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1 REFERÊNCIAS
Definição: São as citações das fontes utilizadas pelo autor, que permitem a
identificação, no todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados
em diversos tipos de material/suporte. Estas devem ser devidamente
referenciadas e obrigatoriamente citadas no texto, respeitando-se os direitos
autorais.
Os exemplos a seguir estão de acordo com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas, NBR 6023.
Regras para indicação de autores
Indica(m)-se o(s) autor(es) pelo sobrenome, em letras maiúsculas, seguido
do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, na forma abreviada ou não. Deve-se
padronizar a indicação dos prenomes, todos abreviados ou todos por extenso.
Exemplos:
1 autor: VERONESI, Roberto ou VERONESI, R.
2 autores: LIMA, E. J.; NICOLA, J. H.
3 autores: LIMA, E. J.; NICOLA, J. H.; LIMA FILHO, M. T.
mais de 3 autores: Indica-se o primeiro autor do documento, seguido da
expressão et al. (latim), que significa “e outros”.
NIGRO, A. J. T. et al.
editor(es), coordenador(es) e organizador(es)
Quando houver indicação explicita de responsabilidade pelo livro ou
documento,

como

editor(es),

coordenador(es)

e

organizador(es),

esta

informação deverá ser indicada após o autor, entre parênteses e na forma
abreviada.
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Exemplos:
MARCONDES, E. (Ed.).
MARCONDES, E. (Org.).
MARCONDES, E.; NICOLA, J. H.; LIMA FILHO, M. T. (Org.).
MARCONDES, E. et al. (Coord.).
sobrenomes espanhóis
O sobrenome paterno antecede o materno e a entrada na referência deverá ser
pelo sobrenome paterno.
Exemplo:
Juan Dias Bordenave deverá ser referenciado como: DIAS BORDENAVE, J.
sobrenomes compostos
Exemplos:
Sobrenomes ligados por hífen: DAY-LEWIS, E.
Sobrenomes ligados por e: COSTA E SILVA, B. M.
sobrenomes que indicam parentesco
Indica-se o grau de parentesco após o sobrenome, em letras maiúsculas.
Exemplos:
SILVEIRA JÚNIOR, A. P.
SILVEIRA FILHO, A. P.
SILVEIRA NETO, A. P.
entidade governamental
Indica-se o país, Estado ou município/cidade, seguido da subdivisão
governamental.
Exemplos:
BRASIL. Ministério da Saúde.
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde.
MARÍLIA. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Saúde.
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Instituição
Indica-se o nome da Instituição, em letras maiúsculas, por extenso.
Exemplos:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA.
FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA.
autoria desconhecida (Obra anônima)
Inicia-se pelo título do documento. Descreve-se em letras maiúsculas até a
primeira palavra significativa do mesmo.
Exemplos:
DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro.
O MUNDO dos micróbios.
Regras para indicação do título e subtítulo
O título do livro, do capítulo, do artigo, do trabalho apresentado em evento, da
tese e outros devem ser transcritos exatamente como se encontram no
documento referenciado. Apenas a letra inicial da primeira palavra deverá ser
em maiúscula, exceto siglas, nomes próprios ou de programas, projetos,
eventos, etc.
O título principal do documento deverá sempre ser destacado (negrito, grifo,
itálico). No caso do livro, o título principal é o título do livro e no caso do
periódico é o título do periódico.
O subtítulo (quando houver) deverá ser indicado após o título, separado deste
por dois pontos, sem o destaque usado no título.
Exemplos:
Moralidade infantil em Belo Horizonte (MG).
Mortalidade em recém-nascidos assistidos pelo Programa Municipal de
Aleitamento Materno, na cidade de São Paulo - SP.
Pesquisa social: teoria, método e criatividade.
Regras para indicação do número de edição
A edição do livro deverá ser indicada somente a partir da segunda edição, de
