamento, divisão). 

Exemplo: 

Kinzbrunner BM, Weinreb NJ, Policzer JS, editors. 20 common problems in end-of-life care. New York: 
McGraw-Hill, Medical Publishing Division; c2002. 446 p. 
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o AGÊNCIA GOVERNAMENTAL COMO EDITOR 

Exemplo: 

Allison M, Hubbard RL, Rachal JV. Treatment process in methadone, residential, and outpatient drug 
free programs. Rockville (MD): National Institute on Drug Abuse (US), Division of Clinical Research; 
1985. 89 p. 

o EDITOR DESCONHECIDO  - utilizar [editor desconhecido] na identificação 

Exemplo: 

Maldonado Ballon R. Sexualidad y reproduccion humana: vision medica; enciclopedia. 5a ed. La Paz 
(Bolivia): [editor desconhecido]; 1988. 4 vol. Spanish 

É importante lembrar que se o documento que está sendo confeccionado for submetido à alguma 
publicação estrangeira, as expressões como [local desconhecido] devem ser no idioma da publicação. 
Por exemplo: para revistas americanas substituir [editor desconhecido] por [editor unkown]. 

  

o DATAS DE PUBLICAÇÃO – Norma geral 
  

Indicar a data de publicação que aparece no documento. 

  

o MULTIPLAS DATAS DE PUBLICAÇÃO 

Exemplo: 

Chang TM. Blood substitutes: principles, methods, products, and clinical trials. New York: Karger 
Landes Systems; 1997-1998. 2 vol. 

    

o DATA DE COPYRIGHT COMO DATA DE PUBLICAÇÃO 

   Exemplo: 

Modlin IM, Sachs G. Acid related diseases: biology and treatment. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; c2004. 522 p. 

  
 

o DATA APROXIMADA DE PUBLICAÇÃO 
    Exemplo: 

Pathak L, editor. Echocardiography non invasive diagnosis. Bombay: Cardiological Society 
of India; [1980?]. 
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o DATA DESCONHECIDA 
Exemplo: 

Marcuzzi A. Alimentazione: risorse e possibilita. Bologna (Italy): Malipiero S.p.A. Editore; [data 
desconhecida]. 72 p. Italian. 

É importante lembrar que se o documento que está sendo confeccionado for submetido à alguma 
publicação estrangeira, as expressões como [data desconhecida] devem ser no idioma da publicação. 
Por exemplo: para revistas americanas substituir [data desconhecida] por [date unkown] 

    DOCUMENTOS IMPRESSOS 

              ARTIGOS DE PERIÓDICOS   

  AUTOR(ES) (PESSOA FÍSICA) - 

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Data de publicação; volume 
(número): página inicial-final do artigo. 

 Somente a 1ª letra do título do artigo de periódico deve estar em maiúscula; 
 Os títulos dos periódicos devem ser abreviados pela lista de abreviaturas de 

periódicos da Index Medicus  (base de dados Medline), que pode ser consultado 
no  endereço:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals. Após o 
título coloca-se um ponto para separá-lo do ano.   

 Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consulte o 
site: http://portal.revistas.bvs.br eliminando os pontos da abreviatura, com exceção 
do último ponto para separar do ano.   

Exemplos: 
N Engl J Med., Neurology. 

Femina., 

Rev Bras Reumatol., 

Rev Bras Hipertens.   

 Quando as páginas do artigo consultado apresentarem números coincidentes, 

eliminar os dígitos iguais. 

Exemplo: 

p. 320-329 usar 320-9.  Denominamos número (fascículo) a identificação da sequência do volume, 
sendo que o algarismo fica entre parênteses. Ex.: 347(4).   

Exemplo: 

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 
2005 Jan;62(1):112-6. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.entrez/query.fcgi?db=journals
http://portal.revistas.bvs.br/main.php?home=true&lang=pt
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Quando o documento possui muitos autores, citar todos, separados por vírgula. 

Rastan S,, Hough T, Kierman A, Hardisty R, Erven A, Gray IC, Voeling S, Isaacs A, Tsai H, Strivens M, 
Washbourne R, Thornton C, Greenaway S, Hewitt M, McCormick S, Selley R, Wells C, Tymowska-
Lalanne Z, Roby P, Mburu P, Rogers D, Hagan J, Reavill C, Davies K, Glenister P, Fisher EM, Martin J, 
Vizor L, Bouzyk M, Kelsell D, Guenet JL, Steel KP, Sheardown S, Spurr N, Gray I, Peters J, Nolan PM, 
Hunter AJ, Brown SD. Towards a mutant map of the mouse--new models of neurological, behavioural, 
deafness, bone, renal and blood disorders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-9. 

Acima de seis autores é opcional o uso do "et al". 

A recomendação é que sejam listados todos os autores, porém quando for necessário reduzir o 
espaço ocupado pelo texto (em casos de limitação de páginas, etc.), é aceitável o uso de "et al.". É 
importante lembrar que consistência é imperativa. 

Exemplo: 

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic 
resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving 
gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun;200(6):869-75. 

 

o VOLUME COM SUPLEMENTO 

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número e número do suplemento): página inicial-final do artigo. 

Exemplo:    
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term 
use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9. 

o NÚMERO COM SUPLEMENTO 

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número e número do suplemento): página inicial-final do artigo. 

Exemplo:  Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 
2002;58(12 Suppl 7):S6-12.   
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o VOLUME COM PARTES  

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(parte do volume): página inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 
2002;83(Pt 2):491-5.  

o NÚMERO COM PARTES   

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume 
(número  e parte): página inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of a large 
animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8.   

o NÚMERO SEM VOLUME 

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; (número): 
página inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint 
arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8.   

o SEM NÚMERO E SEM VOLUME 

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Data de publicação: página 
inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6.   

o PAGINAÇÃO EM NUMERAIS ROMANOS   

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Data de publicação: página 
inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding. Bioethics. 
2002;16(2):iii-v.   
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o TIPO DE ARTIGO INDICADO, SE NECESSÁRIO   

Autor(es) do artigo. Título do artigo [tipo do artigo]. Título do periódico abreviado. Ano de 
publicação; volume(número): página inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen 
therapy [carta]. Eur Respir J. 2002;20(1):242. 

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Characteristics of older 
methadone maintenance (MM) patients [resumo]. Drug Alcohol Depend. 2002;66 Suppl 
1:S105.   

o ARTIGO CONTENDO RETRATAÇÃO     

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Data de publicação; 
volume(número): página(s) inicial-final do artigo. Retratação de: Autor(es) do artigo. Título do 
periódico abreviado. Ano de publicação; volume(número): página(s) da retratação. 

Exemplo: 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading regimen for 
risperidone. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169. Retratação de: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin 
Psychiatry. 2000;61(12):909-11.   

o ARTIGO RETRATADO   

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; 
volume(número): página(s) do artigo. Retratação em: Autor(es) do artigo. Título do periódico 
abreviado. Ano de publicação; volume(número): página(s)  retratadas. 

Exemplo: 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating dose-loading 
regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. Retratação em: Feifel D, 
Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169.   

o ARTIGO REPUBLICADO COM CORREÇÕES   

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; 
volume(número): página(s) do artigo. Corrigido e republicado do: Título do periódico abreviado. Ano 
de publicação; volume(número): página inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol Cell 
Endocrinol. 2002;188(1-2):22-5. Corrigido e republicado do: Mol Cell Endocrinol. 
2001;183(1-2):123-6.   
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o ARTIGO COM PUBLICAÇÃO DE ERRATA   

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; 
volume(número): página(s) inicial-final do artigo.  Errata em: Título do periódico. Ano de publicação; 
volume(número): página(s) da errata. 

Exemplo: 

Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a 
critical review. Clin Ther. 2000;22(10):1151-68; discussion 1149-50. Errata em: Clin Ther. 
2001;23(2):309.   

  

o   ARTIGO COM INDICAÇÃO NA PubMed 

Exemplo: 

Amalberti R, Auroy Y, Berwick D, Barach P. Five system barriers to achieving ultrasafe health care. Ann 
Intern Med. 2005 May 3;142(9):756-64. Acesso em data do acesso. In: PubMed; PMID 15867408. 

 LIVROS E OUTRAS MONOGRAFIAS 

 Modelo Padrão - AUTOR(ES) PESSOAL(IS) 

Autor(es) do livro. Título do livro. Edição. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. 

Exemplo: 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4ª edition. St. 
Louis: Mosby; 2002.   

o EDITOR(ES), COMPILADOR(ES) COMO AUTOR(ES) 

Autor(es) do livro, indicação correspondente. Título do livro. Edição. Cidade: Editora; Ano de 
publicação. 

 Exemplo: 

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editores. Operative obstetrics. 2ª edition. New York: 
McGraw-Hill; 2002.   
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o   AUTOR(ES) E EDITOR(ES)   

Autor(es) do livro. Título do livro. Edição. Nome(s) do(s) editor(es) com a indicação correspondente. 
Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. 

Exemplo: 

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2ª edition. Wieczorek RR, editor. 
White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.   

o ORGANIZAÇÃO(ÕES) COMO AUTORA(ES) 

Organização(ões). Título do livro. Cidade de publicação: Editora; Ano de 
publicação. 

Exemplo: 

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. 
Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide 
(Australia): Adelaide University; 2001.   

  

o CAPÍTULO DE LIVRO   

Autor(es) do capítulo. Título do capítulo. "In": nome(s) do(s) autor(es) ou editor(es). Título do livro. 
Edição. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. página inicial-final do capítulo. 

  Exemplo: 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, 
Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

o CAPÍTULO DE LIVRO - MESMA AUTORIA 

Sobrenome Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviados ou por extenso). Título da obra: subtítulo. 
Edição. Local de publicação (cidade): Editora; data de publicação. Indicação da parte, título da parte; 
paginação. 

Se aplica quando é feita a referência de um capítulo de livro cuja autoria é a mesma do autor do livro. 

Exemplo: 

Thibodeau GA, Patton KT. Anatomy & physiology. 5th ed. St. Louis (MO): Mosby; c2003. Chapter 3, 
Onycholysis; p. 179-90. 
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o ANAIS DE CONGRESSO   

Autor(es) do trabalho. Título do trabalho. Título do evento; data do evento;  local do evento. Cidade 
de publicação: Editora; Ano de publicação. 

Exemplo: 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editores. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th 
Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.   

o APRESENTAÇÃO EM CONGRESSO   

Autor(es) do trabalho. Título do trabalho apresentado. "In":  editor(es) responsáveis pelo evento (se 
houver). Título do evento: Proceedings ou Anais do ... título do evento; data do evento;  local do 
evento. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. Página inicial-final do trabalho. 

Exemplo: 

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic 
programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editores. Genetic 
programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic 
Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.   

o RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

Editado por fundação/agência patrocinadora: 

Autor(es) do relatório. Título do relatório. Dados do relatório (se houver). Cidade de publicação: 
fundação ou agência patrocinadora; Data de publicação. Número e série de identificação do 
relatório. 

Exemplo: 

Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer Engineering, Stillwater, OK). 
Health monitoring on vibration signatures. Final report. Arlington (VA): Air Force Office of Scientific 
Research (US), Air Force Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract 
No.: F496209810049.   

Editado por agência organizadora: 

Autor(es) do relatório. Título do relatório. Dados do relatório (se houver). Cidade de publicação: 
agência organizadora; Data de publicação. Número e série de identificação do relatório. Agência 
patrocinadora. 

Exemplo: 

Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method for measuring the size 
distribution of airborne Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National 
Laboratory, Environmental Energy Technologies Division; 2002 Jan. Report No.: 
LBNL49574. Contract No.: DEAC0376SF00098. Patrocinado pelo Department of Energy.   
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o DISSERTAÇÃO, TESE E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO   

Autor. Título do trabalho [tipo do documento]. Cidade de publicação: Editora; Ano de defesa do 
trabalho. 

