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1. apresenTação

A elaboração de um trabalho acadêmico é parte importante no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, pois possibilita a reflexão e o registro do 
conhecimento adquirido do decorrer dos estudos. Os trabalhos acadê-
micos podem ser exigidos para a obtenção de nota em uma determina-
da disciplina ou para encerramento de um curso.

Para a elaboração do trabalho acadêmico, o estudante conta com uma 
série de normas que o norteiam quanto à estrutura e à forma de apre-
sentação do trabalho. Dentre essas normas, está a norma de Vancouver.

Adotada, principalmente, em trabalhos na área da saúde, a norma 
Vancouver estabelece a estrutura e as formas de apresentação de refe-
rências e citações. 

Tão importante quanto seu conteúdo, a estrutura e a forma de apre-
sentação do trabalho devem estar de acordo com as normas nacional-
mente e/ou internacionalmente estabelecidas, em concordância com os 
critérios adotados pela instituição de ensino, no que se refere à normali-
zação dos trabalhos acadêmicos. 

Nesse sentido, o presente manual tem por objetivo auxiliar na estru-
turação física e elaboração de referências e citações. Busca, ainda, incen-
tivar a adoção das normas de padronização de trabalhos acadêmicos. 
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2. caTegorias de  
Trabalhos acadêMicos

As principais categorias de trabalhos acadêmicos são:

●	 revisão bibliográfica: consiste em “[...] um resumo da literatura espe-
cializada sobre determinado tema”.(1) Traça a evolução do tema pes-
quisado, abrangendo trabalhos que vão desde os primeiros achados 
até o que há de novo sobre o assunto.(1) Em relação ao método, as 
revisões podem ser narrativas, integrativas ou sistemáticas.(2) Vere-
mos, neste manual, as definições e estruturas das revisões narrativas 
e integrativas:

	 ○ revisão narrativa: na revisão narrativa, o pesquisador expõe e dis-
cute o “[...] desenvolvimento ou o ‘estado da arte’ de um deter-
minado assunto [...]”, ou seja, apresenta o que já foi escrito sobre 
o tema, bem como o que há de mais atual sobre o assunto.(3) As 
revisões narrativas não evidenciam a metodologia empregada na 
busca das referências, não mencionam quais fontes de informa-
ção foram utilizadas no levantamento da literatura e não expli-
citam os critérios de seleção, inclusão e exclusão dos trabalhos 
levantados.(3) Quanto à sua estrutura, a revisão narrativa é apre-
sentada conforme demonstrado no quadro 1.
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	 ○ revisão integrativa: Brevidelli e Sertório definem revisão integra -
tiva como a “[...] análise sistemática e síntese da investigação 
so   bre um tema alvo”.(2) As autoras a descrevem ainda como “[...] 
um método que resume a literatura de um problema clínico ou 
fenômeno de interesse que incorpora múltiplas perspectivas e ti-
pos de literatura”. Diferentemente da revisão narrativa, a revisão 
integrativa evidencia o método de busca e análise da literatura 
pesquisada, implicando “o uso de abordagem explícita e sistemá-
tica de coleta e análise dos dados”.(2) Abrange as seguintes etapas 
indicadas no quadro 2.

 Quadro 1. Estrutura da revisão narrativa, segundo Rother(3)

Tópico Descrição

Introdução • Apresentar o assunto, contextualizá-lo e justificar a escolha 
do tema

Desenvolvimento • Títulos e subtítulos definidos e ordenados de acordo com a 
abordagem e o desenvolvimento do texto (estrutura lógica)

Comentários • Exposição das ideias/opiniões do autor acerca do que foi 
analisado no decorrer da pesquisa

Referências • Referências normalizadas de acordo com a norma Vancouver 
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Quadro 2. Estrutura da revisão integrativa, segundo Brevidelli e Sertório(2) e 
Mendes et al.(4)

Etapa Descrição

1ª Levantamento da 
questão de pesquisa

• Questão que norteará a revisão
• Estabelecer hipótese
• Tema da pesquisa
• Definir o foco principal dentro de um grande assunto
• Estabelecer os objetivos da revisão

2ª Levantamento,  
na literatura, de 
trabalhos já realizados 
sobre o tema definido

• Utilizar descritores de assunto específicos da área da 
saúde que representem o tema a ser pesquisado (como os 
Descritores em Ciências da Saúde - DeCS)
• Pesquisar, em bases de dados nacionais e internacionais, 
a saber: LILACS, MEDLINE, CINAHL, Web of Science, entre 
outras dis ponibilizadas pelo Sistema Einstein Integrado de 
Bibliotecas (SEIB)
• Consultar o catálogo on-line do SEIB. Visita in loco ao acervo 
das bibliotecas
• Utilizar buscadores, como, por exemplo, o Google Acadêmico

