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                                                          APRESENTAÇÃO 
 

 

A Rede de Bibliotecas Unoeste “Cecília Guarnieri Denari” participa 

ativamente na tríade (ensino, pesquisa e extensão) que move a universidade e 

acompanha ativamente as mudanças, atualizações e inovações das normas 

documentárias.  

A 2ª edição eletrônica do “Manual de normas: estilo de Vancouver”, 

elaborada pelos bibliotecários da Rede de Bibliotecas Unoeste, com o propósito de 

orientar e ajudar na normalização dos trabalhos científicos, produzida pela 

comunidade acadêmica, visando à publicação em periódicos científicos na área da 

saúde; norma esta que é usada pela maioria das revistas científicas nacionais e 

internacionais da área. 

Esta nova edição tem como objetivo contribuir para elucidar dúvidas sobre a 

confecção das referências e citações para o corpo discente, docente e 

pesquisadores. 

 

 

 

 

Guilherme de Oliveira Lima Carapeba 

Pró-reitor Administrativo - Unoeste 
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                                       PREFÁCIO DA 2ª EDIÇÃO ELETRÔNICA 
 

 

A Rede de Bibliotecas Unoeste “Cecília Guarnieri Denari” é formada 

por seis Unidades de Informação e uma Divisão Técnica de Tratamento da 

Informação. Abriga um volumoso, diversificado e importante acervo bibliográfico, 

com produções de valor histórico, literário, científico e cultural em suas instalações, e 

presta diversos serviços que subsidiam as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na Unoeste.  

Esta estrutura desenvolvida e em constante crescimento, mantem um 

estilo que é condizente com as das melhores bibliotecas no âmbito nacional. 

Encontra-se apta para exercer sua missão de “Fornecer suporte informacional de 

apoio ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Unoeste”, bem como dinamizar seus serviços de atendimento e capacitações a toda 

comunidade acadêmica.  

O “Manual de normas: estilo de Vancouver”, elaborado pelos 

bibliotecários da Rede de Bibliotecas Unoeste, tem a finalidade de facilitar a 

normalização da produção técnico-científica realizada pela comunidade acadêmica. 

Visando à publicação dos trabalhos em periódicos científicos da área da saúde, visto 

que este documento é adotado pela maioria das revistas científicas nacionais e 

internacionais. Este manual é um importante método de organização de materiais 

bibliográficos, dentro de um texto científico.  

Esta nova edição é uma compilação das normas e consiste em 

exemplificar as referências para tipos de materiais diferentes, que possibilitam ao 

pesquisador normalizar o seu estudo com maior facilidade. Alguns materiais como 

os documentos legais, foram adaptados (seguindo o padrão da Norma de 

Vancouver), pois os mesmos se referem à padronização de documentos 

americanos.  

A história relata que, há mais de quarenta anos, alguns editores de 

diários médicos da cidade de Vancouver no Canadá elaboraram e publicaram 

normas conhecidas como “Estilo de Vancouver pelo Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas – ICMJE”. São baseadas no Padrão ANSI, adaptado 

pela U.S. National Library of Medicine (NLM), e nas recomendações das “Normas de 
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Vancouver”, descritas no livro Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, 

Editors, and Publishers1.  

Observa-se a importância dessa normalização bibliográfica para a 

produção de trabalhos acadêmicos e científicos em instituições de ensino e 

pesquisa, viabilizando a sua busca e recuperação. 

Os profissionais encontram o manual à disposição, no site da Unoeste 

e nas Unidades de Informação da Rede de Bibliotecas, para fornecer suporte aos 

docentes, discentes e funcionários da Unoeste. 

 

 

 

 

Regina Rita Liberati Silingovschi 

Coordenadora da Rede de Bibliotecas Unoeste 
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1 CITAÇÃO 
 

1.1 Sistema numérico  
 

As referências deverão ser citadas por ordem de aparecimento no texto, em 

algarismos arábicos, sem parênteses em expoente (sobrescrito) ou entre parênteses 

em expoente. Uma única forma deve ser adotada e seguida em todo o documento. 

Cada referência receberá um único número e esta poderá ser citada várias vezes, 

sempre com o mesmo número. 

• Ocorrência de uma citação na frase/parágrafo. É mais comum citá-los no 

final do parágrafo.  

 

 

1.2 Citação no texto 
 

Exemplo: 
As doenças cardiovasculares foram as causas de óbito mais importantes no mundo 

no período de 2000 a 20121. 

 

 
Obs: Existem outros tipos de citações; cada periódico científico adota um 

determinado tipo, que deve ser observado nas diretrizes para submissão de artigo. A 

Unoeste adota o sistema numérico: algarismos arábicos, sobrescrito e sem 

parênteses para citação. 

 

 

1.3 Ocorrências de mais de uma citação na mesma frase/parágrafo 
 
Exemplos: 
As doenças cardiovasculares foram as causas de óbito mais importantes no mundo 

no período de 2000 a 20121,2. 

ou 
Acredita-se que a baixa qualidade da dieta verificada entre as usuárias das 

Academias da cidade de Belo Horizonte – MG, esteja relacionada ao limitado acesso 

financeiro desses indivíduos aos alimentos saudáveis1,3-5
. 
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2 REFERÊNCIAS – ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 

O(s) autor(es) deve(m) ser referenciado(s) pelo seu sobrenome e somente a 

letra inicial do sobrenome é em maiúscula, seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e 

sem o ponto. 