Exemplo: 

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans 
[dissertação]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

Tannouri AJR. Campanha de prevenção do AVC: doença carotídea extracerebral na 
população da grande Florianópolis [trabalho de conclusão de curso]. Florianópolis: 
Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Medicina, Departamento de Clínica 
Médica; 2005. 

o DISSERTAÇÃO OU TESES COM MATERIAL SUPLEMENTAR NA INTERNET 

Exemplo: 

Wyatt TH. Pilot testing Okay with Asthma(TM): a digital story for psychosocial asthma management 
[dissertação]. [Charlottesville (VA)]: University of Virginia; 2003. 109 p. Web site for the program 
available at: http://okay-with-asthma.org/. 

Exemplo: 

Database of Human Disease Causing Gene Homologues in Dictyostelium Discoideum [Internet]. San 
Diego (CA): San Diego Supercomputer Center; 2003 [modificado em 2003 Mar 30; citado em 2007 Feb 
2]. Disponível em: http://dictyworkbench.sdsc.edu/HDGDD/. 

o BIBLIOGRAFIAS 

Autor(es), papel do(s) autor(es). Título. Lugar de publicação: Editora; Data de publicação. Número 
total de páginas.  Nota. 

A forma de citação de bibliografia é a mesma dos livros, com a exceção de três aspectos: 

1. Autores são chamados de "compliadores". 
2. O tipo de conteúdo "[bibliografia]" é adicionado depois do título se a palavra não for 

parte do título. 
3. Informação descritiva, como o número de citações inclusas, as fontes buscadas e o 

período de tempo coberto podem ser adicionadas como notas para ajudar o usuário a 
identificar o escopo da publicação. 

Exemplos: 

Khan N, Nakajima N, Wanderburg WH, compiladores. healthy work: an annotated bibliography. 
Lanham (MD): Scarecrow Press, Inc.; 2004. 376 p. 617 citações. 

Shenk D, Sokolovsky J, compiladores. Cultural perspectives on aging [bibliografia]. Washington: 
Association for Gerontology in Higher Education; 1987. 8p. 
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o PATENTE   

Nome do inventor e do cessionário e indicação(ões). Título da invenção. País e número do depósito. 
Data (do período de registro). 

Exemplo: 

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., cessionário. Flexible endoscopic grasping 
and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 
20020103498. 2002 
Aug 1.   

o BÍBLIA  (*) 

Título da obra. Tradução ou versão. Local de publicação: Editora; data de publicação. Notas (se 
houver). 

Exemplo:(*) Este exemplo foi publicado na edição de 1997. Na atual (2006) não é apresentado 
modelo de bíblia. 

The Holy Bible. King James version. Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing House; 
1995. Ruth 3:1-18. 

   

 OUTROS TRABALHOS PUBLICADOS 

o ARTIGO DE JORNAL (NEWSPAPER) 

Autor(es). Titulo do artigo. Título do jornal por extenso. Ano mês abreviado dia. Seção indicada por 
letra, nome ou número: página (coluna). 

Exemplo: 

Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. 
The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).   

  

o MATERIAL AUDIOVISUAL   

Autor(es). Título do material [tipo do material]. Cidade de publicação: Editora; ano. 

Exemplo: 

Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [vídeo cassete]. Secaucus 
(NJ): Network for Continuing Medical Education; 2002.   
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o  DOCUMENTOS LEGAIS 

As recomendações dadas para formatação segundo o estilo de Vancouver se aplicam somente à 
documentos legais produzidos nos Estados Unidos da América. Portanto, para referenciar leis e outros 
documentos legais, verifique as normas e recomendações do país de origem do documento, já que a 
estrutura de uma lei muda de um lugar para o outro. 

Para referenciar documentos legais e leis brasileiras consulte a NBR 6023:2002 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Título da lei (ou projeto, ou código...), dados da publicação (data da publicação). 

BRASIL. Decreto n. 89.271, de 4 de janeiro de 1984. Dispõe sobre documentos e procedimentos para 
despacho de aeronave em serviço internacional. Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência. 1984 
jan/mar 4;48:3-4. Legislação Federal e marginália. 

BRASIL. Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. Portal da Legislaçãol: Leis Ordinárias. 2013. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm 

o MAPA 

Autor(es), Nome do mapa [tipo de material]. Cidade de publicação: Editora; ano de publicação. 

Exemplo: 

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartógrafos. Biodiversity hotspots [mapa]. Washington: 
Conservation International; 2000. 

o DICIONÁRIOS E OBRAS DE REFERÊNCIA 

Autor (se houver). Título da obra. Edição (se houver). Cidade de publicação: Editora; ano de 
publicação. Termo pesquisado (se houver); número da página (se houver). 

Verbete de dicionário 

Dorland's illustrated medical dictionary. 30th ed. Philadelphia: Saunders; c2003. Encephalomalacia; p. 
609. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8142.htm
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Artigo de enciclopédia 

Turkington C, Tzeel A. The encyclopedia of children's health and wellness. New York: Facts on File, 
Inc.; c2004. Papilloma virus, human (HPV); p. 381-3. 

The Merck index: an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals. 13th ed. Whitehouse Station 
(NJ): Merck & Co., Inc.; 2001. α-Bisabolol; p. 212. 

Ou 

The Merck index: an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals. 13th ed. Whitehouse Station 
(NJ): Merck & Co., Inc.; 2001. alpha-Bisabolol; p. 212. 

 

MATERIAL ONLINE 

o ARTIGO EM FORMATO ELETRÔNICO 

Autor(es). Título. Título do periódico abreviado[Tipo de mídia]. Data de publicação[data da 
citação];volume(número):paginação. Disponível em: endereço na web do documento(URL). 

Segue as mesmas regras que são aplicadas aos artigos em formato impresso, com algumas 
informações adicionais: 

 Inclusão de [internet] depois do titulo do artigo, identificando onde o 
documento foi consultado; 

 Data da citação; 
 Endereço eletrônico do documento (URL). 

Essas informações são adicionadas à referência devido as diferenças de apresentação de artigos na 
internet, que permitem atualizações e modificações no conteúdo publicado. 

Não faça referência ao artigo impresso, quando esse existir, se o que você consultou é a versão 
eletrônica. 

Exemplo: 
Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen YY, David S, Rasmus D, Gerdts N, Ross A, Katz 
L, Herwaldt LA. Risk factors for groin wound infection after femoral artery catheterization: a case-
control study. Infect Control Hosp Epidemiol [Internet]. 2006 Jan [citado em 5 jan.  2007];27(1):34-7. 
Disponível 
em:http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf
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o ARTIGO COM INDICAÇÃO NA PUBMED 

 Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume(número):páginas inicial-final do artigo. PubMed; Identificador. 

Exemplo: 

Desai MH, Rutan RL, Herndon DN. Conservative treatment of scald burns is superior to early excision. J 
Burn Care Rehabil. 1991;12(5):482-4. PubMed; PMID 1752885. 

  

o LIVROS E OUTROS TÍTULOS INDIVIDUAIS ONLINE 

 Autor(es). Título [Tipo de mídia]. Lugar de publicação: editora; data de publicação [data da citação]. 
Extensão. Disponível em: endereço eletrônico do livro (URL) 

 
As regras que se aplicam aos livros eletrônicos disponíveis na internet são as mesmas que se aplicam 
às publicações impressas, mas é necessária a apresentação de algumas informações adicionais. São 
elas: tipo de mídia (Internet), a data da citação e o endereço eletrônico(URL) do documento 
consultado. Não faça a referência ao documento impresso se o que você consultou foi a versão 
eletrônica. 

Exemplo: 

Richardson ML. Approaches to differential diagnosis in musculoskeletal imaging [Internet]. Version 
2.0. Seattle (WA): University of Washington School of Medicine; c2000 [revisado em 2001 Out 1; 
citado em 2006 Nov 1]. Disponível em: http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.html 

 

o BASES DE DADOS NA INTERNET 

Bases de dados inteiras / Sistemas de recuperação na Internet 

 Bases de dados seriadas (que reúnem dados coletados ao longo de 
um período de tempo): 

 Título da base de dados [Internet]. Lugar de publicação: Editora. Data inicial da base - data final da 
base* [data de citação]. Disponível em: endereço eletrônico da base (URL) 

*para bases que ainda estão sendo publicadas, adicionar após o hífen um espaço em branco. 

Exemplo: 

EARSS: the European Antimicrobial Resistance Surveillance System [Internet]. Bilthoven (Netherlands): 
RIVM. 2001 - 2005 [citado em 2007 Feb 1]. Disponível em:http://www.rivm.nl/earss/. 

 

http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.html
http://www.rivm.nl/earss/
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 Bases de dados únicas: 

Título da base de dados [Internet]. Lugar de publicação: Editora. Data de publicação da base [data 
de citação]. Disponível em: endereço eletrônico da base (URL) 

Exemplo: 

Database of Human Disease Causing Gene Homologues in Dictyostelium Discoideum [Internet]. San 
Diego (CA): San Diego Supercomputer Center; 2003 [modificado 2003 Mar 30; cited 2007 Feb 2]. 
Disponível em: http://dictyworkbench.sdsc.edu/HDGDD/. 

 Sistemas de recuperação da internet: 

Título do sistema de recuperação [sistema de recuperação na Internet]. Edição/versão. Lugar de 
publicação: Editora. Data de publicação da base [data de citação]. Disponível em: endereço 
eletrônico da base (URL) 

Exemplo: 
Patient UK [sistema de recuperação na Internet]. Horsforth (UK): EMIS; c1997 [citado em 2007 Feb 
23]. Disponível em: http://www.patient.co.uk/. 

  

o Partes de bases de dados na Internet 

Título da base de dados [Internet]. Lugar de publicação: editora. Data de publicação da base de 
dados. Nome/número da parte, título da parte; [data de citação]; [extensão]. Disponível em: 
endereço eletrônico da parte  (URL) 

Exemplo: 
MeSH Browser (2011 MeSH) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), Medical 
Subject Headings Section. [1999] -   . Heart failure, systolic; [citado em 2011 Jul 8]; [aproximadamente 
1 tela]. Disponível em: http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2011/MB_cgi?mode=&index=24306 

Micromedex 2.0 [Internet]. Ann Arbor (MI): Truven Health Analytics Inc. 2013. Chlorothiazide; [citado 
em 2013 Out 10]; [aproximadamente 180 telas]. Disponível em: http://www-micromedexsolutions-
com.ez46.periodicos.capes.gov.br/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexper
t/CS/15A960/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E24A8D/ND_PG/evidencexp
ert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToFullDocume
ntLink/docId/0056/contentSetId/31/title/CHLOROTHIAZIDE/servicesTitle/CHLOROTHIAZIDE  

o Contribuições para bases de dados na Internet 

Autor(es) da contribuição. Título da contribuição. Data de publicação da contribuição[data de 
revisão atualização da contribuição; data da citação]. In: Título da base de dados [Internet]. Lugar de 
publicação: editora. Data de publicação. Extensão da contribuição (em telas, páginas, etc.). 
Disponível em: link da contribuição Número de aquisição da contribuição. 

São artigos e outros documentos criados e publicados exclusivamente em uma base de dados na 
internet, como por exemplo uma revisão publicada para a base de Revisões Sistemáticas da 
Colaboração Cochrane. Artigos e livros indexados em bases de dados como a PubMed, mas que foram 

http://dictyworkbench.sdsc.edu/HDGDD/
http://www.patient.co.uk/
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2011/MB_cgi?mode=&index=24306
http://www-micromedexsolutions-com.ez46.periodicos.capes.gov.br/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexpert/CS/15A960/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E24A8D/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToFullDocumentLink/docId/0056/contentSetId/31/title/CHLOROTHIAZIDE/servicesTitle/CHLOROTHIAZIDE
http://www-micromedexsolutions-com.ez46.periodicos.capes.gov.br/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexpert/CS/15A960/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E24A8D/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToFullDocumentLink/docId/0056/contentSetId/31/title/CHLOROTHIAZIDE/servicesTitle/CHLOROTHIAZIDE
http://www-micromedexsolutions-com.ez46.periodicos.capes.gov.br/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexpert/CS/15A960/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E24A8D/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToFullDocumentLink/docId/0056/contentSetId/31/title/CHLOROTHIAZIDE/servicesTitle/CHLOROTHIAZIDE
http://www-micromedexsolutions-com.ez46.periodicos.capes.gov.br/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexpert/CS/15A960/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E24A8D/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToFullDocumentLink/docId/0056/contentSetId/31/title/CHLOROTHIAZIDE/servicesTitle/CHLOROTHIAZIDE
http://www-micromedexsolutions-com.ez46.periodicos.capes.gov.br/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ND_PR/evidencexpert/CS/15A960/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/E24A8D/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.IntermediateToFullDocumentLink/docId/0056/contentSetId/31/title/CHLOROTHIAZIDE/servicesTitle/CHLOROTHIAZIDE


 
 

37 
 

publicados originalmente em outros lugares devem ser referenciados de acordo com a publicação 
original. 