acordo com o idioma original e seguido da abreviatura ed.
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Exemplos:
2. ed. (português)
2nd ed. (inglês)
Regras para indicação de local/cidade de publicação do documento
O nome do local (cidade de publicação) deve ser indicado tal como figura no
documento.
Exemplo:
Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Educação Médica, 1990.
Local/Cidades com o mesmo nome, porém de diferentes estados.
No caso, de cidades diferentes com o mesmo nome, acrescenta-se a sigla do
estado para diferenciação.
Exemplos:
Viçosa (MG) – cidade de Viçosa, no Estado de Minas Gerais
Viçosa (CE) – cidade de Viçosa, no Estado do Ceará.
Local de publicação não descrito no documento
Quando se tem certeza do local de publicação de um livro, mas o mesmo não
consta na publicação, indica-se o mesmo entre colchetes.
Exemplo:
[Rio de Janeiro]: Associação Brasileira de Educação Médica, 1990.
Diversos locais/cidades, mesma editora
Quando houver mais de um local para a mesma editora, indica-se o primeiro.
Exemplo:
São Paulo: Makron Books do Brasil, 1994.
Nenhum local de publicação identificado no documento
Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão sine loco,
abreviada, entre colchetes.
Exemplo:
Educação médica no Brasil: história. [S.l.]: Sol e Lua, 1990.
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Regras para indicação de Editora (Casa Publicadora) do documento.
Deve ser indicada após o local de publicação do documento, separada deste
por dois pontos. Os elementos que designam a natureza jurídica ou comercial
da editora deverão ser usados somente nos casos que façam falta para a
identificação da mesma.
Exemplo:
São Paulo: Atheneu, 1990.
Documentos publicados por duas ou mais editoras
Quando houver duas ou mais editoras, indicam-se ambas, com seus
respectivos locais (cidades), separadas por ponto e vírgula. Se as editoras
forem três ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em destaque.
Exemplo:
Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1990.
Nenhuma editora de publicação identificada no documento
Quando nenhuma editora puder ser identificada no documento, deve se indicar
a expressão sine nomine, abreviada, entre colchetes.
Exemplos:
Educação médica no Brasil. Rio de Janeiro: [s.n.], 1990.
Nenhum local e editora de publicação identificada no documento
Quando o local e editora não puderem ser identificados na publicação, utilizamse ambas as expressões, abreviadas e entre colchetes.
Exemplo:
Educação médica no Brasil. [S.l.: s.n.], 1990.
Editora institucional ou governamental já indicada na autoria do
documento
Quando a editora é a mesma instituição responsável pela autoria e já tiver sido
mencionada, esta não deverá ser indicada.
Exemplo:
FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA. Projeto Pedagógico do Curso de
Enfermagem. Marilia, 2008.
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Regras para indicação de data do documento.
Deverá ser indicada após a editora, em algarismos arábicos, separada desta
por vírgula.
Exemplo:
New York: Elsevier, 2010.
Quando o documento apresenta somente data de copyright.
Indica-se a data, precedida desta informação.
Exemplo:
New York: Elsevier, c2010.
Datas que indicam períodos numa única publicação.
Separar a data inicial da data final por barra simples.
Exemplo:
New York: Elsevier, 2000/2001.
Nenhuma data identificada no documento
A indicação da data de publicação do documento é obrigatória (elemento
essencial). Se nenhuma data puder ser identificada no documento, indica-se
uma data aproximada entre colchetes, conforme abaixo:
[entre 1971 e 1975] intervalo provável
[1969?]

data provável

[199-]

década certa

[197-?]

década provável

[20--?]

século provável

[20--]