  

Exemplos: 
Almeida JP, Netter ND 

 

Na lista de referências (se usar o sistema numérico), as referências deverão 

ser numeradas consecutivamente, conforme a ordem em que forem mencionadas 

pela primeira vez no texto.  

 

Quando as páginas do documento consultado apresentarem números 

coincidentes, eliminar os dígitos iguais.  

 

Exemplos:  
p. 12-19 usar 12-9 

p. 145-149; usar 145-9  

p. 1345-1357 usar 1345-57  

 

 

Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com a própria 

revista, no endereço: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=c

urrentlyindexed%5BAll%5D ou no site: http://portal.revistas.bvs.br/?lang=pt para as 

revistas latino-americanas. 

Em periódicos com paginação contínua, mês e número não necessitam ser 

identificados.  

As referências devem ser alinhadas à margem esquerda do texto, em 

espaço simples e separadas das demais em espaço duplo. 

Outro ponto que devemos destacar são as expressões “citado em” e 

“disponível em”, que devem ser citadas na referência de acordo com a língua 

original do documento. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5BAll%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?Db=journals&Cmd=DetailsSearch&Term=currentlyindexed%5BAll%5D
http://portal.revistas.bvs.br/?lang=pt
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2.1 Autor(es)  
 
 

O sobrenome do autor deve ser mencionado em letras minúsculas, exceto a 

primeira letra, seguidos das iniciais dos nomes, sem vírgula entre sobrenome e 

iniciais do nome e sem ponto entre as iniciais do nome.  

 

Exemplo: 
Amaral COP 
 

 

Quando o documento possui de um até 6 (seis) autores, citar todos os 

autores, separados por vírgula.  

 

 

Exemplo: 
Mologni M, Ortega JMQ, Sá RMM, Silingovschi RRL, Rodrigues IF, Barbosa 
KCA 
 

 

Se o documento tiver mais de 6 (seis) autores, citar todos os seis primeiros 

seguidos da expressão “et al.” 

 

 

Exemplo: 
Souza AP, Queiroz MM, Amaral RTZ, Smith A, Freitas BR, Silva WT, et al. 
 

 

 

2.2 Organização como autor 
 
 

Citá-la em letras minúsculas, exceto as iniciais e, em caso de mais que uma 

organização, separá-las por ponto-e-vírgula. Caso trate-se de entidade subordinada, 

utilizar vírgula. Quando tratar-se de um órgão governamental, e for necessário, 

identificar o país entre parênteses. 
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Exemplos: 
Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. 2a. 
ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2013. 124 p. 
 
 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de ressuscitação 
cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da sociedade 
brasileira de cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2013;101(2):1-221. 

 
 
 
 
2.3 Editor(es), compilador(es) como autor(es) 
 
 

Documento com autoria do(s) editor(es), organizador(es) ou 

coordenador(es). 

 
 

Exemplo: 
Bagrichevsky M, Estevão A, organizadores. Saúde coletiva: dialogando 
sobre interfaces temáticas. Ilhéus: Editus; 2015. 542 p. 

 
 
 
 
2.4 Documento sem autoria ou autoria desconhecida 
 
 

A entrada da referência deve ser pelo título, em letras minúsculas, exceto a 

primeira letra da primeira palavra. 

 
 

Exemplo: 
Farmacopeia brasileira. 4a. ed. São Paulo: Atheneu; 1996. pt.2, p.16.1. 

 
 
 
 
2.5 Edição 
 
 

A primeira edição de um documento não precisa ser identificada. Abreviar os 

números ordinais e a palavra edição na língua do livro: 
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Exemplo: 
10a. ed.  (português e espanhol) 

10nd ed.  (inglês) 

10e éd.  (francês) 

10. Aufl.  (alemão) 

10ª ed.  (italiano) 

 
 
 
2.6 Lugar de publicação 
 
 

É a cidade onde o documento foi publicado e em casos de lugares 

homônimos, utilizar a sigla do estado para diferenciá-los. Utilizar o local de 

publicação entre colchetes quando for conhecido, mas não estiver disponível no 

documento.  

Caso a cidade onde se localiza a Editora não seja uma cidade conhecida, 

acrescente o Estado ou País (usar abreviaturas para o Estado). Se duas ou mais 

localidades de publicação são apresentadas, indicar a localidade primeiramente 

listada no livro ou, caso especificado, a localização da matriz da editora. Coloque 

dois pontos para separar a cidade da editora 

 

Exemplo: 
São Paulo: Moderna 
 

 

2.7 Data de publicação 
 
 

A data da publicação deve ser assinalada como aparece no documento. 

 
 

Exemplos: 
Múltiplas datas: 2018-2019. 

Data provável: [2014?]. 

Década provável: [199-?]. 

Data desconhecida: [data desconhecida]. 
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3 MODELOS DE REFERÊNCIAS 
 
 
3.1 Livro no todo 
 
 
Formato: 
Autor(es) do livro. Título. Edição. Local de publicação: Editora; Ano. 
 
 
 
Exemplos: 
 
Com 1 autor 
Pinheiro R. Conflitos, redes sociais e doenças crônicas: problemas e soluções para o 
século XXI. Brasília: Conselho Federal de Medicina; 2018. 
 
 
 
Com dois ou mais autores 
Brandão Neto RA, Velasco IT. Medicina de emergência: abordagem prática. 13a. ed. 
Barueri: Manole; 2019.  
 