Exemplo: 

Bunyavejchevin S, Phupong V. Laparoscopic surgery for presumed benign ovarian tumor during 
pregnancy. 2006 Oct 18 [aletrado em 2007 Jun 14; citado em 2007 Feb 20]. In: The Cochrane Database 
of Systematic Reviews [Internet]. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Ltd. c1999 -   . 129K. Disponível 
em: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD005459/pdf_fs.html 
Record No.: CD005459. 

Fischer BA, Buchanan RW. Schizophrenia: Clinical manifestations, course, assessment and dignosis. 
2013 Jul 26 [citado em 2013 Out 10]. In: UpToDate [Internet]. Filadélfia (PA): WoltersKluwer Health, 
1992 - . Disponível em: http://www.uptodate.com/contents/schizophrenia-clinical-manifestations-
course-assessment-and-diagnosis 

 

o Páginas da internet / Websites 

Autor(es). Título da página [Internet]. Lugar de publicação: editor; data de publicação do site [data 
da revisão/atualizaçãod a página; citado em data da citação]. Disponível em: endereço eletrônico da 
página (URL). 

Referências de páginas na internet seguem as mesmas regras aplicadas a livros e à revistas, pois 
também possuem um autor e editor, ainda que por vezes seja um pouco mais complicado identificar 
quem são. 

É importante que se identifique o título da página que está sendo citada, mesmo que seja uma seção 
dentro de um outro site. 

Exemplo: 

Com autor: 
International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Recommendations on Biochemical & 
Organic Nomenclature, Symbols & Terminology etc. [Internet]. London: University of London, Queen 
Mary, Department of Chemistry; [atualizado em 2006 Jul 24; citado em 2007 Feb 22]. Disponível 
em: http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/. 

Sem autor: 
Profiles in Science [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 1998 -   [citado em 
2011 Jul 8]. Disponível em: http://profiles.nlm.nih.gov 

 

 

 

 

http://www.uptodate.com/contents/schizophrenia-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis
http://www.uptodate.com/contents/schizophrenia-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis
http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/
http://profiles.nlm.nih.gov/


 
 

38 
 

 
BLOGS 

Autor(es). Título do blog [Internet]. Lugar de publicação: editor. Data de publicação do blog 
-   [citado em data da citação]. Disponível em: endereço eletrônico do blog (URL) 

Blogs são considerados uma forma de comunicação pessoal, então assim como e-mails, cartas e 
conversas, ão são aceitos na maioria das publicações como uma referência formal. Recomenda-se que 
sejam mencionadas as citações no corpo do texto, e que se faça uma indicação em uma seção de 
notas ou outra seção similar sobre a origem da citação. 

Caso opte por referenciar o blog, veja os exemplos a seguir: 

Exemplos: 

Blog todo: 

Bernstein M. Bioethics Discussion Blog [Internet]. Los Angeles: Maurice Bernstein. 2004 Jul -   [citado 
em 2007 May 16]. Disponível em: http://bioethicsdiscussion.blogspot.com/. 

Contribuição à um blog pelo prórpio autor: 

Kraft M. The Krafty Librarian [blog na Internet]. [Cleveland (OH)]: Michelle Kraft. [2004 Jun] -   . 
Collaborative technologies and science: more tools or more risk? 2008 Jan 21 [citado em 2008 Apr 
28]; [aproximadamente 1 tela]. Disponível em: http://kraftylibrarian.com/2008/01/collaborative-
technologies-and-science.html 

Contribuição à um blog por alguém que não é o autor do blog/comentários em blog: 

Teresa. Comment on: "Flo's pledge: deal or no deal?" 2007 May 12 [citado em 2007 May 16]. In: 
Kim. Emergiblog: The Life & Times of an ER Nurse [Internet]. San Francisco: Emergiblog. c2005-2007 
-   . [aproximadamente 1 tela]. Disponível em: http://www.emergiblog.com/2007/05/flos-pledge-deal-
or-no-deal.html scroll down to comments. 

E-MAILS 

Autor do e-mail. Título da mensagem [Internet]. mensagem para: Nome do destinatário. Data da 
mensagem [data da citação]. [Extensão da mensagem]. 

Assim como cartas e outras comunicações pessoais, não é comum que se referencie um e-mail na lista 
de referências de um trabalho. Esse tipo de informação geralmente é citado no corpo do texto e 
mencionado em uma seção de notas ou similar. Caso se opte pela menção de um e-mail na lista de 
referências, é imprescindível que o autor providencie autorização do correspondente (se vivo) para 
divulgação das mensagens. 
Exemplo: 

Backus, Joyce. Physician Internet search behavior: detailed study [Internet]. Mensagem para: Karen 
Patrias. 2007 Mar 27 [citado em 2007 Mar 28]. [2 parágrafos]. 

 

http://bioethicsdiscussion.blogspot.com/
http://kraftylibrarian.com/2008/01/collaborative-technologies-and-science.html
http://kraftylibrarian.com/2008/01/collaborative-technologies-and-science.html
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LISTA DE DISCUSSÕES POR E-MAIL 

Autor da mensagem. Título da mensagem. In: Título da lista de discussão [internet]. Lugar de 
publicação: editor; data da mensagem [citado em data da citação]. [extensão]. 

Assim como cartas e outras comunicações pessoais, não é comum que se referencie um e-mail 
enviado à uma lista de discussões na lista de referências de um trabalho. Esse tipo de informação 
geralmente é citado no corpo do texto e mencionado em uma seção de notas ou similar. Caso se opte 
pela menção de um e-mail na lista de referências, é imprescindível que o autor providencie 
autorização do correspondente (se vivo) para divulgação das mensagens. 

Exemplo: 

Ramirez AG. NPM1 gene mutation in AML. In: AML-Listserv [lista de discussão na Internet]. New York: 
Association of Cancer Online Resources; 2007 Jan 12 [citado em 2007 Jan 14].[aproximadamente 3 
telas]. 

  

WIKIS 

Título da Wiki [Internet]. Lugar de publicação: editor. Data de início da publicação da Wiki -   [citado 
em data da citação]. Disponível em: endereço eletrônico da Wiki (URL). 

Note que Wikis são ferramentas colaborativas que estão em contante atualização. Em sua maioria não 
são moderadas, o que leva a que se questione a validade das informações publicadas. Geralmente 
referências à Wikis não são adiconadas à listagem de referências formais de um trabalho, e sim 
citadas no corpo do texto que remete à uma seção de notas ou similar. Caso opte por referenciar uma 
Wiki siga como demonstrado nos exemplos que seguem: 

Exemplo: 

Wiki inteira: 

Wikipedia: the free encyclopedia [Internet]. St. Petersburg (FL): Wikimedia Foundation, Inc. 2001 
-   [citado em 2007 May 5]. Disponível em: http://en.wikipedia.org/. 

Contribuição à uma Wiki: 

McEvoy D. The symptoms of IBS. c2006 [cited 2007 May 14]. In: WIKISURGERY [Internet]. London: 
Surgical Associates Ltd. 2006 -   . [5 paragrafos]. Disponível 
em:http://www.wikisurgery.com/index.php?title=The_symptoms_of_IBS 

  

 

 

 

http://en.wikipedia.org/
http://www.wikisurgery.com/index.php?title=The_symptoms_of_IBS
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MATERIAL AUDIOVISUAL 

 REVISTAS E ARTIGOS DE REVISTAS EM FORMATO AUDIOVISUAL 

Autor(es). Título do artigo. Título da revista [Suporte]. Data de 
Publicação;volume(número):[localização]. Descrição física. 

Inclui: 

 Videocassetes; 
 Fitas cassetes; 
 Filmes; 
 Slides. 

Não inclui CD-ROMs e DVDs. 

Exemplo: 

Nakada SY, Moon TD. Wolf JS Jr. Hand-assisted laparoscopic renal surgery. Videourol Times 
[vídeocassete]. 1998;11(2):[apresentação 1, 12 min.]. 1 vídeocassete: som, color, ½ pol. 

  

TÍTULOS INDIVIDUAIS EM FORMATO AUDIOVISUAL 

Autor(es). Título [Suporte]. Lugar de publicação: editor; data. Extensão: descrição física. 

Inclui: 

 Videocassetes; 
 Fitas cassetes; 
 Disco de vídeo; 
 Filmes; 
 Slides. 

Não inclui: 

 CD-ROMs e DVDs; 
 Podcasts e vídeocasts compartilhados pela internet. 

Exemplo: 

Stanfield, Peggy S.; Wetle, Vikki; Longshore, Glen. Essential medical terminology [fita cassette]. 2nd 
ed. Sudbury (MA): Jones and Bartlett; c1996. 1 fita cassette : 89 min. 
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BASES DE DADOS EM CD-ROM, DVD OU DISQUETE 

Título [tipo de suporte]. Lugar de publicação: editora. Data/período de publicação da base. 
Extensão:descrição física. 

Uma base de dados é uma coleção de registros individuais que são frequentemente padronizados em 
formato e em conteúdo. Registros de bases de dados são relacionados por um denominador comum, 
como um assunto específico ou a fonte do seu material. Bases de dados textuais são geralmente 
bibliográficas ou de texto completo; bases de dados numéricas cobrem vários tipos, incluindo bases 
estatísticas, séries temporais e transacionais. 

Elas podem ser seriadas ou individuais. 

Exemplos: 
Bases seriadas abertas (que ainda continuam sendo atualizadas): 
Science watch. Hot papers database [CD-ROM]. Philadelphia: Thompson Scientific. 1996 -   . CD-ROMs: 
4 3/4 pol. 
Bases seriadas fechadas (que já não são mais atualizadas): 
Health and psychosocial instruments [CD-ROM]. Pittsburgh (PA): Behavioral Measurement Database 
Services. 1992 - 2003. CD-ROMs: color, 4 3/4 pol. 
Bases individuais: 
The animal motion show: a visual reference for artists [DVD]. Burbank (CA): Rhino House; 2003. 2 
DVDs: som, color, 4 3/4 pol. 
  
 

LIVROS E OUTROS TÍTULOS INDIVIDUAIS EM CD-ROM, DVD OU DISQUETE 

Autor(es). Título [tipo de suporte]. Lugar de publicação: editora; data de publicação. Extensão: 
descrição física. 

 
Livros e outros títulos individuais que estão em CD-ROM, DVD ou disquete são citados e referenciados 
da mesma maneira que livros e títutlos indíviduais impressos, exceto nos seguintes aspectos: 

 O tipo de suporte é requerido nesse tipo de referência porque equipamento 
especial é necessário para acessar o documento; 

 Se o CD-ROM, DVD ou disquete foi atualizado/modificado desde a sua data de 
publicação, essa informação é adicionada entre colchetes depois da data de 
publicação; 

 A extensão (paginação) é data em termos de número e tipo dos 
componentes, como por exemplo 1 DVD ou 2CD-ROMs; 

 Requerimentos do sistema como os nomes e versões de software requerido 
para a reprodução do documento podem ser inclusas como nota. 

Exemplos: 

Subbarao M. Tough cases in carotid stenting [DVD]. Woodbury (CT): Cine-Med, Inc.; 2003. 1 DVD: 
sound, color, 4 3/4 in. 
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Com requerimentos de sistema: 

Rosenberg AG. The arthritic knee [CD-ROM]. 2nd ed. Rosemont (IL): American Academy of 
Orthopaedic Surgeons; c2002. 1 CD-ROM: som, 4 3/4 pol. Requerimentos de sistema: 586 Class Chip 
(e.g., K6, Pentium), 200 MHz ou melhor; 32 MB RAM, 2MB ou mais de vídeo RAM; Windows 95 or 
Windows 98; CD-ROM (8x ou mais rápido) or DVD drive (4x ou mais rápido); Placa de som compatível 
com Sound Blaster; modem compatível com o padrão V.90. (56 Kpbs); mouse. 