3ª Coleta de dados • Definir informações que serão extraídas nos trabalhos
• Utilizar instrumentos validados para extrair tais informações. 
Esse instrumento deve estar diretamente ligado ao foco 
principal da pesquisa
• Extrair informações relevantes que respondam à questão da 
pesquisa

4ª Sistematização 
e organização 
das informações 
levantadas

• Selecionar os trabalhos relevantes, mediante critérios de in -
clusão e exclusão previamente definidos, recuperados no le-
van ta mento

5ª Síntese dos dados • Resumo das informações coletadas 

6ª Resultados • Apresentar resultados e questões levantadas nos trabalhos 
in cluídos na revisão

7ª Discussão • Interpretar os resultados
• Comparar os resultados com o “conhecimento científico dis -
po  nível” da área(2)

• Identificar limitações da revisão
• “Delimitar recomendações para a prática clínica”(2)

• Suscitar o desenvolvimento de novas pesquisas, no sentido 
de me   lhorar a assistência à saúde
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●	 estudo de caso: Polit e Beck definem estudos de caso como “[...] in-
vestigações detalhadas de uma única entidade ou de um pequeno 
número de entidades”.(5) A entidade “pode ser um indivíduo, família, 
instituição, comunidade ou outra unidade social”. No estudo de caso, 
“os pesquisadores [...] tentam analisar e compreender questões im-
portantes para a história, o desenvolvimento ou as circunstâncias da 
entidade estudada”.(5) Em estudos de caso, normalmente, os dados 
são coletados por um longo período de tempo.(5) O foco do estudo de 
caso é o caso em si. O pesquisador preocupa-se em verificar porque 
o indivíduo ou o grupo pensam, agem ou se desenvolvem de deter-
minada forma e não “o que seu estado, progresso ou ações são”.(5) Gil 
sugere a estrutura apresentada no quadro 3 para os estudos de caso.(6)

Quadro 3. Estrutura do estudo de caso, segundo Gil(6)

Tópico Descrição

Delimitar caso • Definir o caso, a entidade que será estudada
• Traçar limites a serem pesquisados sobre o objeto

Coleta de dados • O estudo de caso permite diversos métodos de coleta de 
dados como, por exemplo, o levantamento bibliográfico, a 
análise de documentos, a entrevista e a observação. Pode-se 
utilizar mais de um método no estudo

Análise e 
interpretação dos 
dados

• Não existem etapas específicas que deverão ser observadas 
e, posteriormente, apresentadas em formato definido. Por 
isso, definir previamente um “plano de análise” facilita o 
desenvolvimento desse tópico.(6) Esse plano deve levar em 
consideração as limitações dos dados obtidos no estudo

Redação • Assim como na análise e na interpretação, a redação do re-
latório do estudo também não conta com elementos definidos: 
o que deve conter no texto
• As seguintes recomendações auxiliam na redação: indicar 
como os dados foram coletados, deixar claro as teorias utili-
zadas para fundamentar o estudo, evidenciar fidedignidade 
dos dados obtidos, consultar estudos de caso produzidos por 
outros autores
• Em relação à extensão, recomenda-se que o relatório seja 
sucinto. Mas, nesse caso, depende do estilo do pesquisador, 
que pode optar por um relatório mais detalhado 
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●	 resenha: resenhar é fazer uma análise detalhada e crítica de uma 
determinada obra.(7) A resenha tem por objetivo informar o leitor 
sobre o assunto tratado na obra, evidenciar as novas contribuições 
do autor para sua área e sintetizar as ideias principais do trabalho.(8)  
Para a elaboração da resenha, devemos conhecer profundamente a 
obra e dominar o assunto abordado. De acordo com Marconi e Lakatos, 
“mesmo não fazendo parte dos trabalhos científicos de primeiro nível” 
a resenha segue a estrutura descrita no quadro 4.(8) 

Quadro 4. Estrutura da resenha, segundo Marconi e Lakatos(8)

Referência • Cabeçalho com a referência normalizada de acordo com a 
norma Vancouver

Credenciais do autor • “Informações sobre o autor. Autoridade no campo científico. 
Quem fez o estudo? Quando? Por quê? Onde?” (8)

Conhecimento • “Resumo detalhado das idéias principais. De que trata a 
obra? O que diz? Possui alguma característica especial? 
Como foi abordado o assunto? Exige conhecimentos prévios 
para entendê-lo?”(8)

Conclusões do autor • O autor fez conclusões? Quais? Como estavam colocadas 
na obra?

Quadro de referências 
do autor

• “Modelo teórico. Que teoria serviu de embasamento? Qual 
o método utilizado?

