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APRESENTAÇÃO

Este manual presta-se a orientar estudantes de graduação e outros na elaboração
de seus trabalhos acadêmicos segundo as normas vigentes de Vancouver. As orientações
aqui contidas devem ser consideradas como complementares, e não substituem outras
orientações, normas ou recomendações fornecidas pelas secretarias ou coordenações
específicas de cada curso.
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A estrutura de trabalhos acadêmicos compreende a parte externa e a parte interna.
O trabalho deverá ser organizado de acordo com a estrutura apresentada abaixo,
seguindo as recomendações da ABNT NBR 14724:

Parte externa

Capa (obrigatório)
Lombada (opcional)

Parte interna

Folha de rosto (obrigatório)
Errata (opcional)
Folha de aprovação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)

Elementos pré-textuais

Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Resumo na língua estrangeira (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de tabelas (opcional)
Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
Lista de símbolos (opcional)
Sumário (obrigatório)

Introdução
Elementos textuais

Desenvolvimento
Conclusão

Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)
Elementos pós-textuais

Apêndice (opcional)
Anexo (opcional)
Índice (opcional)

Índice

Elementos Pós-Textuais

Anexo (s)
Apêndice (s)
Glossário
Referências

Elementos Textuais

Conclusão
Desenvolvimento
Introdução
Sumário
Lista de símbolos

Lista de siglas e
abreviaturas
Lista de tabelas
Lista de ilustrações
Abstract

Elementos Pré-Textuais

Resumo
Epígrafe
Agradecimentos
Dedicatória (s)

Folha de aprovação
Errata
Ficha catalográfica
Folha de rosto
Capa

Lombada
Elementos opcionais
Elementos obrigatórios
Fonte: Biblioteca FCMS/PUC-SP.
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PARTE EXTERNA
A parte externa do trabalho é composta pela capa e lombada e deve ser apresentada
conforme os itens abaixo:

Capa
Elemento obrigatório. Proteção externa do trabalho, que contém os dados que
identificam a obra.
A capa deverá conter os elementos essenciais para a identificação do trabalho
descritos abaixo:
a)

nome da instituição (opcional);

b)

nome do autor;

c)

título;

d)

subtítulo (se houver, deve ser precedido de dois pontos, evidenciando sua

subordinação ao título);
e)

número do volume (se houver mais de um, deve constar em cada capa a

especificação do respectivo volume);
f)

local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;

g)

ano de depósito (da entrega).

Formatação da Capa:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE

MAIÚSCULAS,
CENTRALIZADO

José da Silva

O brasão da PUC-SP
pode ser inserido no
canto superior esquerdo,
ao lado do nome da
instituição (clique aqui)

Iniciais
Maiúsculas,
centralizado

Apresentação do trabalho acadêmico:
normas de acordo com as orientações da NBR
14724/2011
Inicial da primeira
palavra em Maiúscula,
centralizado

MAIÚSCULAS,
CENTRALIZADO

SOROCABA
2019
Modelo proposto pela Biblioteca FCMS/PUC-SP

Lombada
Elemento opcional. Apresentada conforme a ABNT NBR 12225, as informações
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;



Elementos alfanuméricos de identificação. Ex.: v. 2.
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PARTE INTERNA
A parte interna é composta pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do
trabalho e deverá ser apresentada conforme os itens a seguir.

Formato de Apresentação
Os trabalhos devem ser digitados em papel branco ou reciclado, formato A-4 (210 x
297 mm), fonte Times ou Arial, tamanho 12. Utilizar a cor preta para digitação, quando
necessário, usar as outras cores somente para as ilustrações.
Os elementos pré-textuais (da capa até o sumário) devem ser impressos no anverso
da folha, exceto a ficha catalográfica, que deverá ser impressa no verso da folha de rosto.
Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados no anverso
e verso das folhas.
As margens devem ser: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e
inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm.

Espaçamentos e parágrafos
O trabalho deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas, com letras
tamanho 12, já as referências e a natureza do trabalho digitadas em espaço simples.
Excetuam-se apenas as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, fontes e
legendas das ilustrações e tabelas, que devem ser digitadas em espaço simples e letras
tamanho 10.
Entre os títulos de seções e subseções e seu texto deve-se deixar um espaço de 1,5
em branco. O mesmo vale para finais de texto e títulos de subseções.
Cada seção primária deve ser iniciada em nova página. As seções (secundária,
terciária, etc.) devem ser digitadas na mesma página, seguindo a sequência do texto.

Elementos Pré-Textuais
A ordem dos elementos pré-textuais deve ser apresentada conforme os itens a
seguir.
Os títulos - errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas,
lista de símbolos, resumos, sumário – não têm indicativo numérico, devem ser
centralizados.
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Folha de rosto
Elemento obrigatório. A folha de rosto deverá apresentar os elementos na seguinte
ordem:

Anverso
a.

Nome do autor;

b.

Titulo;

c.

Subtítulo, se houver;

d.

Número do volume, e houver mais de um, deve constar em cada folha de rosto

a especificação do respectivo volume;
e.

Natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso

e outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido entre outros); nome da
instituição a que é submetido; área de concentração;
f.

Nome do orientador e, se houver, do coorientador;

g.

Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;

h.

Ano de depósito (da entrega).

Formatação da Folha de Rosto:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5; texto da natureza do trabalho - simples

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado
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José da Silva

Apresentação do trabalho acadêmico:
normas de acordo com as orientações da NBR 14724/2011

Na folha de rosto, o
tipo do trabalho, o
objetivo, o nome da
instituição e a área de
concentração devem
ser alinhados do meio
da mancha gráfica
para a margem direita,
em espaço simples e
justificado.

Trabalho Final apresentado à Banca
Examinadora
da
Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
como exigência parcial para obtenção
do
título
de
MESTRE
PROFISSIONAL em Educação nas
Profissões da Saúde, sob a
orientação da Prof.(a) Dr.(a) João
Campos. Coorientador(a) Prof.(a)
José Manoel

SOROCABA
2019

Verso
Deve conter os dados de catalogação-na-publicação, conforme o Código de
Catalogação Anglo-Americano vigente.

Errata
Elemento opcional. Constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata.
Apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso.
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ERRATA

Silva J. Apresentação do trabalho acadêmico: normas de acordo com as
orientações da NBR 14724/2011 [trabalho final]. Sorocaba: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2014. Mestrado Profissional em Educação nas Profissões
da Saúde.