  

PROGRAMAS DE COMPUTADOR EM CD-ROM, DVD OU DISQUETE 

Autor(es). Título [tipo de suporte]. Edição/versão. Lugar de publicação: editor; data de publicação. 
Extensão: descrição física. 

Exemplos: 

Nelson KN. Comprehensive body composition software [programa de computador em disquete]. 
Release 1.0 for DOS. Champaign (IL): Human Kinetics, c1997. 1 disquete: color, 3 1/2 pol. 

 

REVISTAS EM CD-ROM, DVD OU DISQUETE 

Autor(es). Título do artigo. Título da revista [tipo de suporte]. Data de 
publicação;Volume(número):Localização/paginação. 

As referências de artigos de revista em CD-ROM, DVD ou disquete são feitas da mesma maneira que 
as referências de artigos de revistas impressas, com a exceção de que o tipo de suporte deve ser 
descrito na referência por exigir equipamentos específicos para visualização do documento. 

Exemplo: 

Kauffman CA, Bonilla HF. Trends in antibiotic resistance with emphasis on VRE. FPR [CD-ROM]. 1998 
Oct;20(10):[aproximadamente 5 telas]. 

  

MATERIAL NÃO PUBLICADO 

ARTIGO NÃO PUBLICADO (NO PRELO) 

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. No prelo ano provável de 
publicação após aceite. 

Exemplo: 

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc 
Natl Acad Sci U S A. No prelo 2002. 
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 CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS PESSOAIS 

Documentos que podem ser acessados por repositórios ou arquivos podem, geralmente, ser 
mencionados nas listas de referência, porém muitas publicações não permitem que sejam colocadas 
nas listas de referências material que não foi publicado. A recomendação é que esse tipo de material 
seja mencionado no corpo do texto, em forma de citação, mas com uma indicação de que o 
documento original não se encontra na lista de referências, e sim em uma seção para notas ou similar. 
Coloque a fonte da informação entre parênteses. 

Exemplo: 

… and most of these meningiomas proved to be inoperable (2003 carta de RS 
Grant para mim; não-referenciado, veja "Notas") while the few that … 

Quando o material citado não estiver disponibilizado em uma biblioteca ou arquivo público, é 
necessário que se apresente uma autorização assinada pelo autor da carta de que esse material pode 
ser publicado. 

Caso opte por referenciar o documento, veja as regras a seguir. 

Autor(es). (Afiliação do(s) autor(es)). Carta para: Destinatário (Afiliação do destinatário). Data. 
Paginação.Nota. 

Exemplo: 

Anfinsen, Christian B (Department of Biology, Johns Hopkins University, Baltimore, MD). Carta para: 
Cyril Ponnamperuma (University of Maryland, College Park, MD). 1991 Apr 23. 1 folha. Localizado em: 
Divisão de História da Medicina, Biblioteca Nacional de Medicina, Bethesda, MD; MS C 496, Box8, 
Folder 3. 

 OUTROS TIPOS DE COMUNICAÇÃO PESSOAL 

Autor(es). (Afiliação do(s) autor(es)). Frase conectora: Destinatário (Afiliação do destinatário). Data. 

Exemplo: 

Patrias, Karen (Divisão de Serviços Públicos, Biblioteca Nacional de Medicina, Bethesda, MD). 
Conversa com: margareth Madison (Departamento de Referência, Universidade de Arkansas para 
Ciências Médicas), Little Rock, AR). 2005 Nov 3. 

 CARTAZES E PAPERS APRESENTADOS EM CONFERÊNCIAS 

Autor(es). Título do paper/cartaz. Paper/cartaz apresentado em: Nome da conferência. Número da 
conferência; data da conferência; lugar da conferência. 

 
Papers e cartazes apresentados em congressos incluem papers e cartazes que não foram publicados 
ou que não se sabe se foram publicados. Se um paper ou cartaz de conferência foi publicado depois 
do evento, faça a referência do material publicado. 
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Exemplo: 

Chasman J, Kaplan RF. The effects of occupation on preserved cognitive functioning in dementia. 
Poster session presented at:Excellence in clinical practice. 4th Annual Conference of the American 
Academy of Clinical Neuropsychology; 2006 Jun 15-17; Philadelphia, PA. 

 

 LIVROS 

Autor(es). Título. Lugar da futura publicação: Editora. Nota(No prelo ano). 

Exemplo: 

Posner MI, Rothbart MK. Educating the human brain. Washington: American Psychological 
Association. No prelo 2007. 

MANUSCRITOS 

Autor. Título. Data. Paginação. Disponibilidade. 

Um manuscrito é qualquer tipo de trabalho (escrito à mão ou digitado) que não foi publicado; por 
exemplo: rascunhos de artigos e livros e  artigos e livros que já foram terminados mas não foram 
publicados ainda. As diferenças entre as referências de material que ainda não foi publicado para o 
que já foi são: 

 Não há lugar de publicação, editora ou data de publicação; 
 O nome completo do(s) autor(es) é usado; 
 Manuscritos que não estão paginados são descritos em folhas, não em 

páginas. 
 Para manuscritos, é recomendável que se detalhe a localização física do 

material, caso ele esteja disponibilizado em uma biblioteca ou arquivo 
público. 

Exemplo: 

Wiprud, Theodore. The versitile Dr. Thronton. 1976. 86p. Localizado em: Coleção de Manuscritos 
Modernos, Divisão de História da Medicina, Biblioteca Nacional de Medicina, Bethesda, MD; MS C 
305. 
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ANEXO 2 
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Referências Conforme Normas da ABNT 
NBR 6023 de agosto de 2002 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referência bibliográfica é o 

conjunto de elementos que permite a identificação, no todo ou em parte, de documentos impressos ou 

registros em diversos tipos de materiais. (ABNT, 2000, p. 2) 

Entende-se por MONOGRAFIAS: livros, folhetos, separatas, dissertações e teses. 

Entende-se por PERIÓDICOS: revistas e jornais. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1 AUTORIA  

Referencia-se o autor pelo seu sobrenome em maiúscula seguido de vírgula e espaço e o prenome em 

minúscula.  

2 IMPRENTA  

quando o local da publicação é desconhecido usa-se a expressão Sine loco [S.l.]  

quando a editora é desconhecida usa-se a expressão sine nomine [s.n.]  

quando o local e editora não puderem ser identificados, utiliza-se as duas expressões abreviadas 

[S.l:s.n.]. 

quando a data exata não for identificada, registra-se uma data aproximada entre colchetes:  

a) [1981?] para ano provável  

b) [197-] para década certa  

c) [18--?] para século provável  

d) [ca.1960] para data aproximada  

e) [18-] para século certo  

f) [1985 ou 1986] um ano ou outro 

3 LETRA MAIÚSCULA (caixa alta) para sobrenome de autor, entidades coletivas (na entrada direta), 

títulos de eventos, nomes geográficos. 

ORDENAÇÃO  

Ordenação alfabética de autor e título numeradas consecutivamente em ordem crescente.  

Utilizar números cardinais seguidos por dois espaços.  

As referências são alinhadas a esquerda de forma a identificar individualmente cada documento. 

Quando o autor e/ou título forem repetidos utiliza-se travessão e ponto a partir da segunda ocorrência. 

Exemplos  

1 AMADO, Jorge. Capitães de areia. Rio de Janeiro: Record, 1991. 233p. 
2 _____. Gabriela cravo e canela. São Paulo: Martins, 1958. 453p. 
3 FONSECA, Rubem.  Agosto. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 349p. 
4 MACHADO, Dyonelio. Os ratos. 6.ed. São Paulo: Ática, 1992. 144p. 
5 _____._____. 13.ed. Porto Alegre: Bels, 1974. 161p. 
6 VERÍSSIMO, Luis Fernando. O jardim do diabo. Porto Alegre: L&PM, 1987.184p. 
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PONTUAÇÃO  

Dar um espaço após ponto.  

Dar um espaço após vírgula. 

 

MONOGRAFIAS NO TODO COM AUTORIA 
Pessoa física  

AUTOR. Título. Edição. Local de publicação: Editora, data de publicação. N° de páginas ou volumes. 
(Coleção ou Série).ISBN. 

De 1 a 3 autores, referencia-se todos, separados por ponto e vírgula.  

Exemplos  

ARRUDA, José Ricardo Campelo. Políticas e indicadores da qualidade na educação superior. Rio de 
Janeiro: Qualitymark/Dunya, 1997.180p. ISBN-85.7303.126-3. 
ARAÚJO, Paulo Henrique de; REDI, Renata. Qualidade ao alcance de todos: acesso rápido e fácil às 
técnicas da qualidade total. 3.ed. São Paulo: Gente, 1997. 153p. ISBN-85.7312.102-5. 
ALVES, Fábio; MAGALHÃES, Célia; PAGANO, Adriana. Traduzir com autonomia: estratégias para o 
tradutor em formação. São Paulo: Contexto, 2000. 159p. 

Se há mais de 3 autores, menciona-se o primeiro seguido da expressão latina et al.  

Exemplos  

AGUILO PEREZ, Eugeni et al. Introducción a la economía del turismo en España. Madrid: Civitas, 1996. 

Tradutor 

Em documentos traduzidos, pode-se indicar o título do idioma original , quando mencionado. 

 

Exemplo 

 

SHELDON, Sidney. Nada dura para sempre. Tradução de Pinheiro de Lemos. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 1994. 
Título original: Nothing lasts forever. 

 

Organizador, Compilador, Coordenador  

Quando não há autor, e sim um responsável intelectual, entra-se por este responsável seguido da 

abreviação que caracteriza o tipo de responsabilidade entre parênteses.  

 

Exemplos  

 

SERRANO, Célia M. Toledo (Org.). Olhares contemporâneos sobre o turismo. Campinas: Papirus, 2000. 
 
SOUZA, Paulo Nathanael P. de (coord.) Educação: escola-trabalho. São Paulo: Pioneira, 1984. 
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Entidades Coletivas (órgãos governamentais, empresas, etc). 

 

Se a entidade coletiva tiver denominação genérica entra-se pelo órgão superior (em maiúscula)  

Exemplo  

 

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Caderno de restauro: Solar 
Lopo Gonçalves. Porto Alegre, 1987. 67p. 

Se a entidade tiver uma denominação específica entra-se diretamente pelo seu nome (em maiúscula)  

Exemplo  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5891: regras de Arredondamento na numeração decimal. 
Rio de Janeiro, 1977. 1f. 

Eventos (congressos, conferências, encontros, etc). 
 

NOME DO EVENTO, n°,ano, local. Título. Local de publicação: Editora, data de publicação. N°de páginas ou 
volumes. 

Exemplo  

 
ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, 29, 2000, São Paulo. Gel - Grupo de Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo. São 
Paulo: Unesp, 2000. 848p. 

 

 

Dissertação/Tese 

 

AUTOR. Título. Local, Ano. Tese ou dissertação (Grau e Área) – Unidade de Ensino, Instituição, Ano. 

Exemplos  
 

COSTA, Terezinha Otaviana Dantas da. A formação do administrador educacional: uma reflexão a partir da 
práxis. São Paulo, 1998. 182f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Mackenzie, 1998. 
 
SEPA, Fernanda Mendonça. The theatre of William Butler Yeats: theory and practice. São Paulo, 1993. 144f. 
Dissertação (Mestrado em Letras) – Faculdade de Filosofia, USP, 1993. 

 

MONOGRAFIAS NO TODO SEM AUTORIA 

As monografias no todo sem autoria têm a sua entrada pelo título com a primeira palavra em 

maiúscula.  

Exemplo  
ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo: Encyclopaedia Britannica, 1993. 20v. 
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MONOGRAFIAS CONSIDERADAS EM PARTE 

 

Parte (capítulo de livro, páginas, volumes de coleção, etc) sem autoria própria.  
 

Quando o autor da parte é o mesmo do todo  

AUTOR. Título. Local de publicação: Editora, data de publicação. Número de páginas ou volumes. Número(s) 
da(s) página(s) ou volumes Consultados. 