Apreciação • “Julgamento da obra”(8)

• Análise crítica 
• “Mérito da obra”(8)

• Não depreciar ou elogiar exageradamente a obra
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Quadro 5. Fases da pesquisa de campo, segundo Marconi e Lakatos(8)

Pesquisa bibliográfica • Levantamento dos trabalhos já realizados sobre o assunto 
e/ou objeto da pesquisa

Definir técnica para a 
coleta de dados

• “[...] determinar as técnicas que serão empregadas na coleta 
de dados e na determinação da amostra [...]”(8)

Definir técnica para o 
registro dos dados

• Estabelecer, antes da coleta, técnica para o registro e, 
posteriormente, análise dos dados

●	 pesquisa documental: na pesquisa documental ou pesquisa de fontes 
primárias, os dados da pesquisa são extraídos de documentos. Os 
documentos podem ser textuais (como, por exemplo, prontuários), 
fotográficos, audiovisuais, iconográficos, entre outros.(8)

●	 pesquisa de campo: na pesquisa de campo os dados são coletados 
diretamente no ambiente em que o fenômeno ocorre. Consiste na 
observação, coleta, registro e análise dos dados.(8) Abrange as fases 
descritas no quadro 5:
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3. ciTações

Citar é mencionar, no trabalho, informações extraídas de outras fontes. 
Nas citações, trazemos ideias de outros autores para enriquecer o con -
teú do e dar credibilidade ao trabalho acadêmico. Os sistemas de chama-
da das citações são o autor-data e o numérico. 

Utilizaremos como exemplo o sistema numérico, pois é o adotado 
pela instituição. Em relação à sua forma, as citações podem ser:

●	 indiretas: quando parafraseamos ou reescrevemos a ideia do autor 
original:

Desde o começo dos tempos, nos preocupamos com o início da vida.(2)

 ●	 diretas: quando utilizamos as mesmas palavras do autor. Nesse caso, 
devemos indicar entre aspas o trecho citado:

“O início da vida é uma preocupação que vem de sempre, e causadora  
de uma abordagem que ganha corpo pela repetição de seu uso”.(2)

●	 citação da citação: quando tomamos conhecimento da informação 
não pela fonte original, mas por meio de outro autor. Esse tipo de 
citação deve ser utilizado somente na impossibilidade de consulta 
ao documento original. No texto, citamos o autor e a data do docu-
mento original. Em nota de rodapé, ela é mencionada com o título 
e a data do trabalho, seguido da expressão “apud” ou “citado por”. 
Na sequência, inserimos o número da referência do trabalho original. 
Neste caso, a citação não constará na lista de referências ao final do 
trabalho. Vejamos no exemplo:
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Digite o texto. Selecione o número 
da citação. Clique em “Formatar” 

na barra de ferramentas. Clique em 
“Fonte” e selecione “Sobrescrito”

No texto

Kelsen em 1974* define equidade “quando os indivíduos são iguais -  
mais rigorosamente: quando os indivíduos e as  

circunstâncias externas são iguais...”(2)

Na nota de rodapé

*Kelsen H. O problema da justiça (1974) apud(2)

O número da citação é inserido depois do ponto final. Seu formato é 
sobrescrito e entre parênteses. Veja como inserir número sobrescrito no 
Word 2003 e 2007: 

●	 Word 2003
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Digite o texto. Selecione o número 
da citação e clique em X2 na barra de 

ferramentas “Início”

Cada citação receberá um número fixo, que a acompanhará durante 
todo o texto. Por exemplo, o autor Santos foi o primeiro a ser citado no 
trabalho e será a referência número 1. Se o mesmo autor for citado em 
qualquer outra parte do texto, continuará sendo 1:

Para Santos, a saúde no Brasil está... (1) 
... 

 Concordando com Santos, o Brasil ainda pode avançar... (1)

●	 Word 2007
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4. Tabelas, Quadros e Figuras

As tabelas, quadros e figuras, são utilizados como complemento ao texto. 
Apresentam dados, informações e resultados que auxiliam na interpretação 
do trabalho. Devem estar próximas ao trecho do texto em que são citadas.(9)

●	 Tabelas: numeradas em ordem sequencial, o título deve figurar na 
parte superior da tabela e legendas na parte inferior. Se a tabela não 
foi produzida pelo autor do trabalho, a fonte também é indicada na 
parte inferior.

Tabela 5. Comparação entre pré e pós-operatório para distribuição do diagra-
ma do corpo humano quanto à dor articular

Com dor
Pré-operatório Pós-operatório

Valor de p
n % n %

Cervical D 8 30,8 4 15,4 0,188

E 8 30,8 4 15,4 0,188
Lombar D 13 50,0 4 15,4 0,008

E 14 53,8 4 15,4 0,004
Sacral D 8 30,8 3 11,5 0,090

E 8 30,8 4 15,4 0,188
Tornozelo D 10 38,5 1 3,6 0,002

E 11 42,3 1 3,8 <0,001
Ombro D 9 34,6 6 20,1 0,358

E 10 38,5 5 19,2 0,126
Quadril D 10 38,5 2 7,7 0,008

E 9 34,6 3 11,5 0,048
Joelho D 14 53,8 6 23,1 0,023

E 18 69,2 6 23,1 <0,001
D: direita; E: esquerda.