Folha
16

Linha
10

Onde se lê
auto-clavado

Leia-se
autoclavado

Folha de Aprovação
Elemento obrigatório. Constituída pelo nome do autor do trabalho, título do trabalho
e subtítulo (se houver), natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é
submetido, área de concentração) data de aprovação, nome, titulação e assinatura dos
componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem. A data da aprovação
e as assinaturas dos membros componentes da banca devem ser colocadas após a
aprovação do trabalho.
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José da Silva

Apresentação do trabalho acadêmico:
normas de acordo com as orientações da NBR
14724/2011
Trabalho Final apresentado à Banca
Examinadora
da
Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo, como exigência parcial para
obtenção do título de MESTRE
PROFISSIONAL em Educação
nas Profissões da Saúde, sob a
orientação da Prof.(a) Dr.(a) João
Campos. Coorientador(a) Prof.(a)
José Manoel.
Aprovado em:
Banca Examinadora

Prof. Dr. ____________________Instituição_____________________
_____________________assinatura____________________________
Prof. Dr. ____________________Instituição_____________________
_____________________assinatura____________________________
Prof. Dr. ____________________Instituição_____________________
_____________________assinatura____________________________

Dedicatória
Elemento opcional. Página na qual o autor presta homenagem a uma ou mais
pessoas. A apresentação fica a critério do autor, mas o tipo e tamanho de letras são
recomendados pela norma NBR 14724.
Nota: Não se coloca o título Dedicatória.
Formatação da Dedicatória:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12
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Agradecimentos
Elemento opcional. Agradecimentos a pessoas que contribuíram para o
desenvolvimento do trabalho.
Formatação do título dos Agradecimentos:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Estilo de letras

Maiúsculas, negrito

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado

Formatação do texto dos Agradecimentos:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Parágrafo

1,25*

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Justificado

*Recurso disponível em editores de texto (Ex.: Word).

AGRADECIMENTOS

A todos que colaboraram para a realização deste trabalho, expresso minha
gratidão, especialmente:
À Professora Maria Silva, pela orientação, pelo aprendizado e apoio em todos
os momentos necessários.
A todos que, de alguma forma, contribuíram para a concretização deste
trabalho.

Epígrafe
Elemento opcional. Elaborada conforme a ABNT NBR 10520. As epígrafes podem
também constar nas folhas ou páginas de abertura das seções primárias.
São pensamentos retirados de uma publicação, música, poema, relativos ao tema
do trabalho.
Nota: Ao final do trabalho, na lista de referências, incluir a referência completa da
publicação de onde a epígrafe foi retirada.
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Formatação da Epígrafe:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5 - Para citações até três linhas; Simples - Para citações com mais de três
linhas

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12 - Para citações até três linhas; 10 - Para citações com mais de três linhas

Alinhamento

Apenas o parágrafo - Para citações até três linhas; Recuada a 4 cm - Para
citações com mais de três linhas

Citações até três linhas:
"Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender".1

Citações com mais de três linhas:
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus
sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se
reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.1

Resumo na língua vernácula (original) e em língua estrangeira (Abstract)
Elementos obrigatórios. Elaborada conforme a ABNT NBR 6028.
O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do
documento.
Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão
Palavras-chave: separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.
Devem-se evitar:
a)

Símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;

b)

Fórmulas, equações, diagramas, etc., que não sejam absolutamente

necessários; quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que
aparecem.
A extensão do resumo deve ter de 150 a 500 palavras para os trabalhos acadêmicos.
Nota: O resumo não deve conter citações ou indicações bibliográficas.
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Formatação dos títulos do Resumo e Abstract:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Estilo de letras

Maiúsculas, negrito

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado

Formatação do texto do Resumo e Abstract:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Texto

Parágrafo único

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Justificado

RESUMO

Introdução: O tema segurança do paciente e gerenciamento de risco é pouco
abordado na graduação e necessita estar sempre presente na educação
continuada e permanente. Objetivo: Analisar o conhecimento e as percepções
de estudantes e profissionais de Enfermagem e de Medicina sobre o tema
"segurança do paciente” e “gerenciamento de risco”. Material e Métodos: a
população do estudo incluiu médicos e enfermeiros de um hospital geral de
Sorocaba e alunos do último ano de Enfermagem e Medicina da FCMS/PUCSP.
Aplicou-se um questionário com perguntas abertas sobre os conceitos básicos
de gerenciamento de risco e segurança do paciente. Em seguida, os sujeitos
foram convidados a participar de dois grupos focais: o primeiro apenas com os
estudantes e o segundo com os profissionais. A análise dos dados foi feita
através do método de análise de conteúdo. Resultado: pode-se criar com as
falas onze categorias. O grupo dos profissionais possui uma visão mais
humanista e cita o quanto a conduta no atendimento pode interferir na segurança
do paciente. Já os estudantes mostram conhecimentos teóricos mais
aprofundados. Discussão: tanto os estudantes quanto os profissionais devem
estar preparados para práticas que garantam a segurança dos pacientes.
Palavras-chave: segurança do paciente. gerenciamento de risco. educação em
saúde.

ABSTRACT
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Introduction: Patient safety and risk management are themes little present at the
undergraduate courses of health professionals. They are also important for
continuous education during all the professional life. Aim: assess the knowledge
and perceptions of students and professionals of Nursing and Medical School on
"patient safety " and "risk management". Method: The study population included
physicians and nurses at a general hospital in Brazil and students of the last year
of nursing and medicine courses of the PUC-SP. It was applied a questionnaire
with open questions about the basics of risk management and patient safety. The
subjects were then asked to participate in two focus groups: one with just the
students and the other with health professionals. Results: eleven speeches
categories were created. The group of professionals has a more humanistic view
and discusses how the conduct in attendance may interfere with patient safety.
The students show more depth of the theoretical knowledge. They possess this
knowledge due to internships and professional practice. Discussion: both
students and professionals should be prepared for changes that will make a
revolution in care. Both teachers and the educational institution put emphasis on
these themes
Keywords: patient safety. risk management. health education.
Lista de ilustrações
Elemento opcional. Elaborada de acordo com a ordem de apresentação no texto,
com cada item designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número
da página. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração
(desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas,
quadros, retratos e outras).
Nota: As ilustrações que fazem parte de anexos e apêndices não são descritas nas
listas.
Formatação do título:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Fonte

Times New Roman ou Arial

Estilo da fonte

Maiúsculas, negrito

Tamanho da fonte

12

Alinhamento

Centralizado
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Formatação do texto:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5

Fonte

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Justificado

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Distribuição

dos

pacientes

atendidos

por

urgências/emergências nas UPH-ZO e UPH-ZN de

12

Sorocaba
Figura 2 - Distribuição

dos

pacientes

atendidos

por

urgências/emergências nas UPH-ZO e UPH-ZN de
Sorocaba no período de 08/01/2013 a 21/02/2013, de

17

acordo com a UBS de origem

Lista de tabelas
Elemento opcional. Relação das tabelas que aparecem no texto, e sua respectiva
localização.
Notas: As tabelas que fazem parte de anexos e apêndices não são descritas nas
listas.
Formatação do título:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Estilo de letras