Exemplo  
 

TORRE, Guilhermo de. História das literaturas de vanguarda. Lisboa: Presença, 1972.6v. V.2. 

 

 

Parte (capítulos de livro, volumes, páginas, coleções, etc) com autoria própria. 
 

Quando o autor da parte é diferente do todo  

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título do livro. Local de publicação: Editora, data. 
Número(s) da(s) página(s) ou volumes consultados. 

Exemplo  
 

BUSSMANN, Antônia Carvalho. O projeto político pedagógico e a gestão da escola. In VEIGA, Ilma Passos A. 
(Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas: Papirus, 1995. p.37-52. 

 

 

Parte com autoria própria de congressos, conferências, etc. 
 

AUTOR. Título. In: NOME DO CONGRESSO, n°,ano, local de realização. Título Local: Editora, data. Páginas 
consultadas.  

Exemplo  
 

SONNENBURG, Cláudio R. Um modelo de fluxo de dados e respectiva Arquitetura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
ARQUITETURA DE COMPUTADORES, 7, 1995, Canela. Anais... Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 
1995. p.41-60. 

 
PERIÓDICOS CONSIDERADOS NO TODO 

TÍTULO DA REVISTA. Local: Editora ou Entidade responsável, data do primeiro volume. Periodicidade. 

Exemplo  
 

REVISTA DE ESTUDOS ACADÊMICOS – UNIBERO. São Paulo: UNIBERO, 1994- Semestral. 
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PERIÓDICOS CONSIDERADOS EM PARTE 
 

Fascículos e Suplementos  
 

TÍTULO da coleção. Título do fascículo. Local: Editora, volume, número e data. n° de páginas. Tipo do fascículo. 

Exemplo  
 

REVISTA DE ESTUDOS ACADÊMICOS – UNIBERO. São Paulo: UNIBERO, n. 11, jan-jun 2000. 160p. 

 

Artigos em revistas 
 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título da revista, local, volume ou ano, Número, página inicial e final do artigo, 
período e data da publicação. 

Exemplo  

 

KUAZAQUI, Edmir. Desenvolvimento de produtos e serviços e respectivo gerenciamento do ciclo de vida. 
Boletim de turismo e administração hoteleira, São Paulo, v.09, n.02, p.38-49, out. 2000. 

Artigos em jornais 
 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal, local, dia mês. Ano, seção, Título do caderno, páginas do 
artigo. 

Exemplo  
 

SCHWARTZ, Gilson. Erros do BC potencializam crise japonesa. Folha de São Paulo, São Paulo, 1 mar. 2000. Folha 
Dinheiro, p.01. 

 

 

 

Evento como um todo 
 

 

NOME, numeração, ano, local da realização. Título. Local: Editora, Data.. 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 13., 1995, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 
1995. 655p. 
 
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMÍCA, 20., 1997, Poços de Caldas. Química: academia, 
industria, sociedade: livro de resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1997. 
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Patentes  
 

NOME E DOMICÍLIO DO DEPOSITANTE, DO INVENTOR E DO TITULAR (concessionário ou instituição que 
colaborou ou Patrocinou a invenção e pessoa física ou jurídica, quando Houver). Título da invenção na língua 
original. Classificação Internacional de Patentes. Sigla do País (Segundo o Código Internacional de 2 letras) 
seguida do número do depósito, número da publicação e da patente expedida, quando houver. Data do 
depósito, da publicação do pedido de privilégio e da expedição da carta da patente, quando houver. Indicação 
da publicação onde foi citada a patente.  

Mencionar os elementos repetidos apenas uma vez.  

Exemplos  
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP., Campinas - SP, Cheu-Shang Chang.  Implemento de 
Múltiplo uso para preparo do solo.  AO1B 3/ 04.  BR  nºPI 8905034. 29 set. 1989; 18 set. 1990. Revista da 
Propriedade 
 
 
Industrial, v.18, n.1033, p.1, 18 set.  1990. 
 
ANTONIO GONÇALVES., ES.  Desenho ornamental aplicado à Carroceria de ônibus. BR nº DI 2700142. 29 set. 
1987; 9 out. 1990. Revista da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, v.18, n.1036, p.44, 9 out. 1990. 

 

 

REFERÊNCIA LEGISLATIVA (Leis, decretos, portarias, etc). 

 

LOCAL (país, estado ou cidade). Título(especificação da legislação, número e data). Numeração e data. Ementa. 
Indicação da publicação oficial. 

     Exemplo  

 

BRASIL. Constituição ( 1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 1988. 

 

Sugestões de Referências Bibliográficas de Documentos não Previstos na NBR 6023 

VERBETE DE OBRAS DE REFERÊNCIA (Enciclopédias e dicionários) 
 

Verbete. In: Título da obra de referência. Edição. Local de Publicação: Editora, ano de publicação.  Página(s) do 
Verbete. Notas. 

Exemplo  
 

Ínscio. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p.950. 
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RESUMO DE ARTIGO PUBLICADO EM ABSTRACTS 
 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico que publica o resumo, Local de publicação, n. do volume, 
n. do fascículo, n. da página, ano de publicação. Nota indicando em qual periódico o artigo é publicado 
integralmente, local de publicação, n. do volume, n. do fascículo, página inicial e final, ano de publicação. 

Exemplo  
 

WINTER, T.C. Conceptual framework for assessing cumulative impacts on The hidrology of nontidal wetlands. 
Environmental Management, London, v.12, n.5, p.605. Sept. 1988.  Resumo do artigo publicado em: Resources 
Abstracts, v.22, n.10, p.93-94, Oct., 1989. 

 

ANAIS DE CONGRESSO PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 
 

AUTOR do artigo.  Título do artigo.  Título do periódico, Local de publicação, n. do volume, n.do fascículo, página 
inicial e final, ano de publicação. Nota indicando em qual evento foi apresentado. 
OBS: Quando o trabalho é apresentado em eventos simultâneos, 
Indicar os dois títulos ligados por ponto e vírgula. 

Exemplo  
 

CASTELLARIN, Cassio.  Avaliação de um serviço de reabilitação de doentes Psíquicos socialmente crônicos. 
Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v.7, n.3, p.199-214, 1986.  Trabalho apresentado no 
Encontro de Serviços de Internação Psiquiátrica do Estado do Rio Grande do Sul, 1; Semana de Estudos do 
Hospital Psiquiátrico São Pedro, 2, 1985, Porto Alegre. 

 

RESENHA DE ARTIGO DE PERIÓDICO PUBLICADO 

EM PERIÓDICO DE REFERÊNCIA 
 

AUTOR do artigo da resenha. Título do artigo. Título do periódico que contém a resenha, Local de publicação, 
n. do volume, n. do fascículo, página inicial e final, ano de publicação. Nota indicando em qual periódico de 
referência foi indexado. 

Exemplo  

 

HORNAK, Richard. Taster's chaise. Opera News, New York, v.50, p.34-35, Feb. 1986. Indexado no: Reader's Guide 
to Periodical Literature, New York, v.86, n.2, p.76. 
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ENTREVISTAS 

AUTOR. Assunto ou título do programa. Local do depoimento, entidade onde aconteceu o pronunciamento, 
data em que a entrevista foi concedida. Nota indicando o tipo de depoimento e nome do entrevistador. 

Exemplo  
 

SUSSENKIND, Arnaldo. Anteprojeto da nova CLT. Porto Alegre, Televisão Guaíba, 29 abr.1979. Entrevista a Amir 
Domingues. 

 

INFORMAÇÃO VERBAL 
 

AUTOR do depoimento.  Assunto ou título.  Local do depoimento, instituição(se houver), data em que a 
informação foi proferida. Nota indicando tipo de depoimento, conferência, discurso, anotação de aula, etc. 

Exemplo  
 

KOUTZII, Flávio. A Guerra do Golfo e suas conseqüências na América Latina. Porto Alegre: UFRGS, 13 mar. 1991. 
Palestra ministrada aos professores, alunos e funcionários da FABICO. 

 

CORRESPONDÊNCIA (cartas, bilhetes, telegramas). 
 

REMETENTE.  [Tipo de correspondência] data, Local de emissão [para] Destinatário, Local a que se destina.  n. 
de páginas.  Assunto em forma de nota. 

Exemplo  
 

SILVEIRA, Antônio Carlos.  [Carta] 27 set. 1979, Rio de Janeiro [para] Marlene Abreu da Silveira, Porto Alegre.  
2p.  Solicita informação sobre Porto Alegre. 

 

 

PORTARIAS NÃO PUBLICADAS 
 

ENTIDADE COLETIVA responsável. Tipo de documento em destaque n. do documento data. Ementa original ou 
elaborada. n. de folhas ou página. 

Exemplo  
 

BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito.  Resolução n.456 de 1. Jun. 1972 Regula a obrigatoriedade da utilização 
de cinto de segurança em veículos. 1f. Mimeografada. 
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PROGRAMA DE TELEVISÃO E RÁDIO 

 

TEMA. Nome do programa, Cidade: nome da TV ou Rádio, data da apresentação do programa.  Nota 
especificando o tipo de programa (rádio ou tv). 

Exemplo  
 

ZEBUS. Globo Rural, Rio de Janeiro: Rede Globo, 22 de maio de 1994. Programa de TV. 

 

 

Documento Eletrônico: "documento existente em formato 
eletrônico acessível via computador". 

 
 

Os elementos essenciais para referenciar monografias ou partes de monografias, obtidas em 

meio legível por computador são: autor(es), título/ subtítulo (da parte e/ ou da obra como um todo), 

dados da edição, dados da publicação (local, editor, data), nos mesmos padrões recomendados para 

os modelos apresentados nas referências anteriores, em seguida, devem acrescentar as informações 

relativas à descrição física do documento. 

Tratando-se de obras consultadas on-line, são “essenciais às informações sobre o endereço 

eletrônico, apresentado entre < >, precedido da expressão “Disponível em:” e da data de acesso ao 

documento, precedida expressão “Acesso em:”.”1 

 
CD-ROM 

Monografias consideradas no todo 

 

AUTOR. Título. Edição. Local de publicação: Editora, data de publicação. Tipo de mídia. Notas. 

Exemplo 
 
KOOGAN, A. HOUAISS, A. (Ed). Enciclopédia e dicionário digital 98. Direção geral de André Koogan Brolkmam. 
São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM. Produzida por Videolar Multimídia. 

Monografias consideradas em parte (trabalhos apresentados em eventos) 
 

AUTOR. Título. In: NOME DO EVENTO, n., ano, local de realização. Título... Local: Editora, data. Tipo de mídia. 
Notas.  

Exemplo 
 
LIMA NETO, Newton. A Universidade e os trabalhadores.  In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA 
O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 49, 1997, Belo Horizonte.  Anais...  Belo Horizonte: Videolar, 1991.  CD-ROM. 

 

                                                           
1 ABNT. Informação e documentação- Referências- Elaboração: NBR 6023:2000 
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Periódicos considerados no todo 
 

TÍTULO DA REVISTA. Local: Editora ou Entidade responsável, data do primeiro volume- Periodicidade. Tipo de 
mídia.  Notas. 

Exemplo 
 
REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  Brasília : Brasília Jurídica, 1997- Mensal.  CD-ROM. Ementário 
da Jurisprudência Do STJ. 

 

 

 

Programa de Computador 
 

AUTOR. Título e versão. Local de publicação: Editora, data da publicação. Tipo de mídia. Descrição física. Notas. 

Exemplo  
 
MICROSOFT Project for Windows 95, version 4.1: project planning software. [S.l.]: Microsoft Corporation, 1995. 
Conjunto de programas. 1 CD-ROM. 

 

Base de dados 
 

Resumo ou Abstract de artigos de periódicos obtido via base de dados em CD-ROM  

 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, local de publicação, volume, número, página inicial e 
final, mês e ano. Título da base. Tipo de mídia. Data de cobertura. Notas. 

Exemplo  
 
IMBE, M., OTHA T., TAKAN, N. Quantitative assessment of improvements in hidrologycal water cycle in urbanized 
river basin.  Water science and technology, v.36, n.8/9, p.219-222, 1997.  Obtida via base de dados BIOLOGICAL 
ABSTRACTS.  CD-ROM.  Jan.-Mar. 1998. 