 
 
3.2 Livro no todo em formato eletrônico  
 
 
Formato: 
Autor(es). Título [suporte]. Local de publicação:Editora; Ano. [data de acesso com a 
expressão “citado em”]. Endereço do site com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplos: 
Sangenis LFC, Oliveira EFR, Carreiro HJS, editores. Formação de professores para 
uma educação plural e democrática: narrativas, saberes, práticas e políticas 
educativas na América Latina [Internet]. Rio de Janeiro: EdUERJ; 2018. [citado em 
2019 set. 2]. Disponível em: http://books.scielo.org/id/ngnq4/pdf/sangenis-
9788575114841.pdf  
 
Guimarães RB. Saúde: fundamentos de Geografia humana [Internet]. São Paulo: Ed. 
UNESP; 2015 [citado em 2019 set. 2]. doi: 10.7476/9788568334386 
 
Almeida Filho JMC. Fisiologia: exercícios. [CD ROM]. São Paulo: Atenas; 2019. 
 
 
 
 
 

http://books.scielo.org/id/ngnq4/pdf/sangenis-9788575114841.pdf
http://books.scielo.org/id/ngnq4/pdf/sangenis-9788575114841.pdf
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3.3 Partes do livro 
 
 
3.3.1 Partes do livro com autoria própria  
 
 
Formato: 
Autor(es) da parte referenciada. Título da parte referenciada. In: Autor(es) do livro. 
Título do livro. Edição. Local de publicação: Editora; Ano. Página inicial-final da parte 
referenciada. 
 
 
 
Exemplo: 
Fleury S. Para uma teoria do movimento sanitário. In: Arouca S. O dilema 
preventivista: contribuição para a compreensão e crítica da medicina preventiva. Rio 
de Janeiro: FIOCRUZ; 2003. p. 243-7.  
 
 
 
3.3.2 Partes do livro sem autoria especial (trechos, fragmentos, volumes, capítulos, 

páginas, etc.) 

 
 
Formato: 
Autor(es) da obra toda. Título da obra toda. Edição. Local de publicação: Editora; 
Ano. Localização da parte referenciada. 
 
 
 
Exemplo: 
Ribeiro HP. A violência oculta do trabalho: as lesões por esforços repetitivos. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ; 1999. p. 51-70. 
 
 
 
3.3.3 Indicação de coleção 

 
 
Formato: 
Autor(es). Título. Edição. Local de publicação: Editora; Ano. (Título da coleção; nº). 
 
 
Exemplo: 
Indryan A, Sarmukaddam SB. Medical biostatistics. New York: Marcel Dekker; 2001. 
(Biostatistics; 7). 
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3.4 Artigo de revista 
 
 
Formato: 
Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título da revista abreviado. Data de publicação 
(ano mês dia); volume (número): páginas inicial-final do artigo. 
 
 
 
Exemplo: 
Marino C,Marcatto JT, Gushiken CY, Lima RS, Moris DV, Rodrigues MVP. 
Evaluation of Staphylococcus aureus resistance profile isolated from nursing 
students in an institution of higher education. Acta Sci Health Sci. 2016 July-
Dec;38(2):145-52.  
 
 
 
3.4.1 Artigo de revista sem autoria 
 
 
Formato: 
Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume 
(número): páginas inicial-final do artigo. 
 
 
 
Exemplo: 
Prise en charge chirurgicale de l’infertilité associée à l’endometriose. J Obstet 
Gynaecol Can. 2019;41(S1):S154−S6.  
 
 
 
3.4.2 Artigo de revista em formato eletrônico 
 
 
Formato: 
Autor(es). Título do artigo. Título do periódico abreviado [suporte]. Data de 
publicação [data de acesso com a expressão “citado em”]; volume (número): páginas 
inicial-final ou [número de páginas aproximado]. Endereço eletrônico com a 
expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Scucuglia CL, Creste JE. Diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) 
of tomato in greenhouse. Hortic Bras. [Internet]. 2014 June [cited 2019 June 17]; 
32(2):200-4. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
05362014000200200&lng=en&nrm=iso  

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marino,%20Carolina%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marcatto,%20Juliana%20Tramontini%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Gushiken,%20Carolina%20Yumi%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lima,%20Rodrigo%20Santos%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moris,%20Daniela%20Vanessa%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Rodrigues,%20Marcus%20Vinicius%20Pimenta%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Acta%20sci.,%20Health%20sci
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362014000200200&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362014000200200&lng=en&nrm=iso
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3.4.3 Artigo com indicação na PubMed 
 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número): páginas inicial-final do artigo. Citado em: PubMed: Identificador. 
 
 
 
Exemplo: 
Pissulin FDM, Pacagnelli FL, Aldá MA, Beneti R, Barros JL, Minamoto ST, Weber 
SAT. The triad of obstructive sleep apnea syndrome, COPD, and obesity: sensitivity 
of sleep scales and respiratory questionnaires. J Bras Pneumol. 2018 May-June; 
44(3):202-6. Cited: PMID: 30043886 
 
 
 
3.4.4 Artigo com DOI (Digital Object Identifier) 
 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número): páginas inicial-final do artigo. doi: identificador. 
 
 
 
Exemplo: 
Carapeba MOL, Junior BR, Cervelatti MV, Guaresemin FAL, Guaresemin PAL, 
Abreu MAMM. Cutaneous epithelioid hemangioma of atypical location: a case report. 
J Bras Patol Med Lab. 2015 Feb;51(1):44-7. doi: 10.5935/1676-2444.201500 
 
 
 
3.4.5 Artigo retratado 
 
 
Formato:  
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número): páginas inicial-final do artigo. (artigo original Retratação em: Autor. 
Título do periódico abreviado data de publicação (ano mês dia); volume (número): 
páginas retratadas. 
 