Maiúsculas, negrito

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado

Formatação do texto:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Justificado
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LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes atendidos por urgências/emergências
nas UPH-ZO e UPH-ZN de Sorocaba no período de 08/01/2013 a
21/02/2013 de acordo com gênero e faixa etária

12

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes atendidos por urgências/emergências nas
UPH-ZO e UPH-ZN de Sorocaba no período de 08/01/2013 a
21/02/2013, de acordo com a UBS de origem

17

Lista de abreviaturas e siglas
Elementos opcionais. Relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no
texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso.
Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo.
Formatação do título:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Estilo de letras

Maiúsculas, negrito

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado

Formatação do texto:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamento

1,5

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Justificado

LISTA DE ABREVIATURAS

Ed. Editor
Org. Organizador
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LISTA DE SIGLAS
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

USP

Universidade de São Paulo

Sumário
Elemento obrigatório. É a enumeração das divisões, seções e outras partes de um
documento, na mesma ordem e grafia em que é apresentado (elementos textuais e póstextuais que compõem o trabalho). Deve ser elaborado conforme a ABNT NBR 6027.
Nota: Os elementos pré-textuais não podem constar no sumário. Em trabalhos
acadêmicos deve iniciar o sumário no anverso de uma folha, concluído no verso, se
necessário.
Para as seções textuais utilizar numeração progressiva em algarismos arábicos,
limitada até a seção quinária, de acordo com a ABNT NBR 6024.

Elementos textuais

Elementos pós-textuais

Introdução
Desenvolvimento
Conclusão
Referências
(obrigatório)
Apêndices (opcional)
Anexos (opcional)

Com numeração
progressiva
Sem numeração

1

SEÇÃO PRIMÁRIA

(MAIÚSCULAS, NEGRITO, TAMANHO 12)

1.1

Seção secundária

Primeira letra inicial maiúscula, negrito, tamanho 12

1.1.1

Seção terciária

Primeira letra inicial maiúscula, sem negrito, tamanho 12

1.1.1.1 Seção quaternária

(Primeira letra inicial maiúscula, itálico, tamanho 12)

1.1.1.1.1 Seção quinária

Primeira letra inicial maiúscula, sublinhado, sem negrito, tamanho 12

Formatação do título:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Fonte

Times New Roman ou Arial

Estilo de letras

Maiúsculas, negrito

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado
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Formatação do texto:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamentos

1,5

Fonte

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Os indicativos das seções devem ser alinhados à esquerda, conforme
ABNT NBR6024; Os títulos e subtítulos, sucedem os indicativos.
Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo
mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. A paginação deve ser
apresentada à margem direita.

Formatação Recomendada

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO.....................................................................................

1

2

ARQUIVOS DE SISTEMA...................................................................

2

3

TESTES DE PERFORMANCE E OCUPAÇÃO DE DISCO...............

2

3.1

Primeiro teste: ocupação inicial de disco........................................ 2

3.1.1

Segundo teste: escrita em disco..........................................................

3.1.1.1

Terceiro teste: ocupação final de disco................................................ 2

3.1.1.1.1

Tempo de arquivo em disco.................................................................

3

3.2

Tempo de deleção em disco................................................................

3

4

CONCLUSÃO......................................................................................

3

REFERÊNCIAS...................................................................................

3

2

APÊNDICE A - Formulário de Coleta de Dados............................... 4
ANEXO A - Manual do Programa Linux............................................ 4

Elementos Textuais
O texto é composto de uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do trabalho
e as razões de sua elaboração; o desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou estudo
realizado; e uma parte final, conclusiva.
A organização do corpo do texto fica a critério do autor, sob a supervisão do
orientador do trabalho.
Para a parte textual a ABNT recomenda o uso de algumas normas que prevê os itens
abaixo.
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Indicativos de seção
A ABNT NBR 6024 trata da numeração progressiva das seções de um documento.
A numeração progressiva deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo
do trabalho. Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando-se os recursos
de negrito, itálico ou sublinhado e outros, no sumário e, de forma idêntica, no texto. Assim,
apresenta algumas regras que se aplicam na indicação numérica da parte textual.
As seções devem ser conforme os itens a seguir:


utilizar algarismos arábicos na numeração;



limitar a numeração progressiva até a seção quinária;



o título das seções (primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e
quinárias) deve ser colocado após o indicativo de seção, alinhado à margem
esquerda, separado por um espaço. O texto deve iniciar em outra linha;



ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal não podem ser
utilizados entre o indicativo da seção e seu título;



todas as seções devem conter um texto relacionado a elas;



o indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a
partir de 1;



o indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção
primária a que pertence, seguido do número que lhe for atribuído na
sequência do assunto e separado por ponto. Repete-se o mesmo processo
em relação às demais seções;



os títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha,
alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título;



os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma
hierárquica, da primária à quinária. Podem ser utilizados os recursos gráficos
de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros.

Os títulos das seções primárias devem começar em página impar.
Seção
primária

Seção
secundária

Seção
terciária

Seção
quaternária

Seção
quinária

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.2

1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.1.2

1.3

1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.1.3
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Paginação
A ABNT NBR14724 recomenda que a numeração das páginas deva aparecer a partir
da primeira página do texto (Introdução), porém devem ser contadas as páginas desde a
folha de rosto.
Deve ser feita em algarismos arábicos, dentro da margem direita superior.
Todo o trabalho deverá ser numerado, incluindo os elementos pós-textuais.
Trabalhos em volumes devem ter numeração sequencial.
Para trabalhos digitados somente no anverso, todas as folhas, a partir da folha de
rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. A
numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos,
no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2
cm da borda direita da folha.
Quando o trabalho for digitado em anverso e verso, a numeração das páginas deve
ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito; e no verso, no canto superior
esquerdo.
Se o trabalho for constituído por mais de um volume, deve ser mantida uma única
sequência de numeração das folhas ou páginas, do primeiro ao último volume. Havendo
apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas devem ser numeradas de maneira contínua
e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.