Fonte: Grans R, Warth CF, Farah JF, Bassitt DP. Qualidade de vida e prevalência de dor osteoarticular em pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica. einstein (São Paulo [Internet]. 2012 [citado 2013 Jan 24]; 10(4):415-21. Disponível 
em: http://apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/2629-415-421_port.pdf
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●	 Quadros: apresentam dados não analisados estatisticamente. São 
numerados sequencialmente e o título deve estar na parte superior. 
Se houver legenda, esta ficará localizada na parte inferior do quadro. 
Se o quadro não foi produzido pelo autor do trabalho acadêmico, 
a fonte também é indicada na parte inferior. Diferentemente das 
tabelas, os quadros possuem bordas externas.(9) 

Quadro 1. Artigos levantados nas bases de dados LILACS e Medline sobre re-
visão integrativa

Procedência Título do 
artigo Autores

Periódico 
(vol, no,  

pág, ano)

Considerações/ 
Temática

Medline Writing an 
integrative 

review.

Beyea S, 
Nicoll LH.

AORN J. 
67(4):877-80, 

abr 1998.

Define revisão integrativa 
como uma abordagem 

metodológica eficaz e dá 
direcionamentos para sua 

confecção.
LILACS Revisão 

integrativa 
de pesquisa 
aplicada à 

enfermagem.

Roman AR, 
Friedlander 

MA.

Cogitare 
Enferm. 

3(2):109-12, 
jul/dez 1998.

Determina revisão 
integrativa, expõe suas 
finalidades e descreve 

suas fases.

Medline Combining 
evidence 
in nursing 
research: 

methods and 
implications.

Whittemore R. Nurs Res. 
54(1):56-62, 

jan/fev 2005.

Analisa, sintetiza e 
diferencia todos os 

métodos de revisão, 
incluindo a revisão 

integrativa.

Medline An overview 
of the 

integrative 
research 
review.

Russel CL. Prog 
Transplant. 
15(1):8-12, 
mar 2005.

Expõe os benefícios da 
revisão integrativa e 
descreve suas fases.

Medline The 
integrative 

review: 
up date 

methodology.

Whittemore 
R, Kanafl K.

J Adv. 
52(5):546-53, 

dez 2005.

Diferencia revisão 
integrativa dos demais 

métodos de revisão 
e propõe estratégias 

para aumentar o rigor 
metodológico deste tipo 

de metodologia.
Fonte: Souza MT, Silva MD, Carvalho R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. einstein (São Paulo) [Internet]. 
2010 [citado 2014 Jan 24]; 8(1 Pt 1):102-6. Disponível em: http://apps.einstein.br/revista/arquivos/pdf/1134-Einstein 
v8n1_p102-106_port.pdf
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Figura 1. Acesso das crianças e armazenamento das substâncias perigosas, 
segundo entrevistas com os cuidadores.
Fonte: Waksman RD, Carrera RM, Santos E, Abramovici S, Schvartsman C. Morbidade por trauma em crianças 
moradoras da comunidade de Paraisópolis, São Paulo, Brasil. einstein (São Paulo) [Internet]. 2014 [citado 
2014 Jun 04]; 12(1):1-5. Disponível em: http://apps.einstein.br/revista/arquivos/PDF/2434-1-5_port.pdf

●	 Figuras: compreendem desenhos, gráficos, fotografias, gravuras e dife-
rentes tipos de ilustração.(10) O título, a fonte e a legenda devem estar 
na parte inferior da figura. Também são numeradas sequencialmente, 
a partir da ordem em que aparecem no texto. Poderão ser denomina-
das genericamente como “Figuras” ou nomeadas de acordo com o tipo 
de ilustração como, por exemplo, “Gráfico”.(9) Exemplo:
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A seguir, estão trechos que exemplificam como citar, no texto, tabelas, 
quadros e figuras.

O percentual de pacientes... (Tabela 1)

O quadro 1 apresenta...

No gráfico 1 vemos a...

Dos tipos de materiais mais lidos,  
o livro ainda figura entre... (Gráfico 1)

A figura 1 representa o...



5. Elaboração de referências

23

5. elaboração de reFerências

Os elementos que compõem as referências são:

●	 autoria

	 ○ autor pessoal: a regra geral de entrada é pelo último sobreno-
me do autor. O sobrenome é em letras minúsculas, exceto suas 
iniciais, e os prenomes abreviados. Em autores com mais de dois 
prenomes, somente os dois primeiros são indicados. 