 
 
Exemplo: 
Lin SH, Cherian N, Wu B, Phee H, Cho C, Colombini M. Bax channel triplet: co-
operativity and voltage gating. Biochem J. 2014 Mar 28;459(2):397-404. doi: 
10.1042/BJ20131441. Retraction in: Lin SH, Cherian N,Wu B, Phee H,Cho C, 
Colombini M Biocheml J. 2019 May 31;476(10):1571. doi: 10.1042/BJ20131441_RE 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043886
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3.4.6 Artigo contendo retratação 
 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número): páginas inicial-final do artigo. Retratação de: Autor. Título do 
periódico abreviado data de publicação (ano mês dia); volume (número): páginas da 
retratação. 
 
 
 
Exemplo: 
Lin SH, Cherian N, Wu B, Phee H, Cho C, Colombini M. Bax channel triplet: co-
operativity and voltage gating. Biocheml J. 2019 May 31;476(10):1571. doi: 
10.1042/BJ20131441_RE. Retraction in: Lin SH, Cherian N,Wu B, Phee H, Cho C, 
Colombini M Biochem J. 2014 Mar 28;459(2):397-404. doi: 10.1042/BJ20131441 
 
 
 
3.4.7 Artigo com errata 
 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número): páginas inicial-final do artigo. Errata em: Título do periódico 
abreviado data de publicação (ano mês dia); volume (número): páginas da errata. 
 
 
 
Exemplo: 
Wang Y, Cheng C, Wang L, Li R, Chen J-H, Gong S-G. Anatomical variations in the 
origins of the celiac axis and the superior mesenteric artery: MDCT angiographic 
findings and their probable embryological mechanisms. Eur Radiol. 
2014;24(8):1777–84. Erratum in: Eur Radiol. 2019. doi: 10.1007/s00330-019-
06288-4  
 

 

3.4.8 Indicação do tipo de artigo  
 
 
Formato: 
Autor. Título [tipo de artigo]. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano 
mês dia); volume (número): páginas inicial-final do artigo. 
 
 
 
 
 

https://link.springer.com/journal/330
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Exemplo: 
Vachev AN, Frolova EV, Nefedova DV. Techenie rezistentnoi arterial'noi gipertenzii v 
otdalennom periode posle operatsii karotidnoi éndarteréktomii. / [Treatment of 
resistant arterial hypertension in the remote period after carotid endarterectomy] 
[abstract]. Angiol Sosud Khir. 2017;23(1):170-4. 
 
 
 
3.4.9 Número com parte 
 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número parte): páginas inicial-final do artigo. 
 
 
 
Exemplo: 
Védie A-L, Neuzillet C. Pancreatic cancer: best supportive care. Presse Med. 2019 
Mar; 48(3 Pt 2):e175-e85. 
 
 
 
3.4.10 Volume com suplemento 
 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume número do suplemento: páginas inicial-final do artigo. 
 
 
Exemplo: 
Fruet IMA, Dalmolin GL, Bresolin JZ, Andolhe R, Barlem ELD. Moral distress 
assessment in the nursing team of a hematology-oncology sector. Rev Bras Enferm.  
2019 Feb;72(suppl 1):58-65. doi: 10.1590/0034-7167-2017-0408. 
 
 
 
3.9.11 Número com suplemento 
 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número seguido do número do suplemento): páginas inicial-final do artigo. 
 
 
 
 
 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Vachev,%20A%20N%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Frolova,%20E%20V%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Nefedova,%20D%20V%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Angiol%20Sosud%20Khir
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22V%C3%A9die,%20Anne-Laure%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Neuzillet,%20Cindy%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Presse%20Med
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fruet,%20Isolina%20Maria%20Alberto%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-990717
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-990717
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-990717
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-990717
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-990717
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-990717
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-990717
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20enferm
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Exemplo: 
Fuenzalida M, Fernández de Sevilla DY, Buño W. La amplitud y duración de los 
Epsps regula la ventana temporal del fenómeno de STDP (Spike Timing Dependent 
Plasticity). Biol Res. 2007;40(suppl A):R37-R8. 
 
 
 
3.9.12 Paginação com numeração romana 

 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); 
volume (número): páginas inicial-final do artigo em romano. 
 
 
 
Exemplo: 
Pawlik TM. Minimally invasive oncologic surgery, part II. Surg Oncol Clin N Am. 
2019;28(2):xiii–iv. 
 
 
 
3.9.13 Sem volume e sem número 

 
 
Formato: 
Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): 
páginas inicial-final. 
 
 
 
Exemplo: 
Gil Moncayo FL, Maté Méndez J, Ochoa Arnedo C, Casellas-Grau A, Trelis Navarro 
J, Borràs Andrés JM. Abordaje de la complejidad psicosocial en pacientes con 
cáncer. Med Clin (Barc). 2019 May 25. 
 
 
 
3.10 Artigo de jornal 
 
 
Formato: 
Autor. Título do artigo. Nome do jornal. Data (ano mês dia); Seção: página (coluna). 
 