Siglas
A primeira vez que se menciona a sigla no texto, deve ser indicada entre parênteses,
precedida do nome completo.
Exemplo: Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS)

Ilustrações
Para qualquer tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior,
precedida da palavra designativa (fotografia, gráfico, mapa, organograma, quadro, figura,
desenho, esquema, fluxograma, entre outros), seguida de seu número de ordem de entrada
no texto, em algarismos arábicos, travessão e respectivo título. Após a ilustração, na parte
inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do
próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão. A
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ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se
refere.
Nota: Os quadros apresentam dados textuais, enquanto que as tabelas apresentam
dados numéricos.
Formatação das ilustrações:
Fotografia, gráfico, mapa, organograma, quadro, figura, desenho, esquema, fluxograma, entre outros.
Localização

O mais próximo possível do texto

Título

Na parte superior, com indicativo numérico arábico, centralizado, travessão,
tamanho 12

Fontes e legenda

Na parte inferior, tamanho 10

Tabelas
As tabelas caracterizam-se por apresentar dados numéricos e estatísticos.
A localização da tabela deve ser o mais próximo possível do texto a que se refere e
padronizada conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A identificação da tabela deve aparecer na parte superior, seguida de seu número
em algarismos arábicos, travessão e seu título.
As legendas devem ser inseridas na parte inferior da tabela, centralizadas ou
alinhadas à esquerda, com letras tamanho 10.
A fonte é elemento obrigatório, mesmo que os dados sejam do próprio autor, deverá
ser inserida abaixo da tabela.
De acordo com as Normas de Apresentação Tabular, do IBGE, as recomendações
gerais para apresentação da tabela são:


Que a tabela seja elaborada de forma a ser apresentada em uma única
página;



As tabelas de uma publicação apresentem uniformidade gráfica, como, por
exemplo, nos corpos e tipos de letras e números, no uso de maiúsculas e
minúsculas e nos sinais gráficos utilizados.



A moldura de uma tabela não deve ter traços verticais que a delimitem à
esquerda e à direita.



Toda tabela deve ter fonte, inscrita a partir da primeira linha do seu rodapé,
para identificar o responsável ou responsáveis pelos dados numéricos. A
identificação deve ser feita com palavras e precedida da palavra Fonte ou
Fontes;
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Em tabelas com dados numéricos extraídos de um documento, a identificação
da fonte deve indicar a referência do documento.



Toda tabela que ultrapassar, em número de linhas e/ou colunas, as
dimensões de uma página deve ser apresentada em duas ou mais partes.
Neste caso, repete-se o cabeçalho na página seguinte. No topo da tabela,
junto à linha do cabeçalho, alinhadas à direita devem colocar as expressões
entre parênteses: (continua); (continuação); ou (conclusão).

Formatação da tabela:
Tabela

Dados numéricos e estatísticos

Localização

O mais próximo possível do texto

Título

Na parte superior, com indicativo numérico arábico, centralizado, travessão,
tamanho 12

Fontes e legenda

Exemplos:

Tabela em partes:

Na parte inferior, tamanho 10
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Citações
Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte.
As citações podem aparecer no texto ou em notas de rodapé.
Nas normas de Vancouver o sistema de chamada utilizado é o numérico. Deve ser
seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista
de referências.
Recomendamos o uso de gerenciadores de referências e citações como
Mendeley, Zotero, EndNote, entre outros.

Nota: Toda citação deve estar na lista de referências no final do trabalho.

Regras gerais de apresentação
Nas normas de Vancouver as citações são numeradas, se for necessário citar o
nome do(s) autor(es), instituição ou responsável na sentença acrescentar o número da
citação logo após o nome.
A indicação da numeração, segundo as normas de Vancouver, é feita entre
parênteses, alinhada ao texto. Devido às variações que há nas publicações nacionais e
internacionais recomenda-se para os trabalhos acadêmicos a indicação do número em
expoente, sem parênteses, após a pontuação que fecha a citação.
Exemplo:
VANCOUVER
O Programa Saúde da Família, inicialmente voltado à extensão de
cobertura, com foco em áreas de maior risco social e implantado a partir de 1994
como um programa paralelo “[...] limitado, bom para os pobres e pobre como
eles [...]”.1
Segundo Capistrano Filho1 o Programa Saúde da Família, inicialmente
voltado à extensão de cobertura, com foco em áreas de maior risco social e
implantado a partir de 1994.

Citação direta

Transcrição textual de parte da obra do autor consultado.
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Especificar no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte
consultada. Este(s) deve(m) seguir a data, separado(s) por vírgula e precedido(s) pelo
termo, que o(s) caracteriza, de forma abreviada. Nas citações indiretas, a indicação da(s)
páginas(s) consultadas é opcional.
Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou
destaques, do seguinte modo:
[...] supressões
[ ] interpolações, acréscimos ou comentários
Grifo ou negrito ou itálico - ênfase ou destaque
As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas
duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação.
Formatação de citação direta com até três linhas
Texto

Entre aspas

Fonte

12

Exemplo de citação direta com até três linhas
VANCOUVER
O Programa Saúde da Família, inicialmente voltado à extensão de
cobertura, com foco em áreas de maior risco social e implantado a partir de 1994
como um programa paralelo “[...] limitado, bom para os pobres e pobre como
eles [...]”.1

As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com
recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as
aspas.
Formatação de citação direta com mais de três linhas
Texto

Sem aspas, Fonte 10, Espaço simples

Margem

Recuo de 4 cm da margem esquerda. Espaço simples

Fonte

10
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Exemplo de citação direta com mais de três linhas
VANCOUVER
[...] o programa de saúde da família continua a ser visto apenas como mais um
programa, limitado, bom para os pobres e pobre como eles. As razões dessa
dificuldade são múltiplas (5), mas uma têm um peso decisivo: o PSF ainda não passou
por uma prova de fogo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e São Paulo, as grandes
megalópoles brasileiras, caixas de ressonância ouvidas em todos os rincões de nosso
imenso e diverso país.¹

Na lista de referências:
VANCOUVER
Capistrano Filho D. O programa de saúde de família de São Paulo. Estud Av.
1999;13(35):89-100

Citação indireta

Texto baseado na(s) obra(s) do(s) autor(es) consultado(s).
As obras consultadas devem ser citadas e constarem na lista de referências.

Citação de citação (apud)

É a citação de um texto que se refere ao documento original, que não se teve acesso.
Este recurso só deve ser usado nos casos em que o documento original não possa
ser recuperado.
Para o sistema de chamada autor-data a expressão apud (citado por, conforme,
segundo) pode, também, ser usada no texto.
Se o sistema de chamada for o numérico ou pelas normas de Vancouver, a indicação
no texto deve ser feita pelo sobrenome do autor do documento original e o número da
referência do documento consultado.
A referência da citação original deve constar em nota de rodapé e a do documento
consultado na lista de referências.
Se o sistema de chamada adotado for o numérico, a indicação de nota de rodapé
dever ser por símbolos (ex.: asterisco, etc.).
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Exemplo:
VANCOUVER
[...] o programa de saúde da família continua a ser visto apenas como mais um
programa, limitado, bom para os pobres e pobre como eles. Segundo o Ministério
da Saúde* as razões dessa dificuldade são múltiplas.1

Na nota do rodapé:
_______________
* Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a
reorientação do modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde; 1997.