 

Artigos de periódicos full-text obtidos via base de dados em CD-ROM  

 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, local de publicação, volume, número, página inicial e final, 
mês e ano. Título da base. Tipo de mídia. Data de cobertura. Data de atualização. Notas.  

Exemplo  
WENSLOFF, David A.  Optimizing your industrial wasterstream costs. Water/Engineering & Management, v.145, 
n.3, p.26-28, Mar. 1998. Obtido via base de dados APPLIED SCIENCE & TECHNOLOGY PLUS. CD-ROM. Jan. 1994-
Apr. 1998.  Atualizado em Apr. 1998.  Full-text.  Acesso BAST 98029193.  
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Resumo de monografias consideradas em parte obtido via base de dados em CD-ROM  

 

AUTOR do capítulo. Título do capítulo. In: AUTOR do todo. Título do todo. Edição. Local de publicação: Editora, 
data. Número(s) da(s) página(s) ou volume(s) consultado(s). Título da base. Tipo de mídia. Data de cobertura. 
Data de atualização. Notas. 

Exemplo 
 
PASLEY, Kay, IHINGER-TALLMAN, Marilyn.  Stepfamilies : continuing  challengs for the schools.  In: AIRCHILD, 
Thomas N. et al. (Ed.)  Crisis intervention strategies for school-based  helpers.  2.ed. Springfield, IL: Charles C. 
Thomas, 1997. p.60-100. Obtido via base de dados PSYCLIT. CD-ROM. 1996-June. 1998.  

 

 

DISQUETE 
 

Arquivo 

 

AUTOR. Título. Serviço ou produto. Edição. Local de publicação: Editora, data de publicação. Tipo de mídia. 
Descrição física. Notas. 

Exemplo 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO IBERO-AMERICANO. Biblioteca Central. Normal.doc. normas para apresentação de 
trabalhos. São Paulo, 3 mar. 2000. 5 disquetes, 3 ½ pol. Word for Windows 2000.  

 

 

E-MAIL 

 

 

NOME do remetente. Assunto. Notas. Mensagem recebida por: <Endereço eletrônico do destinatário>. Data do 
envio. 

Exemplo 
 
GALDINO, S. Publicações eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <setcom@unibero.br> em 03 
mar. 2001. 

Obs.: “As mensagens que circulam por intermédio do correio eletrônico devem ser referenciadas somente quando não dispuser de 
nenhuma outra fonte para abordar o assunto em discussão. Mensagens trocadas por e-mail têm caráter informal, interpessoal e 
efêmero e desaparecem rapidamente, não sendo recomendável seu uso como fonte científica ou técnica de pesquisa.”2 
 

 
 
 
INTERNET 

 

                                                           
2 ABNT. Informação e documentação- Referências- Elaboração: NBR 6023:2000. p.11 

mailto:setcom@unibero.br
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Monografias no todo 
 

AUTOR. Título. Disponível em < >. Data de acesso. 

Exemplo 
 
ALVES, Castro. Navio negreiro. Disponível em 
<http://www.bibvirt.futuro.usp.br/acervo/literatura/autores/castroalves/negreiro/navionegreiro.html > 
Acesso em 22 jul. 1998. 

 

 

Monografias consideradas em parte 
 

AUTOR da parte. Título da parte. In: AUTOR do todo. Título do todo. Disponível em < >. Data de acesso. 

Exemplo 
 
MACEDO, Ana Vera Lopes da Silva. Estratégias pedagógicas: a temática indígena e o trabalho em sala de aula. 
In: SILVA, Aracy Lopes da, GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (Org.). A temática indígena na escola: Novos subsídios 
para professores. Disponível em < http://www.bibvirt.futuro.com >. Acesso em 24 jun. 1998. 

 

Periódicos no todo 
 

TÍTULO. Periodicidade. Disponível em < >. Data de acesso. 

Exemplo 
 
ZERO HORA DIGITAL. Diário On-line. Disponível em< http://www.zh.com.br/capa/index.htm >. Acesso em 22 
jul. 1998. 

 

Artigos em jornais 
 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do jornal, local, dia mês. Ano.  Disponível em < >. Data de acesso. 

Exemplo 
 
GOMES, Flávio Alcaraz. Largando o Cigarro. Correio do Povo, Porto Alegre, 23 jul. 1998. Disponível em: 
<http://www.cpovo.net/default3.html>.Acesso em 23 de jul. 1998. 

Obs: Na falta de autor do artigo este entra com a primeira palavra em letra maiúscula. 

 

Verbete de Obras de Referência (Enciclopédias e Dicionários) 
 

Verbete. In: Título da Obra de Referência. Local de Edição: Editora, Data.  Disponível em < >. Data de acesso. 

Exemplo 
 
POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 1998. Disponível em 
<http//www.priberam.pt/dIDLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999. 

http://www.bibvirt.futuro.usp.br/acervo/%20literatura/autores/castroalves/negreiro/navionegreiro.html
http://www.bibvirt.futuro.com/
http://www.zh.com.br/capa/index.htm
http://www.cpovo.net/default3.html
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Evento em meio eletrônico 
 

NOME, numeração, ano, local da realização. Título. Local: Editora, Data. Disponível em < >. Data de acesso. 

Exemplo 
 
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. 
Disponível em: <http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 
 
GUNCHO, M.R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Tec Treina, 1998. 1 CD. 

 

Sugestões de Referências Bibliográficas de Documentos Em 
Meio Eletrônico não Previstos na NBR 6023 

 

Base de dados 
Resumo ou Abstract de artigos de periódicos obtido via base de dados on-line 

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, local,volume, número, página inicial e final, mês e ano. 
Título da base. Data de cobertura. Tipo de mídia. Disponível em < > Data de acesso.  

Exemplo  
 
MEURMAN, J. H. et al.  Oral sources of septicaemia in patients with malignancies. Oral oncology, v.33, n.6, p.389-
397, 1997. Obtido via base de dados CANCERLIT. 1983-Jul. 1998. Disponível em <http://www.gatway.ovid.com> 
Acesso em 4 ago. 1998.  

 

Artigos de periódicos full-text obtidos via base de dados on-line  

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título do periódico, local, volume, número, página inicial e final, mês e ano. 
Título da base. Data de cobertura. Disponível em < >. Data de acesso.  

Exemplo  
 
1998. MINKOFF, Howard, O'SULLIVAN, Mary Jo. The case for rapid HIV testing during labor. JAMA, Chicago, 
Il., v.279, n.21, p.1743-1744, June Obtido via base de dados OVID FULL TEXT-ALL COLECTIONS. 1993-1998. 
Disponível em <http://www.trial.ovid.com>. Acesso 01 mar. 1998. 

 
LISTA DE DISCUSSÃO 

 

NOME do remetente. (Endereço eletrônico) Assunto. Data do envio. Notas. (Endereço eletrônico da lista de 
discussão)  

Exemplo    
 
ANTUNES FILHO, José Gilberto <antunesj@imaginet.fr>. Metadata. 27 maio 1998. Disponível em 
<bib_virtual@ibcit.br>  

 

 

 

http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm
http://www.gatway.ovid.com/
http://www.trial.ovid.com/
mailto:antunesj@imaginet.fr


 
 

59 
 

ANEXO 3 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

NORMAS DA APA 

American Psychological Association 
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1 - Definições 

 

Referência: segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2002) o termo Referência 

define o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, permitindo sua 

identificação (p. 2). 

 

Referências: é o nome da seção do trabalho que consiste em apresentar uma lista das fontes 

documentais (livros, artigos, capítulos de livros, etc.) que foram utilizadas e citadas no trabalho. 

Geralmente a seção Referências situa-se no final do trabalho (Appolinário, 2004). 

 

Referências Bibliográficas: antiga expressão para a seção Referências (Appolinário, 2004). 

 

2 - Elementos da referência 

A referência é constituída por elementos essenciais e, quando necessário, são acrescidos elementos 

complementares. 

 

2.1 – Elementos essenciais: são informações indispensáveis à identificação do documento. Estão 

estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. 
 

2.2 – Elementos complementares: são informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, 

permitem melhor caracterizar o documento. 

 

3 - Regras gerais de apresentação 

 

 As referências devem ser ordenadas alfabeticamente por autoria ou equivalente. 

 

 Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em 
sequência padronizada. 

 

 Manter recuo na margem, a partir da segunda linha de cada referência, sob a terceira letra da 
entrada. 

 

 O recurso itálico é utilizado para dar destaque ao título principal da publicação e, no caso de 
periódicos, para destacar o volume. 
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4 - Transcrições dos elementos 

4.1 - Autoria 

 

Pessoa(s) física(s) responsável(is) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento. 

 

 A entrada de autoria deve ser indicada pelo sobrenome do autor, seguido pelo(s) prenome(s) 
abreviado(s). 

 

 Se os prenomes do autor forem hifenizados, conservar o hífen e abreviar os prenomes incluindo 
um ponto depois de cada inicial. 

 

 Quando houver de dois a sete autores responsáveis pela obra, estes devem ser separados por 
vírgula, exceto o último que deve ser separado do anterior por vírgula 

 

seguida de &. 

 

 Quando o número de autores for oito ou mais, devem-se indicar os seis primeiros, inserir 
reticências e acrescentar o último autor. 

 

 Em referência de um livro com organizador, editor ou outra responsabilidade pela obra, colocar 
o nome do(s) organizador(es), editor(es), etc. na posição de autor e 

 

acrescentar as respectivas abreviaturas (ver exemplo 4.1.5) 

 

 Autores corporativos, como por exemplo, associações e órgãos governamentais devem ser 
escritos por extenso e alfabetados pela primeira palavra significativa do 

 

nome. Uma subdivisão é precedida pelo órgão a qual pertence. 

 

 Quando não há autor, iniciar a referência pelo título, ordenado alfabeticamente pela primeira 
palavra significativa, seguido pela data de publicação. Neste caso, o título 

 

deve permanecer em itálico. 

 

 Indicar a palavra Anônimo (Anonymous) apenas quando o documento estiver assim assinado. 

Exemplos: 

 

4.1.1. Um autor 

 

Queiróz, E. (2000). 

 

Pontalis, J.-B. [para Jean-Bertrand Pontalis] 



 
 

62 
 

4.1.2 - Dois autores 

 

Ades, L., & Kerbauy, R. R. (2002). 

 

4.1.3 - Até sete autores 

 

Peterson, L., DiLillo, D., Lewis, T., & Sher, K. (2002). 

 

Moyano Díaz, E., Icaza, G., Mujica, V., Martínez, A., Nuñez, L., Vásquez, M., & Palomo, I. (2011). 

 

4.1.4 – Oito ou mais autores 

 

Binder, J., Zagefka, H., Brown, R., Funke, F., Kessler, T., Mummendey, A., . . . Leuens, J. (2009). 

 

4.1.5 - Editor, organizador, coordenador ou compilador como responsável pela autoria 

 

um editor (Ed.) dois ou mais (Eds.) 

um organizador (Org.) dois ou mais (Orgs.) 

um coordenador (Coord.) dois ou mais (Coords.) 

um compilador (Comp.) dois ou mais (Comps.) 

 

Bartucci, G. (Org.). (2001). 

 

Del Vechio, M. (Comp.). (2008). 

 

Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. (Orgs.) (2009). 

 

Sansone, C., & Harackiewicz, J. M. (Eds.). (2000). 

 

4.1.6 - Autoria corporativa 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2002). 

Organização Mundial da Saúde. (2007). 

Universidade de São Paulo, Sistema Integrado de Bibliotecas. (2003). 
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4.1.7 - Autoria desconhecida (entrada pelo título da obra) 

Consultorio del amor: educación sexual, creatividad y promoción de salud. (1994). 

 

4.2 Data de publicação 

 

 A data de publicação deve ser indicada sempre em algarismos arábicos, entre parênteses, logo 
após o(s) autor(es). 

 

 Por se tratar de um elemento essencial na referência, quando não constar no documento a data 
de publicação, deve ser indicada uma data, que pode ser a da impressão, distribuição, 
apresentação (para trabalhos acadêmicos) ou do copirraite (direito autoral). 

 

 Para revista, jornais e boletins informativos, indicar o ano seguido da data exata (mês ou dia e 
mês) separados por vírgula.  