 
 
Exemplo: 
Mantovani F, Queirolo G. planeta terá mais de 2 bilhões de pessoas até 2050, prevê 
ONU. Folha de São Paulo. 2019 jun. 18; Cad. Mundo: A12. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105532071930002X?via%3Dihub#!
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Gil%20Moncayo,%20Francisco%20Luis%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mat%C3%A9%20M%C3%A9ndez,%20Jorge%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ochoa%20Arnedo,%20Cristian%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Casellas-Grau,%20Anna%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Trelis%20Navarro,%20Jordi%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Trelis%20Navarro,%20Jordi%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Borr%C3%A0s%20Andr%C3%A9s,%20Josep%20Maria%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Med%20Clin%20(Barc)
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3.10.1 Artigo de jornal em formato eletrônico 

 
 
Formato: 
Autor. Título do artigo [suporte]. Título do jornal. Data (ano mês dia) [data de acesso 
com a expressão “citado em”]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível 
em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Amendola G. Interditado desde janeiro, acesso da Marginal Tietê à Via Dutra é 
reaberto [Internet]. UOL Notícias. 2019 jun. 18 [citado em 2019 jun. 20]. Disponível 
em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-
estado/2019/06/17/interditado-desde-janeiro-acesso-da-marginal-tiete-a-via-dutra-e-
reaberto.htm 
 
 
 
 
3.11 Documento jurídico1 
  
 
Constituição 
 
Formato: 
Órgão responsável (País). Título (especificação de legislação, nº, data). Ementa. 
Indicação da publicação oficial. Data de publicação (ano, mês, dia); Seção. Página 
inicial-final. 
 
 
 
Exemplo: 
Presidência da República (Brasil). Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília: Senado Federal; 1988. 
 
 
 
Código 
 
Formato: 
Título (País). (especificação de legislação, nº, data). Ementa. Indicação da 
publicação oficial. Edição. Local: Editora; ano. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 As referências de documentos jurídicos foram adaptadas para o Estilo de Vancouver, uma vez que 
os exemplos apresentados na Norma Vancouver não apresentam exemplos que satisfazem as 
exigências da documentação jurídica brasileira. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/06/17/interditado-desde-janeiro-acesso-da-marginal-tiete-a-via-dutra-e-reaberto.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/06/17/interditado-desde-janeiro-acesso-da-marginal-tiete-a-via-dutra-e-reaberto.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/06/17/interditado-desde-janeiro-acesso-da-marginal-tiete-a-via-dutra-e-reaberto.htm
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Exemplo: 
Código Comercial e Constituição Federal (Brasil). Lei nº 556, de 25-6-1850, 
atualizada e acompanhada de Legislação Complementar. 12a. ed. São Paulo: 
Saraiva; 2006. 
 
 
 
CLT 
 
Formato: 
Título (País). (especificação de legislação, nº, data). Indicação da publicação oficial. 
Local: Editora; ano.  
 
 
 
Exemplo: 
CLT Saraiva acadêmica e Constituição Federal (Brasil). Inclui Decreto-lei n.º 5.452, 
de 1.º-5-1943, acompanhado do Código de Processo Civil e de dispositivos do 
Código Civil, Legislação Complementar, Súmulas, Orientações Jurisprudênciais, 
Precedentes Normativos, Enunciados das Jornadas de Direito Material e Processual 
do Trabalho, da 1ª Jornada de Direito Processual Civil e Índices. 51a. ed. São Paulo: 
Saraiva Jur; 2018. 
 

 

3.11.1 Documento jurídico em formato eletrônico 
 
 
CLT 
 
Formato: 
Título (País). (especificação de legislação, nº, data). [suporte]. Indicação da 
publicação oficial. Local: Editora; ano. [data de acesso com a expressão “citado 
em”]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:”. 
 
 
 
Exemplo: 
CLT: Consolidação das leis do trabalho (Brasil).  [Internet]. Brasília: Câmara dos 
Deputados, Edições Câmara; 2018. [citado em 2020 jan. 10]. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/ngnq4 
 
 
 
Decreto 
 
Exemplo: 
Decreto nº 9.977, de 19 de agosto de 2019 (Brasil). Dispõe sobre a Estratégia 
Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto e o Comitê de Investimentos e 
Negócios de Impacto. [Internet]. Diário Oficial da União. 2019 ago. 19 [citado em 
2019 ago. 23]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/decreto/D9977.htm.  

http://books.scielo.org/id/ngnq4
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.977-2019?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9977.htm
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Lei 
 
Exemplo: 
Presidência da República (Brasil). Lei complementar nº 168, de 12 de junho de 2019. 
Autoriza, no prazo que específica, o retorno ao Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Simples Nacional) dos optantes excluídos desse regime tributário 
em 1º de janeiro de 2018. [Internet]. Diário Oficial da União. 2019 jun. 12 [citado em 
2019 ago. 22]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp168.htm 
 
 
 
3.12 Normas técnicas 
 
 
Formato:  
Órgão Normalizador. Título: subtítulo. Local de publicação: Editora; Ano. volume ou 
página (s).  
 
 
Exemplo: 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023: Informação e documentação 
- referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT; 2018. 68 p. 
 
 
 
3.12.1 Normas técnicas em formato eletrônico 
 
 
Formato:  
Órgão normalizador. Título [suporte]. Local de publicação: Editora; ano. [Data de 
acesso com a expressão “citado em:”]. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Instituto de Engenharia. Norma técnica para elaboração de orçamento de obras de 
construção civil norma técnica IE – nº 01/2011 [Internet]. São Paulo: Instituto de 
Enfgenharia; 2011. [citado em 2019 ago. 20]. Disponível em: 
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/wp-
content/uploads/2017/10/arqnot7629.pdf 
 
 
3.13 Monografia, dissertação e tese  
 
 
Formato: 
Autor. Título [Título do documento]. Local: Local onde foi apresentada; ano. Página. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp168.htm
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/wp-content/uploads/2017/10/arqnot7629.pdf
https://www.institutodeengenharia.org.br/site/wp-content/uploads/2017/10/arqnot7629.pdf
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Exemplos: 
Liboni IS. Espaçamento ideal entre pórticos de edifícios industriais. [monografia]. 
Presidente Prudente: Universidade do Oeste Paulista; 1986. 79 f. 
 