Na lista de referências:

1- Capistrano Filho D. O programa de saúde de família de São Paulo. Estud Av.
1999;13(35):89-100.

Citação de fontes informais

Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates,
comunicações, etc.), indicar entre parênteses, a expressão informação verbal,
mencionando-se os dados disponíveis, em nota de rodapé.

Regras gerais do sistema numérico
A indicação da fonte é feita no texto:
a) Sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até o
primeiro sinal de pontuação, seguido(s) do número da citação em expoente.

No texto (um autor):
Paim 1 sinaliza para a dificuldade de um único modelo responder às situações de
saúde tão diversificadas e complexas existentes no Brasil.
ou
A dificuldade de um único modelo responder às situações de saúde tão diversificadas
e complexas existentes no Brasil. 1
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Na lista de referências:
Paim JS. Saúde da Família: espaço de reflexão e de contra-hegemonia. Interface
Comum Educ Saúde. 2001;5(9):143-6.

No texto (dois autores):
Segundo Cymbalista e Xavier, 1 haveria uma baixa visibilidade dessa comunidade
em São Paulo, por tratar-se de um grupo praticamente ausente das estatísticas
públicas.
ou
Haveria uma baixa visibilidade dessa comunidade em São Paulo, por tratar-se de um
grupo praticamente ausente das estatísticas públicas.1

Na lista de referências:
Cymbalista R, Xavier IR. A comunidade boliviana em São Paulo: definindo padrões de
territorialidade. Cad Metrópole. 2007;17:119-33.

No texto (três autores):
A Promoção da Saúde (PS) é uma estratégia propagada mundialmente para
enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam às populações. 1
ou
A Promoção da Saúde (PS) é uma estratégia propagada mundialmente para
enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam às populações, segundo
Cervera, Parreira e Goulart. 1
Na lista de referências:
Cervera DPP, Parreira BDM, Goulart BF. Educação em saúde: percepção dos
enfermeiros da atenção básica em Uberaba (MG). Ciênc Saúde Coletiva. 2011;17
supl 1:1547-54.
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No texto (mais de três autores):
A inserção dessa Unidade de Saúde da Família (USF), além de provocar a reflexão
sobre as potencialidades e as dificuldades do PSF em grandes centros urbanos . 1
ou
De acordo com Escorel et al. 1 a inserção dessa Unidade de Saúde da Família (USF),
além de provocar a reflexão sobre as potencialidades e as dificuldades do PSF em
grandes centros urbanos.

Na lista de referências:

Escorel S, Giovanella L, Mendonça MHM, Senna MCM. O Programa de Saúde da
Família e a construção de um novo modelo para a atenção básica no Brasil. Rev
Panam Salud Publica. 2007;21(2):164-76.

No texto (autor institucional):
O Programa de Saúde da Família (PSF), proposto em 1994 pelo Ministério da Saúde,
atualmente definido como Estratégia Saúde da Família, foi instituído pela Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB) como uma estratégia de reorganização da
Atenção Primária à Saúde (APS), em substituição ao modelo tradicional de atenção. 1

Na lista de referências:
Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília (DF):
Ministério da Saúde; 2006.

b) Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as
iniciais de seus prenomes; se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os
prenomes por extenso.
Exemplos:
Barbosa, C. 1

Barbosa, Cássio 1

Barbosa, O. 1

Barbosa, Celso 1
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Elementos Pós-Textuais
São elementos que complementam o trabalho, conforme apresentados nos itens
abaixo.
Os títulos – referências, glossário, apêndice, anexo e índice – não têm indicativo
numérico, devem ser centralizados.

Referências
Elemento obrigatório. Consiste na relação das obras citadas no texto, que permite a
identificação de cada uma delas. Todas as obras citadas no trabalho têm que estar na
listagem das referências.
A lista deve ser alinhada à esquerda, espaço simples, e as referências separadas
entre si por um espaço simples em branco.
Formatação do título:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Estilo de letras

Maiúsculas, negrito

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Centralizado

Formatação do texto:
Margens

Superior e Esquerda - 3 cm; Inferior e Direita - 2cm

Espaçamentos

Simples, com 1 espaço simples entre elas

Tipo de letras (fonte)

Times New Roman ou Arial

Tamanho de letras

12

Alinhamento

Alinhadas à esquerda

Principais elementos de uma referência
A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário, de
elementos complementares.
Os elementos essenciais são informações indispensáveis à identificação do
documento.
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Autoria

Para indicação dos nomes, pessoais ou entidades, deve ser utilizado o Código de
Catalogação Anglo-Americano vigente.
Recomendamos o uso de gerenciadores de referências e citações como
Mendeley, Zotero, EndNote, entre outros.

Autor pessoal

As recomendações das normas são:
VANCOUVER: Indicação pelo sobrenome, só a primeira letra do sobrenome
maiúscula, seguido do(s) prenome(s) e outros sobrenomes abreviados sem ponto.
Recomenda-se o uso de apenas duas iniciais depois do sobrenome. Os autores devem ser
separados por vírgula.

Número de autores:
VANCOUVER: Até seis autores citar todos. Mais de seis, citar os seis primeiros e a
expressão latina et al. (e outros). USAR vírgula para separar a expressão et al.
Nota: Em casos específicos, nos quais a menção dos nomes for indispensável para
certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes.

Autor entidade

As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas,
associações, congressos, seminários, etc.) têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio
nome, por extenso.
Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é precedido pelo
nome do órgão superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence.

Autoria desconhecida

Começa-se a referência pelo título. O termo anônimo não deve ser usado em
substituição ao nome do autor desconhecido.
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Título e subtítulo

O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento,
separados por dois-pontos.
VANCOUVER: o título e o subtítulo não são destacados.

Edição

Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita, utilizando-se
abreviaturas dos numerais ordinais e da palavra edição, ambas na forma adotada na língua
do documento.
Indicam-se emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada.
Considerar a versão de documentos eletrônicos como equivalente à edição e
transcrevê-la como tal.

Local

O nome do local (cidade) de publicação deve ser indicado tal como figura no
documento.
No caso de homônimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado, do país, etc.
Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou o mais
destacado.
Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser identificada, indica-se
entre colchetes.
Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão local desconhecido
entre colchetes [local desconhecido].

Editora

O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-se
os prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou comercial,
desde que sejam dispensáveis para identificação.
Quando houver duas editoras, indicam-se ambas com seus respectivos locais
(cidades). Se as editoras forem três ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em
destaque.
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Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão editora
desconhecida entre colchetes [editora desconhecida].

Data

A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos.
Por ser um elemento essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma
data, seja da publicação, distribuição, copirraite, impressão, apresentação de um trabalho
acadêmico, ou outra.
Se nenhuma data puder ser determinada, registra-se uma data aproximada entre
colchetes:
Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação.