 Os meses devem ser indicados por extenso, no idioma original da publicação. 

 

 Se nenhuma data puder ser determinada, registra-se a abreviatura s.n. (nenhuma data) entre 
parênteses. 

 

 Caso existam duas datas, ambas podem ser indicadas, desde que a relação entre elas sejam 
mencionadas. 

 

 Para artigos que foram aceitos para publicação, mas que ainda não foram publicados, escrever 
a palavra no prelo (in press) entre parênteses. 

 

Exemplos: 

Cipolla, S. (c1993). [neste caso, acrescenta-se a letra c antes do ano para designar copirraite] 
Cyranoski, D. (2012, October 24). 
Nascimento, M. M. (2012, setembro).  
Ruch, G. (1926-1940). 
Sampaio, M. I. C. (no prelo).  
Silva, J. E. (n.d.). 
Varella, M. (2012, 23 de outubro). 

 

4.3 - Título e subtítulo 
 

 Os títulos e subtítulos (quando houver) principais de uma obra devem figurar em itálico. 

 

 Títulos e subtítulos devem ser separados por dois pontos. 

 

 Títulos de periódicos devem ser escritos por extenso, com todas as iniciais em maiúsculas. Para 
os títulos de livros, capítulos, artigos e outros, apenas a primeira letra da primeira palavra (e os 
nomes próprios) deve ser em maiúscula. 

 

 Informações especiais sobre a forma do trabalho (carta ao editor, folheto, filme, blog, podcast 
e outros) devem ser apresentadas entre colchetes, logo após o título. 
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Exemplos: 

 

Historia da sexualidade: a vontade de saber. (título e subtítulo de livro) 

Cadernos de Psicologia Social e do Trabalho, (título de periódico) 

Psicologia: Reflexão e Crítica, (título e subtítulo de periódico) Sobre 

Rachel Léa Rosenberg (1931/1987) [Ponto de Vista]. 

Rio+20 e bactérias [Audio podcast]. 

4.4 – Informações de publicação (edição, local, editora, volume, número, páginas) para publicação 

periódica (revistas científicas ou de divulgação, boletins informativos e jornais) 

 

 Indicar o volume em algarismos arábicos e em itálico logo após o título. Separar os 
elementos com vírgula. 

 

 Informar o número do fascículo entre parêntese e sem itálico imediatamente depois do 
volume. Não usar espaço entre volume e número. 

 

 Informar os números das páginas (inicial e final) onde o material citado se encontra. Separar 
os elementos com uma vírgula.  

 Os nomes e localidades das editoras dos periódicos não são incluídos nas referências. 

 

 Usar os mesmos dados para fazer referência a um artigo eletrônico e acrescentar as 
informações de acesso: numero identificador doi2 ou URL. 

 

 Indicar a URL apenas se o artigo não tiver um número doi atribuído. Nesse caso deve-se 
acrescentar a frase “Recuperado de” antes do endereço do site. 

 

 Alguns periódicos oferecem acesso online aos artigos antes de comporem um fascículo ou 
serem impressos. São chamados de publicação eletrônica antecipada (advance online 
publication) ou ahead of print. Neste caso, deve-se inserir essa notificação antes do doi. 

 

 Não é preciso informar a data de acesso. 

 

 

 

 

 

 

2 Digital object identifier (DOI), código alfanumérico que identifica conteúdos em suporte digital. 
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Exemplos 

Cuadra, R. B. (2011). Reflections about the subjet-matter and goals of psychology as a natural Science. 
Liberabit, 17(1). Recuperado de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-
48272011000100005&lng=pt&nrm=iso&tlng=es 

Maciejewski, P. K., Phelps, A. C., Kacel, E. L., Balboni, T. A., Balboni, M., Wright, A., . . . 
 

Prigerson, H. G. (2012). Religious coping and behavioral disengagement: opposing influences on 
advance care planning and receipt of intensive care near death. Psycho-Oncology, 21(7), 714-723. 
doi 10.1002/pon.1967 

 

Silva, J. C., & Garcia, E. L. (2011). Produção de subjetividade e construção do sujeito. Barbarói, (35), 189-
198. 

Veloso, L., Craveiro, D., & Rufino, I. (2012, 08 de março). Participação da comunidade educativa na 
gestão escolar. Educação e Pesquisa. Publicação eletrônica antecipada. doi: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022012005000009 

 

 

4.5 – Informações de publicação (edição, local, editora, volume, páginas etc.) para livros, 

folhetos, manuais, guias, catálogos, dicionários e outros materiais 

4.5.1 - Edição 
 

 A edição de uma obra deve ser indicada entre parênteses, logo após o título, sem pontuação, 
na língua original do documento. Não mencionar a 1ª edição.  

 Emendas e acréscimos devem ser inseridos dentro do próprio parêntese. 

 

Exemplos 

(4th ed.). 

(2a ed.). 

(3a ed., rev. e ampl.). 

 

4.5.2 – Local de publicação (cidade, estado, país) e Editora 
 

 Informar a cidade onde está localizada a editora seguida da abreviatura do estado (para 
cidades do Brasil e Estados Unidos) ou cidade e país (outras localidades). O nome da cidade e 
do país deve ser apresentado por extenso e seguir a grafia conforme apresentado na página 
de rosto. 

 A cidade deve ser separada da sigla do estado ou nome do país por vírgula. 

 Quando a cidade não aparece no documento, utiliza-se a expressão Sine loco, abreviada e entre 
colchetes [S.l.]. 
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 Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro, ou o mais 
destacado. 

 A cidade, sigla do estado ou nome do país devem ser separados da editora por dois pontos e 
espaço. 

 O nome da editora deve ser indicado de maneira mais breve possível, omitindo termos que 
designam a natureza jurídica ou comercial como Editor, Editora, Publisher, Ltda., Inc., Co. 
Preservar as palavras Books, Press, Verlag. 

 Quando houver mais de uma editora, indica-se a primeira listada na página de rosto do livro. 

 Quando a editora não é identificada, utiliza-se a expressão sine nomine abreviada, entre 
colchetes [s.n.]. 

 Quando o local e a editora não puderem ser identificados na obra, utilizam-se as expressões 
[S.l.: s.n.] entre colchetes. 

 Se a editora é a mesma instituição responsável pela autoria e já tiver sido mencionada, indica-
se a palavra Autor (Author) após o local de publicação. 

 

 Encerrar com ponto final. 

 Para livros no formato eletrônico deve-se incluir a URL após a indicação da editora. 

 

Exemplos 

São Paulo, SP: Cultrix. 

New York, NY: Springer-Verlag. 

Petrópolis, RJ: Vozes. 

Porto Alegre, RS: ARTMED. 

Santiago: Chile: LOM. 

[S.l.]: Temp. 

Lanham, MD: The Scarecrow Press. (a página de rosto do livro apresenta: Lanham, Maryland – 
Toronto – Plymouth, UK: The Scarecrow Press, Inc.). 

São Paulo, SP: [s. n.]. 

Washington, DC: Author. 

 

4.5.3 - Volume 
 

 A indicação do volume em monografias deve ser inserida logo após o título e entre parênteses. 

 

 Utilizar a abreviatura Vol. e a forma Vols. (plural) para indicar os vários volumes que compõe 
na obra.  

 A indicação da edição da obra deve preceder a indicação de volume. 

 

Exemplos 

(Vols. 1-2). 

(8a ed., Vol. 2). 
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4.5.4 - Séries e coleções 
 Devem ser inseridas logo após o título e entre parênteses. 

 

Exemplo 

(Os Grandes Clássicos da Literatura, Vol. 1). 

 

4.5.5 – Paginação 
 

 Usar a abreviatura p. ou pp. para indicar as páginas de capítulo de livro. 

 

 Quando a publicação não for paginada ou a numeração for irregular, deve-se indicar esta 
característica entre parênteses (paginação irregular). 

Exemplo 

(pp. 14-28). 

 

4.6 – Trabalhos acadêmicos: tese de doutorado, dissertação de mestrado, trabalho de 

conclusão de curso 

 Identificar o trabalho como tese de doutorado, dissertação de mestrado ou trabalho de 
conclusão de curso entre parênteses logo após o título.  

 O título do trabalho deve ser escrito em itálico. 

 Para trabalhos disponíveis apenas no formato impresso, indicar o nome da instituição e a 
localidade. 

 Para trabalhos com acesso eletrônico, informar o endereço da página precedido pela expressão 
“Recuperado de”. Neste caso, o nome da instituição deve ser apresentado 

dentro dos parênteses, precedido por vírgula. 

 Trabalhos disponíveis e recuperados de bases de dados, informar o nome da base precedido da 
expressão “Disponível em” e o número correspondente entre 

parênteses.  

 

5 - Modelos de referências 

5.1 - Artigos de periódico 

5.1.1 – artigo impresso 

 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número), 
páginas inicial e final do artigo. 

Asaro-Saddler, K., & Bak, N. (2012). Teaching children with high-functioning autism spectrum disorders 
to write persuasive essays. Topic in Language Disorders, 32(4), 361-378. 

Gonzalez, L. M. B., & Seidl, E. M. F. (2011). O envelhecimento na perspectiva de homens idosos. Paidéia, 
21(50), 345-352. 
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5.1.2 – artigo eletrônico com DOI 

 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número), 
páginas inicial e final do artigo. doi: xxxxx 

Vallacher, R. R., & Wegner, D. M. (1987). What do people think they're doing? Action identification and 
human behavior. Psychological Review, 94, 3–15. doi: 10.1037/0033-295X.94.1.3 

 

5.1.3 – artigo eletrônico sem DOI 

 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do artigo. Título da revista, volume(número), 
páginas inicial e final do artigo. Recuperado de http://xxx 

Boarini, M. L. (2009). A (desconhecida) reforma psiquiátrica em municípios aquém de pequeno porte. 
Psicologia em Revista, 15(1). Recuperado de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
11682009000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

5.1.4 – edição ou seção especial em periódicos 

 

Editor, A. (Ed.). (Ano). Título do fascículo/seção [número especial]. Título da revista, volume(número). 

Rosen, G. M., & Frueh, B. C. (Eds.). (2007). Challenges to the PTSD construct and its databases [Special 
issue]. Journal of Anxiety Disorders, 21(2). 

 

Obs.: Para citar uma edição especial inteira ou seção especial, identificar os editores e títulos. Se a 

edição não possuir editor, deslocar o título para a posição de autor antes do ano de publicação e 

concluir com um ponto. 

 

Para citar um artigo dentro de uma seção especial, seguir o formato de artigos, 

conforme exemplos 5.1.1 – 5.1.3. 

 

5.1.5 – editorial com assinatura e título próprio (impresso e online) 

 

Autor, A. A., (Ano). Título do editorial [Editorial]. Título da revista, volume(número), páginas inicial e 
final. 

Lacombe Villa, F., & Vásquez De la Hoz, F. (2011). The social-critical pedagogical horizon as a basis 
for reflection on educational practices (II) [Editorial]. Psicogente, 14(26), 231-234. 

Santoro, S. (2012). Stomachs: Does the size matter? Aspects of intestinal satiety, gastric satiety, hunger 
and gluttony [Editorial]. Clinics, 67(4), 301-303. doi: 10.6061/clinics/2012(04)01 
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5.1.6 – editorial sem assinatura e com título próprio 

 

Editorial: Título do editorial [Editorial]. (Ano). Título da revista, volume(número), páginas inicial 
e final. 

Editorial: Filosofia, psicologia e literatura [Editorial]. (2008). Psicologia em Discussão, 6(1), 3-5. 

 

5.1.7 – editorial com assinatura e sem título próprio 

 

Autor, A. A. (Ano). [Editorial]. Título da revista, volume(número), páginas inicial e final. 

Costa, M. F. (2011). [Editorial]. Psicologia USP, 22(1), 12-13. 

 

 

 

5.1.8 - Artigo em vias de publicação (no prelo) 

 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (no prelo). Título do artigo. Título da revista. 

 

Sampaio, M. I. C., & Peixoto, M. L. (no prelo). Periódicos brasileiros de psicologia indexados nas bases 
de dados LILACS e PsycInfo. Boletim de Psicologia. 