Autor Entrada normalizada

Laurentino Gomes Gomes L

Antônio Carlos Vieira Cabral Cabral AC

Marcelo Zugaib Zugaib M

Maria de Lourdes Brizot Brizot ML
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Vejamos, no quadro 5, exemplos de exceções à regra geral.

Quadro 5. Exceções à regra geral de entrada normalizada de sobrenomes na 
referência bibliográfica

Tipo de 
sobrenome Nome Entrada 

normalizada Observação

Indicam grau 
de parentesco 

(brasileiro)

Ayrton Alves Aranha Junior Aranha Junior AA Neto indica grau 
de parentesco. 

Netto, com duas 
letras T, indica 

sobrenome 

Indicam grau  
de parentesco  

(língua 
inglesa)

Philipp D. Rumrill Jr. Rumrill PD Jr

Ligados por 
hífen

Miranda  
Bruce-Mitford

Bruce-Mitford M

Prefixos Alberto D’Urso D’Urso A

Formam 
expressão 
sem hífen

Camilo Castelo Branco Castelo Branco C

Origem 
espanhola 

ou hispano-
americana

Miguel Diaz y García-Talavera Diaz y García-Talavera M Entrada pelo 
penúltimo 

sobrenome, pois 
este precede 
o sobrenome 

materno

Em obras com mais de seis autores, indicamos os seis primeiros se-
guido da expressão et al. (e outros):

Caluza AC, Barbosa AH, Gonçalves I, Oliveira CA,  
Matos LN, Zeefried C, et al. 

	 ○ autor entidade: órgãos governamentais, empresas, instituições 
etc. A entrada é feita pelo nome da instituição por extenso. Todas 
as letras são minúsculas, exceto as iniciais. Quando a entidade for 
subordinada a um órgão superior, este a precederá na entrada:
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	 ○ outras indicações de responsabilidade: editores, organizadores, 
coordenadores e/ou compiladores, quando indicados como res-
ponsáveis pela obra, devem ser indicados de acordo com as re-
gras de entrada de autoria e, posteriormente, acrescentado por 
extenso o tipo de responsabilidade precedida por vírgula:

Entidade Entrada normalizada

Ministério da Saúde Brasil. Ministério da Saúde

Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania

São Paulo (Estado). Secretaria da Jus tiça e 
da Defesa da Cidadania

COREN-SP Conselho Regional de Enfermagem. São 
Paulo

ANVISA Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sa -
nitária

Responsável Entrada normalizada

Editado por Glenn T. Troyer Troyer GT, editor 

Coordenação de Lydia Masako Ferreira Ferreira LM, coordenadora

Organizado por Rosa Maria Silvestre Silvestre RM, organizadora
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Título do periódico Título abreviado

Arquivos Brasileiros de Cardiologia Arq Bras Cardiol. 

Critical Care Medicine Crit Care Med.

Computers, Informatics, Nursing Comput Inform Nurs.

●	 título e subtítulo: o título deve ser descrito exatamente como está 
na obra, exceto quanto ao uso de maiúsculas. Título e subtítulo são 
separados por dois pontos. 

Bender A. Comunicação: a eficiência da comunicação  
nas organizações. São Paulo: Abril; 2004. 

	 ○ título traduzido: em obras traduzidas, inserimos os tradutores de-
pois do título:

Enfermagem em saúde mental e psiquiatria.  
Tradução de Denise Regina de Sales, Regina Machado Garcez

	 ○ título de periódicos: Os títulos dos periódicos devem ser abreviados. 
Ao final da última palavra do título abreviado, acrescentamos ponto: 
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Digitar o título do periódico. 
 Clicar em “Pesquisar”

Clique no título do periódico 

As ferramentas utilizadas para abreviar os títulos de periódico são: 

●	 Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde 
 (http://portal.revistas.bvs.br/index.php?lang=pt):
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Título abreviado 

* Não transcrever na referência exatamente 
como na forma apresentada. Lembre-se  
que as primeiras letras das palavras do  

título são em maiúscula e o ponto é 
acrescentado somente no final
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Digitar o título do 
periódico. Clicar em 

“Search”

Título abreviado 

●	 NLM Catalog (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals)
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O número de edição deve ser inserido após o título da obra. Essa in-
formação só é acrescentada a partir da segunda edição:

Avery neonatologia: fisiopatologia e tratamento  
do recém-nascido. 6a ed.

Após o número de edição, indicamos a cidade de publicação. Acres-
centamos sigla somente em Brasília (DF) ou em cidades homônimas.  

Campinas              São Francisco (SP)             São Francisco (MG)

A editora deve ser indicada suprimindo de seu nome as informações 
de caráter comercial:(2)

Na obra
Iátria, uma divisão da Editora Érica

Na referência
Iátria

Na paginação, os números dentro da mesma dezena, centena ou mi-
lhar não precisam ser repetidos:(9)

 Na obra Na referência
 572-582 572-82
 225-229 225-9
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5.1 Modelos de reFerências

●	 Livro no todo

Autor do livro. Título do livro. Edição. Local de publicação: Editora; Ano.