Descrição física

Pode-se registrar o número da última página, folha ou coluna de cada sequência,
respeitando-se a forma encontrada (letras, algarismos romanos e arábicos).
Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um
volume, indica-se o número total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura p. ou f.
Quando se referenciarem partes de publicações, mencionam-se os números das
folhas ou páginas inicial e final, precedidos da abreviatura v., ou outra forma de
individualizar a parte referenciada.

Séries e coleções

Indicam-se entre parênteses, os títulos das séries e coleções, separados, por vírgula,
da numeração, em algarismos arábicos, se houver.

Notas

Sempre que necessário à identificação da obra incluir notas com informações
complementares, ao final da referência, sem destaque tipográfico.
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Modelos de Referências
Os modelos de referências estão exemplificados nos itens abaixo.

Artigos

Inclui partes de publicações periódicas (volumes, fascículos, números especiais e
suplementos, com título próprio), comunicações, editorial, entrevistas, recensões,
reportagens, resenhas e outros.

Autor pessoal

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected
patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7
ou
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected
patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7.
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.
Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical
contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Organização como autor
Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in
levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuation: the
PRESTO study. Arch Neurol. 2005;62(2):241-8.
Autor pessoal e organização como autor
Orchad TJ, Temprosa M, Goldberg R, Haffner S, Ratner R, Marcovina S, et al. The
effect of metformin and intensive lifestyle intervention on the metabolic syndrome:
the Diabetes Prevention Program randomized trial. Ann Intern Med.
2005;142(8):611-9. Os autores são membros do Diabetes Prevention Program
Research Group

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

Número com suplemento
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12
Suppl 7):S6-12.

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

Número em parte
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.

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

Necessidade da indicação do tipo de artigo (carta, editorial, comentário)
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.
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Artigos em meio eletrônico (CD-ROM, DVD, online, etc.)
Albuquerque ER, Alves EF. Análise da produção bibliográfica sobre qualidade de
vida de portadores de feridas crônicas. Saúde Pesqui [Internet]. 2011 [acesso em
17 out. 2014];4(2):147–52. Disponível em:
<http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/saudpesq/article/viewArtic
le/1560
Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen YY, David S, et al.
Risk factors for groin wound infection after femoral artery catheterization: a casecontrol study. Infect Control Hosp Epidemiol [Internet]. 2006 [acesso em 05 jan.
2007];27(1):34-7. Disponível em:
http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.w
eb.pdf
Vieira C, Lopes M. A queda do cometa. Neo Interativa [CD-ROM]. 1994;(2). 1
CD-ROM.

Livros e outras monografias
Monografia no todo – inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia,
dicionário, etc.) e trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, entre outros).
Os elementos essenciais são: autor(es), título, edição, local, editora e data de
publicação.
Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para
melhor identificar o documento.
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th
ed. St. Louis: Mosby; 2002.
Perfil da administração pública paulista. 6ª ed. São Paulo: FUNDAP; 1994. 317 p.
Inclui índice. ISBN 85-7285-026-0.
São Paulo (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de
Planejamento Ambiental. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto
ambiental – RIMA: manual de orientação. São Paulo: Secretaria do Meio
Ambiente; 1989. 48 p. (Série Manuais).

Editor, coordenador, organizador, compilador como autor
Entrada pelo nome do responsável (regra geral de autoria), seguida do tipo de
participação por extenso. Organizador(es) USE organizador ou organizadores; Editor(es)
USE editor ou editores; Coordenador(es) USE coordenador ou coordenadores.
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Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editores. Operative obstetrics.
2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002.
Marcondes E, Lima IN, coordenadores. Dietas em pediatria clínica. 4ª ed. São
Paulo: Sarvier; 1993.

Organização como autor
As obras de responsabilidade de entidade têm indicação, de modo geral, pelo seu
próprio nome, por extenso.

American Occupational Therapy Association, Ad Hoc Committee on Occupational
Therapy Manpower. Occupational therapy manpower: a plan for progress. Rockville
(MD): American Occupational Therapy Association; 1985. 84 p.
Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Tratamento etiológico
da Doença de Chagas. Brasília (DF): FUNASA; 1997. 32 p.
Universidade de São Paulo. Catálogo de teses da Universidade de São Paulo,
1992. São Paulo: USP; 1993. 467 p.

Parte de monografia
Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou
títulos próprios.

a. Capítulo de um livro com autoria própria:
Aguillar VLN. Rastreamento mamográfico e ultra-sonográfico para detecção precoce
do câncer de mama. In: Aguillar V, Bauab S, Maranhão N. Mama: diagnóstico por
imagem. Rio de Janeiro: Revinter; 2009. p. 115-26.

b. Capítulo com título específico mas sem autoria própria
Junqueira LC, Carneiro J. Histologia básica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara; 1985.
cap. 4, p. 59-85. Tecidos epiteliais.

c. Livros e monografias no todo em meio eletrônico (CD-ROM, DVD, online, etc.).
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Koogan A, Houaiss A, editores. Enciclopédia e dicionário digital 98 [CD-ROM].
Breikmam AK, direção geral. São Paulo: Delta: Estadão; 1998. 5 CD-ROM.
São Paulo (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações
ambientais em matéria de meio ambiente. In: São Paulo. Secretaria do Meio
Ambiente. Entendendo o meio ambiente [Internet]. São Paulo: Secretaria do Meio
Ambiente; 1999 [acesso em 08 mar. 1999]. v. 1. Disponível em:
http://www.bdt.org.br/asma/entendendo/atual.htm.
Subbarao M. Tough cases in carotid stenting [DVD]. Woodbury (CT): Cine-Med,
Inc.; 2003. 1 DVD.

Eventos

Inclui o conjunto dos documentos reunidos num produto final do próprio evento (atas,
anais, resultados, proceedings, entre outras denominações).

Considerado no todo
20ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, 1997, Poços de Caldas.
Química: academia, indústria, sociedade: livro de resumos. São Paulo: Sociedade
Brasileira de Química, 1997.

Considerado em parte (trabalho apresentado em evento)
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.
Padua S, Tabanez M. Uma abordagem participativa para a conservação de áreas
naturais: educação ambiental na Mata Atlântica. Anais do Congresso de Unidades
de Conservação, 1997, Curitiba. Curitiba, Paraná: Universidade Livre do Meio
Ambiente, Rede Nacional Pró Unidades de Conservação e Instituto Ambiental do
Paraná; 1997. v. 2, p. 371-9.
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Trabalho apresentado em evento e divulgado em periódicos
Almeida MT, Batista NA, Maia FA, Alves MR. Avaliação do professor realizada pelo
aluno: impacto nas práticas docentes. Rev Bras Educ Méd. 2011;35(4 supl.
1):141-142. Trabalho apresentado ao 49º Congresso Brasileiro de Educação
Médica, Belo Horizonte, 2011.
Proceedings of the Fifth Annual Therapeutic Apheresis Academy Educational
Conference. September 20-22, 2012. Charlottesville, Virginia, USA. J Clin Apher.
2013;28(1):1-86.