Bressa RC. Autoeficácia do docente de medicina na utilização do Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE) [dissertação]. Presidente Prudente: 
Universidade do Oeste Paulista; 2018. 196 f. 
 
Godinho AMM. Análise da simulação computacional da produtividade de cultivares 
de cana-de-açúcar no Oeste Paulista [tese]. Presidente Prudente: Universidade do 
Oeste Paulista; 2019. 72 f. 
 
 
 
3.13.1 Monografia, dissertação e tese em formato eletrônico 
 
 
Formato: 
Autor. Título [Tipo de documento] [suporte]. Local: Instituição onde foi apresentada; 
ano. Data de acesso com a expressão “citado em” Endereço eletrônico com a 
expressão “Disponível em:”  
 
 
 
Exemplos: 
Barbosa RC. Ação docente e ensino de geografia: limites e possibilidades para a 
aplicabilidade do currículo no programa ensino integral [dissertação] [Internet]. 
Presidente Prudente: Universidade do Oeste Paulista; 2018. [citado em 2019 jul. 29]. 
Disponível em: 
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/bitstream/jspui/1128/5/Ronaldo%20Costa%20Barbo
sa.pdf 
 
 
 
3.14 Dicionário 
 
 
Formato: 
Autor. Título da obra. Edição (se houver). Local de publicação: Editora; ano. Termo 
pesquisado (se houver); número da página (se houver). 
 
 
Exemplos: 
Ferreira ABH. Novo dicionário Aurélio da lingua portuguesa. 4a. ed. Curitiba: 
Positivo; 2009. Enofitalmia, p.757. 
 
Aquaviva MC. Dicionário Jurídico Brasileiro.13a. ed. São Paulo: Jurídica Brasileira; 
2006. Direito de Redobro, p.307. 
 

http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/bitstream/jspui/1128/5/Ronaldo%20Costa%20Barbosa.pdf
http://bdtd.unoeste.br:8080/jspui/bitstream/jspui/1128/5/Ronaldo%20Costa%20Barbosa.pdf


24 
 

Enciclopédia Mirador Internacional. São Paulo: Encyclopaedia Britannica do Brasil; 
1995. Ácidos nucléicos; v. 2, p. 75. 
 
 
 
3.14.1 Verbete em formato eletrônico 
 
 
Formato: 
Autor (se houver). Título [suporte]. Edição (se houver). Local de publicação: Editora; 
ano. Termo pesquisado; volume (se houver), número da página (se houver). [data de 
acesso com a expressão “citado em”]. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Michaellis: dicionário Brasileiro da Lingua Portuguesa [Internet]. São Paulo: 
Melhoramentos; 2018. [citado em 2019 jul. 29]. Disponível em: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/barosc%C3%B3pio/ 
 
 
 
3.15 Anais no todo 
 
 
Formato: 
Nome do evento; Ano e data do evento; Local. 
 
 
 
Exemplos: 
Anais da 2ª Jornada de Fisioterapia Dermatofuncional em Cirurgia Plástica: 
conteúdo científico; 2018; Curitiba, PR. 
 
Anais do Simpósio de Iniciação Científica da FACLEPP; 2007; Presidente Prudente, 
SP. 
 
 
 
3.15.1 Anais no todo em formato eletrônico 
 
 
Formato: 
Nome do evento [suporte]; Ano e data do evento; Local. [data de acesso com a 
expressão “citado em”]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/barosc%C3%B3pio/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/barosc%C3%B3pio/
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Exemplo: 
Anais do XXIV Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
[Internet]; 2019 out. 21-24; Presidente Prudente, SP. [2010 jan. 17]. Disponível em: 
http://www.unoeste.br/Evento/anais/ENEPE2019 
 
 
 
3.15.2 Trabalho publicado em Anais 
 
 
Formato: 
Autor(es). Título. Nome do evento; Ano e data do evento; Local.  
 
 
 
Exemplo: 
Carrara TMP, Nunes SC, Sarsur AM. Retenção de talentos de diversas gerações em 
um mesmo contexto organizacional. Anais do IV Encontro de Gestão de Pessoas e 
Relações de Trabalho; 2013 nov. 3-5; Brasília, DF. 
 
 
 
3.15.2.1 Trabalho publicado em Anais em formato eletrônico 

 
 
Formato: 
Autor(es). Título [suporte]. Nome do evento; Ano e data do evento; Local. [data de 
acesso com a expressão “citado em”]. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Rocha HM, Lemos WM. Metodologias ativas: do que estamos falando? Base 
conceitual e relato de pesquisa em andamento [Internet]. Anais do IX Simped: 
Simpósio Pedagógico e Pesquisas em Educação; 2014; Resende, RJ. [citado em 
2019 ago. 20]. Disponível em: https://www.aedb.br/wp-
content/uploads/2015/05/41321569.pdf.  
 
 
 
 
3.16 Material especial 
 
 
Formato:  
Autor. Título [suporte]. Local: editora; ano. Extensão do item, características 
específicas conforme o caso. 
 
 

http://www.unoeste.br/Evento/anais/ENEPE2019
https://www.aedb.br/wp-content/uploads/2015/05/41321569.pdf
https://www.aedb.br/wp-content/uploads/2015/05/41321569.pdf
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Exemplos: 
Américo T, Barraviera B. Acidentes por animais peçonhentos [DVD]. Botucatu: Ed. 
Unesp; 2007. (41 min): NTSC, son., color. 
 