Junqueira LC, Carneiro J. Biologia celular e molecular. 9a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2012.

Autores

Editora Data de 
publicação

Local de 
publicação

Título do livro Edição

Almeida MC. Auditoria: um curso moderno e completo. 8a ed. São Paulo: 
Atlas; 2012. Capítulo 2, Conceitos básicos de auditoria; p. 39-55.

Autor

Editora Data de 
publicação

Título do 
capítulo

Título do livro Edição
Local de 

publicação

Paginação

●	 Capítulo de livro com o mesmo autor do livro

Autor do livro. Título do livro. Edição. Local de publicação: Editora; Ano. 
Número do capítulo, Título do capítulo; p. -.
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●	 Capítulo de livro com autor diferente do autor do livro

Autor do capítulo. Título do capítulo. In: Autor do livro. Título do livro. 
Edição. Local de publicação: Editora; Ano. p. -. Número do capítulo 
utilizado.

Jesus LE. Cistoplastia de aumento. In: Carnevale J, Silveira AE, Miranda EG,  
Tibúrcio MA. Tratado de urologia pediátrica. São Paulo: Sparta; 2013.  
p. 572-85. Capítulo 36.

Autor do capítulo

Paginação Título do livro Local de publicação Data de publicação

Título do capítulo Autor do capítulo Editora

Wilkinson JM, Van Leuven K. Fundamentos de enfermagem: pensando 
e fazendo. Vol. 2. São Paulo: Roca; 2010. Capítulo 40, Terapia holística;  
p. 865-73.  

Paginação Local de publicação Editora Data Capítulo
Título do 
capítulo

Autores do livro Volume Título do livro

●	 Capítulo de livro com indicação de volume

Autor do capítulo. Título do capítulo. In: Autor do livro. Título do livro. 
Edição. Volume. Local de publicação: Editora; Ano. Número do capítulo, 
Título do capítulo; p. -.
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Young B, O’Dowd G, Woodford P. Wheater’s functional histology: a text and 
colour atlas [e-book]. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2014.

Indicação de livro eletrônico Data de publicação

Autores Título do livro

Hockenberry MJ, Wilson D. Wong fundamentos de enfermagem pediá -
trica [livro eletrônico]. 8a ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2011. Capítulo 1, 
Perspectivas da enfermagem pediátrica; p. 1-20. 

Título do capítulo Número do capítulo 

Indicação de livro eletrônico

●	 Capítulo de livro eletrônico (acesso via assinatura) com o mesmo 
autor do livro 

Autor do livro. Título do livro [livro eletrônico ou e-book]. Edição. Local 
de publicação: Editora; Ano. Número do capítulo, Título do capítulo; p.-.

●	 Livro eletrônico no todo (acesso via assinatura)

Autor do livro. Título do livro [livro eletrônico ou e-book]. Edição. Local 
de publicação: Editora; Ano.
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Rutkow IM. História da cirurgia. In: Townsend CM, Beauchamp RD, Evers  
BM, Mattox KL. Sabiston tratado de cirurgia [livro eletrônico]. 18a ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier; 2010. p. 3-18. Capítulo 1.

Indicação de livro eletrônico

Título do capítulo  

Rezende JM. Breve história da anestesia geral [livro eletrônico]. São Paulo: 
Unifesp; 2009. [citado 2014 Ago 20]. Disponível em: http://books.scielo.org/
id/8kf92/pdf/rezende-9788561673635-11.pdf.

Data do acesso Link de acesso 

Indicação de livro eletrônico

●	 Capítulo de livro eletrônico (acesso via assinatura) com autor dife-
rente do autor do livro  

Autor do capítulo. Título do capítulo. In: Autor do livro. Título do livro 
[livro eletrônico ou e-book]. Edição. Local de publicação: Editora; Ano. 
p.-. Número do capítulo utilizado.

●	 Livro eletrônico no todo (acesso livre)

Autor do livro. Título do livro [livro eletrônico ou e-book]. Edição. Local 
de publicação: Editora; Ano. [citado ano mês dia]. Disponível em: 
http://www.
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Rezende JM. Breve história da anestesia geral [livro eletrônico]. São Paulo: 
Unifesp; 2009. Capítulo 10, À sombra do plátano: crônicas de história da 
medicina; p. 103-9. [citado 2014 Ago 20]. Disponível em: http://books.scielo.
org/id/8kf92/pdf/rezende-9788561673635-11.pdf.