século certo
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Exemplos de referências (documentos mais comuns)
• Livros (publicações avulsas consideradas no todo)
Formato impresso
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em negrito: subtítulo se
houver. número da edição. Cidade de publicação: Editora, ano de publicação.
Total de páginas. (Série entre parênteses se houver)
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico: diretrizes para o
trabalho didático-científico na universidade. 11. ed. São Paulo: Cortez, 1984.
195 p. (Coleção educação contemporânea).
Formato eletrônico
SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em negrito: subtítulo se
houver. número da edição. Cidade de publicação: Editora, ano de publicação.
Informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Data de acesso do
documento.
ALVES, C. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em:
<http://www.terra.com.br/birtualbooks/freebool/port/Lport2/navionegreiro.htm>.
Acesso em: 10 jan. 2012.
MORRIS, P. J.; MALT, R. A. (Ed.). Oxford textbook of surgery. Oxford:
Oxford University Press, 1995. 1 CD-ROM.
• Capítulo de livro (quando o autor do capítulo é o mesmo do livro)
SOBRENOME, Nome do autor do capítulo (que é o mesmo do livro). Titulo do
capítulo. In: ______. (6 travessões) Título do livro em negrito: subtítulo se
houver. número da edição. Cidade de publicação: Editora, ano de publicação.
cap. número, página inicial-página final.
Nota: a expressão latina In, significa em
TIBA, I. Adolescência, o segundo parto. In: ______. Adolescência: o despertar
do sexo. 4. ed. São Paulo: Gente, 1994. p. 15-28.
Formato eletrônico
SOBRENOME, Nome do autor do capítulo (que é o mesmo do livro). Titulo do
capítulo. In: ______. (6 travessões) Título do livro em negrito: subtítulo se
houver. número da edição. Cidade de publicação: Editora, ano de publicação.
cap. número, página inicial-página final. Informações relativas à descrição física
do meio eletrônico. Data de acesso do documento.
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TIBA, I. Adolescência, o segundo parto. In: ______. Adolescência: o despertar
do sexo. 4. ed. São Paulo: Gente, 1994. p. 15-28. Disponível em:
<http:www.adolescencia.org.br>. Acesso em: 17 ago. 2012.
• Capítulo de livro (quando o autor do capítulo é diferente do autor/editor
principal do livro)
SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo. In:
SOBRENOME, Nome do autor do livro. Título do livro em negrito. número da
edição. Cidade de publicação: Editora, ano de publicação. cap. número, página
inicial-página final.
KLASSEN, C. D. Princípios de toxicologia. In: GILMAN, A. G. et al. (Ed.).
Goodman e Gilman as bases farmacológicas da terapêutica. 8. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1991. cap. 3, p. 32-39.
PARKER, F. Patologias cutâneas de importância geral. In: BENNET, J. C.;
PLUM, F. (Ed.). Cecil tratado de medicina interna. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1997. v. 2, cap. 475, p. 2426-2451.
Formato eletrônico
SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo. In:
SOBRENOME, Nome do autor do livro. Título do livro em negrito. número da
edição. Cidade de publicação: Editora, ano de publicação. cap. número, página
inicial-página final. . Informações relativas à descrição física do meio eletrônico.
Data de acesso do documento.
PARKER, F. Patologias cutâneas de importância geral. In: BENNET, J. C.;
PLUM, F. (Ed.). Cecil tratado de medicina interna. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1997. v. 2, cap. 475, p. 2426-2451. Disponível em:
<htt:www.booksonline.com.br>. Acesso em: 17 ago. 2012.
• Artigo de periódico (revista)
Nota: Os títulos de periódicos deverão ser padronizados, todos por extenso
ou abreviados. Se optar pela forma abreviada os mesmos deverão ser
uniformizados de acordo com LILACS e/ou MEDLINE.
SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Título do periódico em
negrito, cidade de publicação, número do volume, número do fascículo, página
inicial-página final, mês e ano do periódico.
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Formato impresso
JUDICE, L. F.; JUDICE, N. M. Resumo de texto científico: técnica de
construção. Jornal de Pneumologia, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 107-108, jun.