Fletcher AJ. Manual Merck de medicina [CD ROM]. São Paulo: Roca; 1995. 
 
América do Sul: mapa físico [mapa]. Santo André: Geomapas; 1995. 1 mapa: color; 
47x34cm. 
 
 
 
3.17 Base de dados na Internet 
 
 
Formato: 
Título Base de Dados [suporte]. Local (Sigla): Editora; Ano. [data de acesso com a 
expressão “citado em”]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplos: 
Directory of Open Access Journals [Internet]. Escócia (RU): Universidade de Lund; 
2003. [cited 2019 Jul 10]. Available from: https://doaj.org/ 
 
Cochrane Library [Internet]. Londres (RU): Wiley InterScience; c1999. [cited 2019 Jul 
16]. Available from: https://www.cochranelibrary.com/ 
 
Scielo [Internet]. São Paulo: Scielo; 2002. [citado 2019 jul. 10]. Disponível em: 
https://scielo.org/pt 
 
 
 
3.17.1 Base de dados governamental 
 
 
Formato: 
Órgão Responsável Local (País, Estado, Cidade). Título da Base de Dados 
[suporte]. Local: Editora; Ano. [data de acesso com a expressão “citado em”]. 
Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
Exemplos: 
Ministério da Educação (Brasil). Portal de Periódicos CAPES [Internet]. Brasília: 
Ministério da Educação; 2000. [citado em 2019 jul. 9]. Disponível em: 
http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Brasil). Plataforma 
Lattes [Internet]. Brasília: CNPq; 1999. [citado em 2019 ago. 10]. Disponível em: 
http://lattes.cnpq.br/ 
 

https://doaj.org/
https://www.cochranelibrary.com/
https://scielo.org/pt
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://lattes.cnpq.br/
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3.18 Homepage com autor 
 
 
Formato: 
Autor. Título [suporte]. Local: Editora; ano [data da última atualização; data de 
acesso]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Sara B. Physicians support paid parental leave to boost health outcomes [Internet]. 
Chicago: American Medical Association; 2019 [updated 2019 June 13; cited 2019 
June 17]. Available from: www.ama-assn.org/ 
 
 
 
3.18.1 Homepage sem autor específico 

 
 
Formato: 
Nome da homepage. Título artigo [suporte]. Local: Editora; ano. [data da última 
atualização; data de acesso]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Unoeste. Técnica possibilita reduzir dores durante e pós-castração [Internet]. 
Presidente Prudente: Universidade do Oeste Paulista; 2019. [atualizado 2019 jun. 
14; citado em 2019 jun. 17]. Disponível em:  
https://www.unoeste.br/noticias/2019/6/tecnica-possibilita-reduzir-dores-durante-e-
pos-castracao 
 
 
 
3.19 Lista de discussão 
 
 
Formato: 
Nome do autor. Assunto da Discussão. In: Site da Lista de Discussão [suporte]. 
Local de publicação: Editora; data da discussão [data de acesso]. [quantidade 
aproximada de telas onde foi acessado o conteúdo]. 
 
 
 
Exemplo: 
Alexander M. Safety and society: cycle helmet debates. In: H-Net [Internet]. 
Michigan: Humanities & Social Sciences Online; 2019 Jun 3 [cited 2019 jun. 19]. 
[cerca de 2 telas]. 
 
 

http://www.ama-assn.org/
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3.20 e-mail padrão 
 
 
Formato: 
Nome do Remetente. Assunto do e-mail [suporte]. Mensagem para: Nome do 
Destinatário. Data de envio do e-mail [data da citação]. [quantidade de parágrafos]. 
 
 
 
Exemplo: 
Silingovschi RRL. Subcomissão do NAI [Internet]. Mensagem para: Karla Barbosa. 
2019 abr. 24 [citado em 2019 jun. 10]. [2 parágrafos]. 
 
 
 
3.20.1 e-mail com organização como autor 

 
 
Formato: 
Nome da Organização (Localização da Organização). Assunto [suporte]. Mensagem 
para: Nome do destinatário. Data de envio do e-mail [data de acesso]. [quantidade 
aproximada de telas do conteúdo]. 
 
 
 
Exemplo: 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (Brasília, DF). DSpace: 
submission approved and archived [Internet]. Mensagem para: Karla Barbosa. 2019 
jun. 10 [citado em 2019 jun. 15]. [cerca de 1 tela]. 
 
 
 
3.21 Blog pessoal 
 
 
Formato: 
Autor do Blog. Título Blog [suporte]. [data da última atualização; data de acesso]. 
Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Saijo A. Blog Registro Médico [Internet]. [atualizado em 2015 nov. 2; citado em 2019 
jun. 26]. Disponível em: https://registromedico.wordpress.com/. 
 
 
 
 

https://registromedico.wordpress.com/
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3.21.1 Blog governamental 

 
 
Formato: 
Autor do Blog. Título Blog [suporte]. Local: Editora; [data da última atualização; data 
de acesso]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Tiné L. Blog da Saúde [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; [atualizado em 2019 
jun. 19; citado em 2019 jun. 25]. Disponível em: 
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/53903-ze-gotinha-tera-ajuda-de-
hackers-para-ampliar-a-vacinacao-no-brasil. 
 