Data do acesso

Indicação de livro eletrônicoCapítulo 

Goldbaum M. Mestrado profissionalizante em saúde coletiva. In: Leal MC, 
Freitas CM, organizadores. Cenários possíveis: experiências e desafios do 
mestrado profissional na saúde coletiva [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ; 2006. p. 27-32. Capítulo 1. [citado 2014 Ago 20]. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/sp/pdf/leal-9788575412855-03.pdf.

Data do acesso Link de acesso 

Título do capítuloAutor do capítulo  

●	 Capítulo de livro eletrônico (acesso livre) com o mesmo autor do livro 

Autor do livro. Título do livro [livro eletrônico ou e-book]. Edição. Local 
de publicação: Editora; Ano. Número do capítulo, Título do capítulo; p.-. 
[citado ano mês dia]. Disponível em: http://www.

●	 Capítulo de livro eletrônico (acesso livre) com autor diferente do autor 
do livro 

Autor do capítulo. Título do capítulo. In: Autor do livro. Título do livro 
[livro eletrônico ou e-book]. Edição. Local de publicação: Editora; Ano. 
p.-. Número do capítulo utilizado. [citado ano mês dia]. Disponível em: 
http://www.
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●	 Periódico no todo

Título do periódico. Local de publicação: Publicador/Editora. Volume, 
Número, Ano.

einstein (São Paulo). São Paulo: Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein.  Vol. 10, No. 4, 2012.

Volume

Local de publicação

Número do 
fascísculo

Data

Título do periódico Publicadora

Cruz GE, Ramos LR. Idosos portadores de HIV e vivendo com AIDS no 
contexto da capacidade funcional. Acta Paul Enferm. 2012;25(6):981-3.

Volume

Título do artigo

Número Paginação

Autor do artigo
Título do periódico 

abreviado
Data da 

publicação

●	 Artigo de periódico em formato impresso

Autor do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado e sem 
pontuação. Ano; Volume do periódico (nº do fascículo): páginas.
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●	 Artigo de periódico em suporte eletrônico

Autor do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado e sem 
pontuação [Internet]. Ano [citado ano mês dia]; Volume do periódico 
(nº do fascículo): páginas. Disponível em: http://www. 

●	 Dissertação ou tese

Autor. Título [dissertação de mestrado ou tese de doutorado]. [Local ()]: 
Universidade, Faculdade; Ano. Folhas.

Wahrhaftig KM, Correia LC, Souza CA. Classificação de RIFLE: análise 
prospectiva da associação com mortalidade em pacientes críticos. J Bras 
Nefrol [Internet]. 2010 [citado 2013 Jan 30]; 34(4):369-77. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/jbn/v34n4/v34n4a10.pdf

Data de
publicação

Data de
citação

Volume Número Paginação

Título do artigoAutor do artigo
Título do periódico 

abreviado

Brevidelli MM. Modelo explicativo da adesão às precauções-padrão: 
construção e aplicação [dissertação de mestrado]. [São Paulo]: Universidade 
de São Paulo, Escola de Enfermagem; 2003. 180 f.

Data Número de folhas

Título Tipo de trabalho Local de defesaAutor do artigo
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Oliveira SR. Erros de utilização de assentos de segurança infantil por 
usuários de creches na cidade de Maringá, Paraná [tese de doutorado]. 
[São Paulo]: Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública; 
2010. [citado 2013 Jan 21]. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/
disponiveis/6/6136/tde-18042011-163109/pt-br.php

Título Tipo de trabalho

Local de defesaData Data de citação Disponibilidade

Autor do artigo

●	 Dissertação ou tese em suporte eletrônico

Autor. Título [dissertação de mestrado ou tese de doutorado]. [Local ()]: 
Universidade, Faculdade; Ano [citado ano mês dia]. Disponível em: 
http://www.

●	 Web sites

Autor/responsável pelo site. Título do site [Internet]. Local: Publicador; 
Data/Copyright [atualização; citado]. Disponível em: http://www.

Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer [Internet]. Rio de 
Janeiro: INCA; c2012 [citado 2013 Jan 15]. Disponível em: http://www2.inca.
gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home

Título LocalResponsável

Publicador Data de citação DisponibilidadeDataCopyright

Copyright: indicado com a letra c antes da data.
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Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer [Internet]. Rio  
de Janeiro: INCA; c2012. Tipos de câncer; c2012 [citado 2013 Jan 15];  
[cerca de 1 p.]. Disponível em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/
tiposdecancer/site/home 

Título LocalResponsável

Publicador Título da páginaQuantidade de páginas Data

Abramowicz JS, Ahn JT. Fetal macrosomia [Internet]. UptoDate 2013 Jan 23 
[cited 2013 Jan 30]. Available from: http://migre.me/d2Q0n

Título Data da atualizaçãoAutoria

Data do acesso Link

●	 Parte de web sites

Autor/responsável pelo site. Título do site [Internet]. Local: Publicador; 
Data/Copyright. Título da parte/página; Data [citado ano mês dia]; 
[cerca de... p.]. Disponível em:

●	 UpToDate

Autoria. Título [Internet]. Up-to-Date Data da atualização [cited ano 
mês dia]. Available from: http://www.
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●	 Protocolo institucional

Nome da Instituição. Título [protocolo institucional]. [data da criação; 
atualizado ano mês dia; responsável].