1985.
JUDICE, L. F.; JUDICE, N. M. Resumo de texto científico: técnica de
construção. J. Pneumol., Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 107-108, jun. 1985.
SILVA, V. L. Pós-graduação em ciência da informação. Cienc. Inf., Brasília, v.
29, n. 4, p. 15-18, dez. 1995 / maio 1996.
DRUMOND, D. A. F. et al. Duodenoprancreatectomia no trauma: relato de
caso. Rev. Med. Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 20, n. 4, p. 601-605,
out./dez. 2010.
Formato eletrônico
ETCHELLS, E. et al. Bioethics for clinicals: 1. consent. Can. Med. Assoc. J.,
Ottawa, v. 155, p. 177-180, 1996. Disponível em:
<http://www.cmaj/series/bioethic.htm>. Acesso em: 10 mar. 1999.
LOWENBERG-NETO, P.; NAVARRO-SILVA, M. A. Primeiro registro de Aedes
albopictus no Estado de Santa Catarina, Brasil. Rev. Saúde Pública, São
Paulo, v. 36, n. 2, abr. 2002. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003489102002000200019&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 mar. 2003.
Artigo: Editorial ou carta, formato impresso
KARAPOLAT, S. O uso de animais em estudos experimentais. J. Bras.
Pneumol., Brasilia, v. 34, n. 11, p. 989, nov. 2008.
KUMAR, P. J.; FARTHING, M. G. J. Oats and celiac disease [editorial]. N. Engl.
J. Med., Boston, v. 333, n. 16, p. 1075-1076, Oct. 1995.
Artigo: Edições ou números especiais e suplementos, formato impresso
DELGADO, J. A. Que é o "ser da família"? Texto & Contexto Enferm.,
Florianópolis, v. 14, p. 86-94, 2005. Número especial.
NUNES, C. M. et al. Candidíase traqueobrônquica e tuberculose pulmonar:
relato de caso. J. Pneumol., Brasília, v. 26, p. S59, out. 2000. Suplemento 3.
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• Periódico no todo
TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: editora, número do volume,
número do fascículo, ano de publicação.
Exemplo: REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA. Bogotá:
Fundación para el Avance de la Psicologia, v. 14, n. 3, 1982.
• Tese, dissertação e trabalho de conclusão de curso (Trabalhos
acadêmicos):
SOBRENOME, Nome do autor. Título. Ano. Total de folhas. Tipo de
documento e entre parênteses o grau da titulação, (Graduação, Especialização,
Mestrado, Doutorado) - Instituição, Cidade, data.
Formato impresso
MARTINEZ, R. Blastomicose sul-americana. 1975. 82 f. Dissertação
(Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 1975.
RODRIGUES, N. M. A. Catalogando bibliografias publicadas acerca do
tema adolescência no contexto psicanalítico no período de 2000 a 2005.
2006. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Faculdade de
Medicina de Marília, Marília, 2006.
Formato eletrônico
OLIVEIRA, R. M. R. A abordagem das lesões por esforços repetitivos:
distúbios osteomoleculares relacionados ao trabalho: LER/DORT no Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador do Espírito Santo – CRST/ES. 2001.
Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação
Nacional de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2001. Disponível em:
<http://thesisfiocruz.bvs.br/pdf/FIOCRUZ/2001/oliveirarmrm/capa.pdf>. Acesso
em: 21 mar. 2003.
• Trabalho de evento (qualquer evento científico)
Trabalhos apresentados em eventos - reunidos num documento final com
denominação de: atas, anais, proceedings, resumos entre outras.
SOBRENOME, Nome do autor. Título do trabalho. Expressão latina In: TÍTULO
DO EVENTO TODO EM LETRAS MAIÚSCULAS, Nº do Evento, ano de
realização, Cidade de realização. Anais... Cidade de publicação: entidade
responsável pela publicação, ano de publicação. página inicial-página final.
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Formato impresso:
ORLANDO FILHO, J. et al. Profilaxia da infecção em cirurgia. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE UROLOGIA, 11., 1961, Rio de Janeiro. Anais... Rio de
Janeiro: Sociedade Brasileira de Urologia, 1962. p. 219-233.
Formato eletrônico:
SABROZA, P. C. Globalização e saúde: impacto nos perfis epidemiológicos
das populações. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 4.,
1998. Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro: ABRASCO, 1998.
Mesa-redonda. Disponível em: <http://www.abrasco.com.br/epirio98/>. Acesso
em: 17 jan. 1999.
Trabalho apresentado em evento (não reunido em atas, anais,