 
 
3.21.2 Blog sem identificação do autor 

 

Formato: 
Título Blog [suporte]. Assunto. [data da última atualização; data de acesso]. 
Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Blog da Saúde [Internet]. Autocuidado. [atualizado em 2008; citado em 2019 jun. 25]. 
Disponível em: http://www.blogdasaude.com.br/2019/03/26/autocuidado/ 
 
 
 
3.22 Mapas impresso 
 
 
Formato: 
Órgão Responsável. Local (País, Estado, Cidade). Título do mapa [mapa]. Local: 
Editora; Ano. Escala do mapa; detalhes físicos. 
 
 
 
Exemplos: 
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (Brasil). Bauru: folha SF-22-Z-B-I-4 
[mapa]. Brasília, DF: Departamento de Cartografia; 1973. 1 folha: 1:50.000; 75 x 
61cm.; color. 
 
Instituto Geográfico e Geológico (São Paulo). Santa Albertina: Folha SF-22-D-I-2 
[mapa]. São Paulo, SP: Instituto Geográfico e Geológico; 1965. 1 folha: 1:50.000; 76 
x 61 cm.; color. 
 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/53903-ze-gotinha-tera-ajuda-de-hackers-para-ampliar-a-vacinacao-no-brasil.
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/53903-ze-gotinha-tera-ajuda-de-hackers-para-ampliar-a-vacinacao-no-brasil.
http://www.blogdasaude.com.br/2019/03/26/autocuidado/
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3.22.1 Mapas em formato eletrônico 
 
 
Formato: 
Órgão Responsável. Local (País, Estado, Cidade). Título do mapa [mapa] [suporte]. 
Local: Editora; Ano. Escala do mapa; detalhes físicos. [data de acesso com a 
expressão “citado em”]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
Exemplo: 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (São Paulo). Carta pedológica de 
Piracicaba: Folha SF-23-Y-A-IV [mapa] [Internet]. São Paulo: Instituto Geográfico e 
Cartográfico; 1989. 1 folha: 1:100.000.; color. [citado em 2019 jul. 05]. Disponível 
em: https://www.ihgp.org.br/mapoteca/ 
 
 
 
3.23 Relatório técnico ou científico impresso 
 
 
Formato: 
Nome da Organização (País, Estado ou Cidade). Título do relatório. Local: Editora; 
ano. Quantidade de páginas. 
 
 
 
Exemplo: 
Conselho Regional de Farmácia (São Paulo). Relatório encontros de professores de 
deontologia farmacêutica: código de ética da profissão farmacêutica. São Paulo: 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo; 2011. 58 p. 
3.23.1 Relatório técnico ou científico em formato eletrônico 

 
 
Formato: 
Nome do autor. Título do relatório [suporte]. Local: Editora; ano. Quantidade de 
páginas. Número do relatório [data de acesso com a expressão “citado em”]. 
Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Pinto A, Amaral P, Amaral M. Levantamento de iniciativas de manejo florestal 
comunitário e familiar: relatório técnico [Internet]. Belém: Imazon; 2010. 82 p. 
Relatório nº 83038175 [citado em 2019 jul. 12]. Disponível em: 
http://www.florestal.gov.br/publicacoes/541-levantamento-de-iniciativas-de-manejo-
florestal-comunitario-e-familiar-relatorio-tecnico 
 
 

https://www.ihgp.org.br/mapoteca/
http://www.florestal.gov.br/publicacoes/541-levantamento-de-iniciativas-de-manejo-florestal-comunitario-e-familiar-relatorio-tecnico
http://www.florestal.gov.br/publicacoes/541-levantamento-de-iniciativas-de-manejo-florestal-comunitario-e-familiar-relatorio-tecnico
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3.24 Memorial com fotografias 
 
 
 
Formato: 
Órgão Responsável Local (País, Estado, Cidade). Título [fotografia]. Local: Editora; 
Ano. Título da fotografia; ano da fotografia. 
 
 
 
Exemplo: 
Secretária da Cultura (São Paulo). Memorial da imigração judaica [fotografia]. São 
Paulo: Associação Cultural Brasileira Kehilat Israel; 2018. Primeiro açougue Kosher 
do bairro do Bom Retiro; 1926. 
 

 
 
3.24.1 Memorial em formato eletrônico 

 
 
Formato: 
Órgão Responsável Local (País, Estado, Cidade). Título [fotografia] [suporte]. Local 
de publicação: Editora; Ano. [data de acesso com a expressão “citado em”]. 
Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:” 
 
 
Exemplo: 
Secretaria da Cultura (Rio Grande do Sul). Memorial do Rio Grande do Sul 
[fotografia] [Internet]. Rio Grande do Sul: Secretaria de Estado da Cultura; 2019. 
[citado em 2019 ago. 15]. Disponível em: https://cultura.rs.gov.br/memorial-rgs 
 
 
 
 
3.25 Bula  
 
 
Formato: 
Nome do medicamento [bula]. Local: Nome do fabricante; Ano. 
 
 
 
Exemplo: 
Amidalin [bula]. São Paulo: QIF; 1986. 
 
 
 
 

https://cultura.rs.gov.br/memorial-rgs
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3.25.1 Bula em formato eletrônico 

 
 
Formato: 
Nome do medicamento [bula] [suporte]. Local: Nome do fabricante; Ano. [data de 
acesso com a expressão “citado em”]. Endereço eletrônico com a expressão 
“Disponível em:” 
 
 
 
Exemplo: 
Adivil [bula] [Internet]. São Paulo: Wyeth Indústria Farmacêutica; 2019. [citado em 
2020 jan 22]. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp 
 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp
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