Hospital Israelita Albert Einstein. Higiene de mãos [protocolo institucional]. 
[2005 Ago 30; atualizado 2011 Mar 25; Kawagoe JY].

Título DocumentoInstituição

Data e atualização Responsável

Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Lei n. 12711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso 
nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 
nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília (DF); 
2012 Ago 30; Seção 1.

Nº da lei Data DescriçãoÓrgão

Data Seção Publicação oficial

●	 Leis e decretos

Órgão responsável. Lei/Decreto n., Data. Descrição. Título da publicação 
oficial, Local; Data; Seção: p.
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Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Lei n. 12711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas 
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 
médio e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília 
(DF); 2012 Ago 30 [citado 2013 Jan 20]. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 

Nº da lei Data DescriçãoÓrgão

Data Data de citação Publicação oficial

●	 Leis e decretos em suporte eletrônico

Órgão responsável. Lei/Decreto n., Data. Descrição [Internet]. Título 
da publicação oficial, Local; Data [citado ano mês dia]. Disponível em: 
http://www.

Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN n. 439, de 23 de 
novembro de 2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do título 
de especialista em Enfermagem Obstétrica e dá outras providências.  Diário 
Oficial da União, Brasília (DF); 2012 Nov 26; Seção 1: 187.

Nº da resolução DataDescriçãoÓrgão

Data Seção e página Publicação oficial

●	 Resoluções e portarias

Órgão responsável. Resolução/Portaria n., Data. Descrição. Título da 
publicação oficial, Local; Data; Seção: p.
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Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN n. 439, de 23 de 
novembro de 2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do título 
de especialista em Enfermagem Obstétrica e dá outras providências 
[Internet].  Diário Oficial da União, Brasília (DF); 2012 Nov 26 [citado 2013 
Jan 23]. Disponível em: http://novo.portalcofen.gov.br/wp-content/
uploads/2012/11/Res_439-2012.pdf  

Nº da resolução DataDescriçãoÓrgão

Data Data de citaçãoPublicação oficial

●	 Resoluções e portarias em suporte eletrônico

Órgão responsável. Resolução/Portaria n., Data. Descrição [Internet]. 
Título da publicação oficial, Local; Data [citado ano mês dia]. Disponível 
em: http://www.

●	 Trabalho apresentado em evento

Autoria. Título do trabalho. In: Número (em arábico) e título do evento; 
Data de realização do evento; Local. Anais. Local: Realizador do evento; 
data.

Gondim ANC, Pitombeira HCS, Barbosa BN, Paiva JSP, Gomes LFS, 
Damasceno AKC. Estudo descritivo sobre a sexualidade da mulher 
vivenciando a gestação. In: 61º Congresso Brasileiro de Enfermagem: 
transformação social e sustentabilidade ambiental; 2009 Dez 7-10; Fortaleza. 
Anais. Fortaleza (CE): CBEn; 2009.

Título do trabalho Número e título do evento

Realizador do evento e data
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6. apresenTação Física

Os trabalhos de conclusão de curso produzidos na instituição, tanto 
na graduação quanto nos cursos de especialização, são apresentados em 
formato de artigo. Quanto à sua forma, seguem as orientações gerais:

●	 texto digitado no anverso da folha A4;

●	 fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12;

●	 margens 2,5cm de cada lado:
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●	 título em caixa alta (todas as letras maiúsculas), centralizado, negrito, 
entre linhas 1,5cm;

●	 nome do aluno e orientador alinhados à direita. Inserir nota de roda-
pé com titulação dos autores;

●	 resumo de, no máximo, 250 palavras e descritores* que representem 
o conteúdo do trabalho;

* Extrair os descritores no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em http://decs.bvs.br/
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●	 corpo do texto: recuo especial primeira linha por 1,25cm, texto justi-
ficado e espaçamento entre linhas de 1,5cm;

●	 títulos (caixa alta) e subtítulos destacados em negrito e numerados 
progressivamente;

●	 números das páginas no canto superior direito da folha. A numera-
ção das páginas deve ser contabilizada a partir da introdução, mas o 
número aparecerá somente na página seguinte:
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●	 lista de referências ordenadas de acordo com as citações no texto, ali-
nhadas à esquerda, espaçamento simples e espaço duplo entre as refe-
rências. Os anexos são incluídos no final do artigo, após as referências:

Consulte também as “Instruções aos autores”  
na página da Revista Einstein

http://apps.einstein.br/revista/instrucoes.asp
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