Eventos em meio eletrônico (CD-ROM, DVD, online, etc.)
Guncho MR. A educação a distância e a biblioteca universitária. In: Anais do 10º
Seminário de Bibliotecas Universitárias [CD-ROM]. Fortaleza: Tec Treina; 1998. 1
CD-ROM.
Sabroza PC. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das
populações. In: Anais eletrônicos do 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia
[Internet]. Rio de Janeiro: ABRASCO; 1998 [acesso em 17 jan. 1999]. Mesaredonda. Disponível em: http://www.abrasco.com.br/epirio98/.

Trabalhos Acadêmicos (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, etc.)
Nas teses, dissertações ou outros trabalhos acadêmicos devem ser indicados em
nota o tipo de documento (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, etc.), o grau,
a vinculação acadêmica, o local e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação (se
houver).
Domene C. Cardiomiectomia com fundoplicatura parcial videolaparoscópica no
tratamento do megaesôfago não avançado [tese]. São Paulo: Universidade de São
Paulo, Faculdade de Medicina; 1996. Livre-docência.

Petesse ML. Caracterização da ictiofauna da represa de Barra Bonita (SP) e
adaptação do Índice de Integridade Biótica (IIB) [tese]. Rio Claro: Universidade
Estadual Paulista, Instituto de Biociências; 2006. Doutorado em Ciências Biológicas.
* Opcional.

Morgado MLC. Reimplante dentário [trabalho de conclusão de curso]. São Paulo:
Universidade Camilo Castelo Branco, Faculdade de Odontologia, 1990.
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Oliveira JB. Ultrafiltração venenosa modificada em pacientes submetidos à
revascularização miocárdica com circulação extracorpórea [dissertação]. São Paulo:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina; 2001.

Trabalhos acadêmicos em meio eletrônico (cd-rom, dvd, online, etc.)
Mello DC. O acompanhante de criança submetida à cirurgia cardíaca:
possibilidades de atuação do enfermeiro [dissertação na Internet]. Rio de Janeiro:
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Enfermagem; 2007
[acesso em 20 out. 2014]. Disponível em:
http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=751.
Morgan JC. VISIO/KINESIS: a mixed media installation and performance [tese].
Dominguez Hills: California State University; 2001. 47 p. Acompanha: 1 CD-ROM.

OUTROS TIPOS DE MATERIAIS
Artigo de Jornal
Inclui comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e
outros.
Os elementos essenciais são: autor, título, titulo do jornal, local de publicação, data
de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Quando
não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data.
Leal LN. MP fiscaliza com autonomia total. Jornal do Brasil. 25 abr. 1999: p. 3, 25.
Lopes RJ. Com DNA, grupo acha nova espécie de humano na Ásia. Folha de São
Paulo 25 mar. 2010; Folha Ciência; Cad. 8, p. 13.

Artigo de jornal em meio eletrônico
Grady D. Jump in doctor visits and deaths in flu season. New York Times [Internet].
Apr. 2008 [acesso em 19 dez. 2008]; Research: [aproximadamente 4 telas].
Disponível em: http://www.nytimes.com/2008/04/18/health/research/18flu.html.
Kelly R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News
Online [Internet]. Nov. 1996 [acesso em 25 nov. 1998]. Disponível em:
http://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html.
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Documento jurídico
Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos
textos legais)
Legislação: compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos
legais infraconstitucionais (lei complementar e ordinária, medida provisória, decreto em
todas as suas formas, resolução do Senado Federal) e normas emanadas das entidades
públicas e privadas (ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução
normativa, comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre outros).
Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se
tratar de normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de Constituições
e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição,
seguida do ano de promulgação, entre parênteses.
Brasil. Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária
a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências.
Diário Oficial da União. 24 set.1976;Seção 1:29514.
São Paulo (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: Colet Legis
Jurisprud. 1998;62(3):217-20.

Documento jurídico em meio eletrônico
Brasil. Regulamento dos benefícios da previdência social. In: SISLEX: Sistema de
Legislação, Jurisprudência e Pareceres da Previdência e Assistência Social [CDROM]. Brasília (DF): DATAPREV; 1999. 1 CD-ROM.
Brasil. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária
federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil [Internet]. 8 dez. 1999
[acesso em 22 dez. 1999]. Disponível em:
http://www.in.gov,br/m_leis/leis_texto.asp?id=LEI%209887.

Documento cartográfico
Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros. As referências devem
obedecer aos padrões indicados para outros tipos de documentos, quando necessário.
Elementos essenciais: autor(es), título, local, editora, data de publicação, designação
específica e escala.
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Brasil e parte da América do Sul [mapa]. São Paulo: Michalany; 1981. Escala
1:600.000.
Instituto Geográfico e Cartográfico (São Paulo, SP). Projeto Lins Tupã [foto aérea].
São Paulo: Instituto Geográfico e Cartográfico; 1986. Escala 1:35.000. Fx 28, n. 15.

Documento cartográfico em meio eletrônico
Florida Museum of Natural History. 1931-2000 Brazil’s confirmed unprovoked shark
attacks [mapa na Internet]. Gainesville: Florida Museum of Natural History; [2000?]
[acesso em 15 jan. 2002]. 1 mapa, color. Escala 1:40.000.000. Disponível em:
http://www.flmnh.ufl.edu/fish//Sharks/statistics/Gattack/map/Brazil.jpg.

Dicionários e similares
Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 2000.
Filamin; p. 675.

Material não publicado
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection
in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. No prelo

Bula de remédio
Resprin: comprimidos [bula de remédio]. Bastos DR, responsável técnico. São José
dos Campos: Johnson & Johnson; 1997.

DOCUMENTO DE ACESSO EXCLUSIVO EM MEIO ELETRÔNICO
Inclui homepages, bases de dados, listas de discussão, arquivos em disco rígido,
programas, blogs, conjuntos de programas e mensagens eletrônicas, entre outros.