 

5.1.9 - Publicação eletrônica antecipada (ahead of print) 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano, dia e mês). Título do artigo. Título da revista. Publicação 
eletrônica antecipada. doi: xxx 

Radanovic, M., Sousa, R. T., Valiengo, L. L., Gattaz, W. F., & Forlenza, O. V. (2012, 18 de dezembro). 

Formal Thought Disorder and language impairment in schizophrenia. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 

Publicação eletrônica antecipada. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0004-282X2012005000015 

 

5.1.10 - Resenha 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título da resenha [Resenha de Título do livro, de A. 
Autor & B. Autor]. Título da revista, volume(número), páginas ou doi 

Trierweiler, M., & Silva, N. (2007). Perspectivas e desafios para a gestão da qualidade de vida nas 
organizações de trabalho [Resenha do livro Qualidade de vida no trabalho: conceitos e práticas nas 
empresas da sociedade pós-industrial, de A. C. Limongi-França]. Estudos de Psicologia, 12(2), 185-
186. 

 

Dias, A. M., & Rodrigues, A. L. (2010). Intuition in judgment and decision making [Resenha do livro 

Intuition in judgment and decision making, de H. Plessner, C. Betsch & T. Betsch (Eds.)]. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 23(3). doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722010000300021 



 
 

70 
 

5.1.11 – Depoimentos e entrevistas publicadas em periódicos e revistas 

Entrevistado, A. (Ano). Título da entrevista [Entrevista/depoimento concedido à Entrevistador A]. 
Título da revista, volume(número), páginas ou doi 

Lane, S. (2007). A estética de uma vida – Sílvia por ela mesma [Entrevista concedida à Maria Helena 
de Mendonça Coelho]. Psicologia e Sociedade [edição especial 2], 7-16. 

Silva, A. A. (1996, 9 de junho). Mulheres no ataque [Depoimento concedido à Cristiana 
Couto]. Revista da Folha de S. Paulo, 16. 

 

5.2 - Artigos de jornal 

5.2.1 – artigo impresso 

Autor, A. A., & Autor, B. (Ano, dia e mês). Título do artigo. Título do jornal, página(s). 

Ades, C. (2001, 15 de abril). Os animais também pensam: e têm consciência. Jornal da Tarde, p. 4D. 

Obs.: Preceder o(s) número(s) de página(s) de artigos de jornais com p. ou pp. 

Se um artigo aparece em páginas descontínuas, informar todos os números de página, 

separando-os com vírgula (ex.: 3A, 5A-6A). 

5.2.2 – artigo eletrônico 

Autor, A. A., & Autor, B. (Ano, dia e mês). Título do artigo. Título do jornal. Recuperado de 
http://xxx 

Mioto, R. (2010, 02 de dezembro). Psicólogo usa biologia para ajudar ricos de 30 anos que não 
conseguem paquerar. Folha de S. Paulo. Recuperado de 
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/839342-psicologo-usa-biologia-para-ajudar-ricos-de-30-
anos-que-nao-conseguem-paquerar.shtml 

 

5.3 - Livros 

5.3.1 - Livro em formato impresso 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do livro. Cidade, Estado ou País: Editora. 

Abramovay, R. (2012). Muito além da economia verde. São Paulo, SP: Abril. 

Azevedo, M. A., & Guerra, V. N. A. (2001). Mania de bater: a punição corporal doméstica de crianças e 
adolescentes no Brasil. São Paulo, SP: Iglu. 

Bellis, N. (2009). Bibliometrics and citation analysis: From the science citation index to cybermetrics. 
Lanham, MD: The Scarecrow Press. 

Cebola, L. (1945). Grandes crises do homem: ensaio de psicopatologia. [S.l.]: Temp. 

Jung, C. G. (2008). Psicologia e religião (8a. ed.). Petrópolis, RJ: Vozes. 

Kualino, A., & Stecher, A. (Eds.). (2008). Cartografía de la psicología contemporánea: pluralismo y 
modernidad. Santiago: Chile: LOM. 
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5.3.1.1 – Livro impresso com autoria corporativa 

Organização Mundial da Saúde. (2007). CID 10: classificação estatística internacional de doenças e 
problemas relacionados à saúde (Vol. 1). São Paulo, SP: Edusp. 

5.3.1.2 – Livro impresso com organizadores como autor 

Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. (Orgs.). (2009). Publicar em psicologia: um enfoque 
para a revista científica. São Paulo, SP: Associação dos Editores Científicos de Psicologia. 

5.3.2 - Versão eletrônica de livro impresso 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do livro [Versão digital]. Recuperado de http:// 
www.xxx 

Universidade de São Paulo, Sistema integrado de bibliotecas da USP. (2009). Diretrizes para 
apresentação de dissertações e teses da USP: documento eletrônico e impresso. Parte I (ABNT) 
[Versão digital em Adobe Reader]. Recuperado de 
http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/manuais/caderno_estudos_9_pt_1.pdf 

Obs.: Para livros e capítulos de livros, o endereço para acesso eletrônico substitui o local e a 
editora. 

5.3.3 - Livro disponível apenas em formato eletrônico 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do livro. Recuperado de http://www.xxx.xxx 

Edler, F. C. (2011). Medicina no Brasil imperial: clima, parasitas e patologia tropical. Recuperado de 
http://books.scielo.org/id/4j2xp 

5.3.4 - Capítulo de livro 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do capítulo. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Título 
do livro (pp. xx-xx). Cidade, Estado/País: Editora. 

Banks-Leite, L. (1997). As questões lingüísticas na obra de Piaget: apontamentos para uma reflexão 
crítica. In L. Banks-Leite (Org.), Percursos piagetianos (pp. 207-223). São Paulo, SP: Cortez. 

 

5.4 - Obras de referência (dicionário, enciclopédia, vocabulário etc.) 

5.4.1 – Obras completas 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título da obra. Cidade, Estado ou País: Editora. 
 

Ferreira, A. B. H. (1999). Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa (3a ed., rev. e ampl.). 
Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira. 

Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (2001). Vocabulário de psicanálise. São Paulo, SP: Martins Fontes. 

5.4.2 – Verbete de enciclopédia impressa com autoria definida 

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Ano). Título do verbete. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Título do 
dicionário/enciclopédia (pp. xx-xx). Cidade, Estado/País: Editora. 

Porge, É. (1996). Contratransferência. In P. Kauffmann (Ed.), Dicionário enciclopédico de psicanalise: o 
legado de Freud e Lacan (pp. 96-97). Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. 

5.4.3 – Verbete de enciclopédia eletrônica com autoria definida 

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Ano). Título do verbete. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Título do 
dicionário/enciclopédia. Recuperado de http://www.xxxx.xx 

http://www.xxxx.xx/
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Foulkes, H., & Cartwright, R. (1999). Sleep. In Encyclopedia Britannica On-line. Recuperado 
http://www.britannica.com/bcom/eb/articles 

5.4.4 - Verbete sem autoria 

Título do verbete. (Ano). In A. Editor & B. Editor (Eds.), Título do dicionário/enciclopédia (pp. xx-
xx). Cidade, Estado/País: Editora ou endereço do site. 

Pulsão de morte. (2010). In Dicionário de Psicologia American Psychological Association (p. 770). Porto 
Alegre, RS: Artmed. 

Obs.: Para obras online indicar o endereço do site ou doi. 

 

5.5 – Trabalhos acadêmicos (dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso) 

5.5.1 – Formato impresso 

Autor, A. A. (Ano). Título (Tese de doutorado ou Dissertação de mestrado). Instituição, Local. 

Fantucci, I. (2001). Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa temporal para o 
desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação (Tese de Doutorado). Instituto de 
Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

5.5.2 – Formato eletrônico – disponível em sites institucionais/governamentais 

Autor, A. A. (Ano). Título (Tese de doutorado ou Dissertação de mestrado, Instituição, Local). 
Recuperado de http://www.xxx 

Schwarz, L. R. (2008). EnvelheSer: a busca do sentido da vida na terceira idade. Uma proposta de 
psicoterapia grupal breve de orientação junguiana (Tese de doutorado, Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo). Recuperado de 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-16122008-161154/pt-br.php 

Faria, A. M. D. B. (2011). Crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade: um olhar sobre 
o cuidador primário (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo). Recuperado de 
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/ 

5.5.3 – Formato eletrônico – disponível em base de dados comerciais 

Autor, A. A. (Ano). Título (Tese de doutorado ou Dissertação de mestrado, Instituição, Local). 
Disponível em Nome da Base (número do registro). 

Berry, B. L. (2012). Lost! The social psychology of missing possessions (Marster´s thesis, University of 
California, Los Angeles). Disponível em ProQuest Dissertation and Theses. (UMI Number: 3523228) 

 

5.6 - Documentos de evento 

5.6.1 - Trabalho publicado em anais/resumos de eventos 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Ano). Título do trabalho. In Título do evento (páginas). Cidade, 
Estado/País: Editora. 

Castro, R. E. F., Melo, M. H. S., & Silvares, E. F. M. (2001). Avaliação da percepção dos pares de crianças         
com dificuldades de interação. In Resumos do 5o Congresso Interno do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (p. 49). São Paulo, SP. 
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5.6.2 – Pôster apresentado em evento 

Apresentador, A. A. (Ano e mês). Título do pôster. Seção de Pôster apresentado no Nome do evento, 
Cidade, Estado/País. 

Nascimento, M. M., & Amorim, A. M. (2008). Videoteca digital de psicologia: recursos audiovisuais a um 
passo do psicólogo. Seção de Pôster apresentado no 8o Congresso Regional de Informação em 
Ciências da Saúde, Rio de Janeiro, RJ. 

 

5.7 –Audiovisuais 

5.7.1 - Filmes (vídeo, DVD) 

Diretor, A. A. (Diretor), & Produtor B. B. (Produtor). (Ano). Título do filme [Mídia de gravação: Filme/ 
DVD]. País: Estúdio. 

Guidi, M. A. A. (Diretor), & Capovilla, F. C. (Produtor). (1990). Recursos de hardware para análise 
experimental do comportamento humano [Vídeo]. São Paulo, SP: Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. 

Nolan, C. (Director). (2005). Batman begins [DVD]. Burbank, CA: Warner Bros. 

 

5.7.2 – Gravação musical 

Autor, A., & Autor B. (Ano do copirraite). Título da música [Gravado por B. B. Artista]. In Título do 
álbum [Mídia de gravação: CD, Fita cassete, Disco]. Local: Selo. (Data de gravação se diferente da 
data de copirraite) 

Byrne, D., Frantz. C., & Weymo, T. (1974). Psycho Killer [Gravado por Talking Heads]. In Talking Heads: 
77 [Disco]. New York, NY: Sire Records. (Gravado em 1975) 

 

5.7.3 – Podcast3 

Autor, A., & Autor B. (ano, dia e mês). Título [Audio podcast]. Recuperado de http://www.xxx 
 

Rio+20 e bactérias [Audio podcast]. (2012, abril). Recuperado de 
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/04/09/rio20-e-babact%C3%A9rias/ 

 

5.8 – Sites da Web 

American Pet Products Association. (2011). APPA national pet owners survey 2011-2012. Recuperado 
de www.americanpetproducts.org/ 

 

5.9 – Mensagens postadas em blog 

Cavalcanti, F. (2011, 27 de novembro). Revista (“Pública”) de Saúde Pública cobrará R$1.500,00 para 
publicar artigo [Blog]. Recuperado de 
http://www.saudecomdilma.com.br/index.php/2011/11/27/revistapublica-de-saude-publica-
cobrarar-1-50000-para-publicar-artigo/ 

 

3 Podcast é o nome dado ao arquivo de áudio digital, geralmente apresenta-se em formato MP3. 

http://www.saudecomdilma.com.br/index.php/2011/11/27/revistapublica-de-saude-publica-cobrarar-1-50000-para-publicar-artigo/
http://www.saudecomdilma.com.br/index.php/2011/11/27/revistapublica-de-saude-publica-cobrarar-1-50000-para-publicar-artigo/
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5.10 – Wikipédia 

Fobia social. (2013, 22 de setembro). In Wikipédia: a enciclopédia livre. Recuperado de 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fobia_social. 

Obs.: Informar a data da última atualização. 