Homepage/Web site
eatright.org [Internet]. Chicago: Academy of Nutrition and Dietetics; c2016 [acesso
em 27 dez. 2016]. Disponível em: http://www.eatright.org/.
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Parte de uma homepage/Web site
American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2016
[acesso em 27 dez. 2016]. Office of International Medicine; [aproximadamente 2
telas]. Disponível em: https://www.ama-assn.org/about/office-international-medicine

Base de Dados na Internet (acesso aberto ou fechado)
Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR)
Syndromes [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); c1999
[atualizada em 20 nov. 2001; acesso em: 12 ago. 2002]. Disponível em:
http://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html

Parte de uma base de dados na Internet
MeSH Browser [Internet]. Bethesda (MD): U.S. National Library of Medicine; 2002-.
Meta-analysis; [acesso em 23 out. 2015]; [aproximadamente 2 p.]. Disponível em:
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2015/MB_cgi?mode=&index=16408&view=concept
MeSH Unique ID: D017418.

Blogs
Holt M. The Health Care Blog [Internet]. San Francisco: Matthew Holt. 2003 Oct [acesso em 13 fev. 2009]. Disponível em:
http://www.thehealthcareblog.com/the_health_care_blog/.
KidneyNotes.com [Internet]. New York: KidneyNotes. c2006 - [acesso em 13 fev.
2009]. Disponível em: http://www.kidneynotes.com/.

Contribuição para um blog
Mantone J. Head trauma haunts many, researchers say. 2008 Jan 29 [acesso em 13
fev. 2009]. In: Wall Street Journal. HEALTH BLOG [Internet]. New York: Dow Jones
& Company, Inc. c2008 - . [aproximadamente 1 tela]. Disponível em:
http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-trauma-haunts-many-researchers-say/.
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Software na Internet
Hayes B, Tesar B, Zurow K. OTSoft: Optimality Theory Software. Version 2.3.2
[software]. 2013 Jan 14 [acesso em 14 fev. 2015]. Disponível em:
http://www.linguistics.ucla.edu/people/hayes/otsoft
Golda TG, Hough PD, Gay G. APPSPACK (Asynchronous Parallel Pattern
Search). Version 5.0.1 [software]. Sandia National Laboratories. 2007 Feb 16
[acesso em 04 abr. 2016; download em 05 jan. 2010]. Disponível em:
https://software.sandia.gov/appspack/version5.0/index.html Nota: A partir de 17 de
maio de 2010 recomenda mudar para o HOPSPACK; disponível em:
https://software.sandia.gov/trac/hopspack/wiki

Wikipédia
Alimentação saudável. In: Wikipédia: a enciclopédia livre [Internet]. 22 set. 2013
[acesso em 14 fev. 2015]. Disponível em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimentacao_saudavel

Podcast
Podcast é o nome dado ao arquivo de áudio digital, geralmente apresenta-se em
formato MP3.
Montenegro O, Mackau R. Tempo das águas [audio podcast]. 2010 [acesso em 14
fev. 2015]. Disponível em: http:oswaldomontenegro.com.br

E-book
Rodriguez-Garcia R, White EM. Self-assessment in managing for results: conducting
self-assessment for development practitioners [E-book]. 2005. doi: 10.1596/978082136148-1
Facebook
Atualização de status do Facebook, autor individual
Gaiman, N. Please celebrate Leap Year Day in the traditional manner by taking a
writer out for dinner. It’s been four years since many authors had a good dinner. We
are waiting. Many of us have our forks or chopsticks at the [atualização de status de
Facebook]. [2012, February 29]. Disponível em:
https://www.facebook.com/neilgaiman/posts/10150574185041016
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Atualização de status do Facebook, Autor do Grupo
APA Style. How do you spell success in APA Style? Easy! Consult MerriamWebster’s Collegiate Dictionary or APA’s Dictionary of Psychology. Read more over
at the APA Style Blog [atualização de status de Facebook]. [2011, March 10].
Disponível em: https://www.facebook.com/APAStyle/posts/206877529328877

Twitter
Tweet, autor individual
Gates, B. [BillGates]. #Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we
work to finish the job and #EndPolio. VIDEO: http://b-gat.es/X75Lvy [Tweet]. [2013,
February 26]. Disponível em:
https://twitter.com/BillGates/status/306195345845665792

Tweet, Autor do Grupo
Stanford Medicine [SUMedicine]. Animal study shows sleeping brain behaves as if
it's remembering: http://stan.md/RrqyEt #sleep #neuroscience #research [Tweet].
[2012, October 09]. Disponível em:
https://twitter.com/SUMedicine/status/255644688630046720
APA Style [APA_Style]. Research and writing [Twitter moment]. [2016, November
15). Retrieved from https://twitter.com/i/moments/801080248762847234

YouTube
Canal
PsycINFO. Home [YouTube canal]. [2018]. Disponível em:
http://youtube.com/PsycINFO

Comentário
49metal. Re: Are you dating a psychopath? [Video]. [2016]. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=cP5HIjA9hh4&lc=z13bu5ghznaawh0ez23ajz0gnq
uidx1z004
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Glossário
Elemento opcional. Elaborado em ordem alfabética é uma lista de palavras ou termos
técnicos utilizados no texto.

Apêndice
Elemento opcional. Textos ou documentos elaborados pelo autor, que servem como
comprovação de sua argumentação.
O título deverá ser precedido da palavra “APÊNDICE”, centralizado, com letras
maiúsculas. Recebe identificação alfabética com letras maiúsculas, travessão e seu
respectivo título. Na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto,
utilizam-se letras maiúsculas dobradas. Ex. (AA; BB; CC).
A formatação dos apêndices é livre

APÊNDICE A - Questionário Aplicado aos Alunos

Anexo
Elemento opcional. Textos ou documentos não elaborados pelo autor, que servem
como comprovação de sua argumentação.
O título deverá ser precedido da palavra “ANEXO”, centralizado, com letras
maiúsculas. Recebe identificação alfabética com letras maiúsculas, travessão e seu
respectivo título. Na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto,
utilizam-se letras maiúsculas dobradas.
Ex. (AA;BB; CC).
A formatação dos anexos é livre.

ANEXO A - Relatório Interno da Coordenação

50
BIBLIOGRAFIA
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023: informação e documentação:
referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT; 2002. 24 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520: informação e documentação:
citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT; 2002. 7 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6028: informação e documentação:
resumo apresentação. Rio de Janeiro: ABNT; 2003. 2 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12225: informação e documentação:
lombada: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT; 2004. 3 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724: informação e documentação:
trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT; 2011. 9 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6024: informação e documentação:
numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de
Janeiro: ABNT; 2012. 3 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6027: informação e documentação:
sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT; 2012. 2 p.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Normas de apresentação tabular. 3. ed.
Rio de Janeiro: IBGE; 1993.

National Library of Medicine (U.S.). Samples of formatted references for authors of
journal articles [Internet]. Bethesda: NLM; 2003 [atualizado em 28 dez. 2016].
Disponível em: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Patrias K, Wendling D. Citing medicine [Internet]. Washington (DC): National Library of
Medicine; 2007 [acesso em 01 out. 2014]. Disponível em:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