proceedings, resumos entre outras e não publicado em periódicos):
MALGRINO, W. et al. Estudos preliminares sobre os efeitos de baixas
concentrações de detergentes amiônicos na formação do bisso em
Branchidontas solisianus. 1985. Trabalho apresentado ao 13º Congresso
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Maceió, 1985.
• Artigo de jornal
SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Título do jornal em negrito,
Cidade de publicação, data. notas de imprenta do jornal, página.
COUTINHO, W. O paço da cidade retorna ao seu brilho barroco. Jornal do
Brasil, Rio de Janeiro, 6 mar. 1985. Caderno B, p. 6.
• Entrevista
SOBRENOME, Nome do entrevistado. Assunto da entrevista. Entrevistador:
Nome do entrevistador. Local: Instituição, data.
COELHO, L. A. A aprendizagem baseada em problemas (ABP) no Brasil:
panorama atual. Entrevistador: Antonio dos Santos Abino de Mello. Marilia:
Faculdade de Medicina de Marilia, 2011. 1 DVD.
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• Legislação
Formato impresso:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil.
Brasília: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da criança e do
adolescente. Brasília: Ministério da Saúde, 1991.
SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 2268, de 30 de junho de 1997. Regulamenta
a lei n. 9434 de 04 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento
e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 1 jul. 1997.
Seção 1, p. 13739.
Formato eletrônico:
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer
CNE/CES 1.133/2001. Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de
graduação em enfermagem, medicina e nutrição. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 3 out. 2001. p. 131. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/ces1133.pdf.>. Acesso em: 10 ago.
2012.
• Verbete de dicionário
DIAGNÓSTICO. In: FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua
portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 584.
• Obras de FREUD
FREUD, S. (1937). Análise terminável e interminável. In: EDIÇÃO standard
brasileira das obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago,
1976. v. 23, p. 247-308.
• Consensos
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. II Consenso
Brasileiro para o Tratamento da Hipertensão Arterial. Brasília Médica, Brasília,
v. 32, n. 3/4, p. 11-26, 1995.
SOCIEDADE PAULISTA DE INFECTOLOGIA. II Consenso da Sociedade
Paulista de Infectologia para Manuseio e Terapia da Hepatite C - 2004. São
Paulo: Sociedade Paulista de Infectologia, 2004. 65 p.
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FRITSCHER, C. C.; SOLÉ, D.; ROSÁRIO, N. (Coord.). III Consenso Brasileiro
no Manejo da Asma. Jornal de Pneumologia, Brasília, v. 28, p. S1-S28, jun.
2002. Suplemento 1.
• Trabalhos não publicados (digitados, datilografados) e apostilas
BORBA, J. O. Curso técnico de radiologia. Marília: Faculdade de Medicina
de Marília, 1995. 78 f. Não publicado.
BORBA, J. O. Curso técnico de radiologia. Marília: Faculdade de Medicina
de Marília, 1995. 78 f. Apostila.

•

Homepage

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA. Projeto educacional Famema.
Marília, 2004. Disponível em: <http://www.famema.br/medicina/proj2000.htm>.
Acesso em: 17 set. 2006.
• Bases de dados
BIREME. Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da
Saúde. Base de dados LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde. São Paulo, 1982-2012. Disponível em:
<http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/>. Acesso em: 30 jun.
2012.
• Bula de medicamento
MAGNOPYROL. Responsável técnico José da Silva. São Paulo: Abbott
Laboratórios do Brasil, 1991. Bula de remédio.
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2 CITAÇÃO DE AUTORES NO TEXTO
Segundo a ABNT (2002), citação é a menção de uma informação retirada de
outra fonte.
As formas de citações são: direta, indireta e citação de citação.
2.1 Citação direta
É a utilização literal (cópia) de parte(s) do texto do autor consultado.
Usar [...] quando houver omissão de parte (s) da cópia do texto.
Usar [ ] para indicar acréscimos ou comentários.
Citar autor, data e página do original.
As citações diretas dividem-se em duas situações:
2.1.1 Citações diretas de até três linhas
Devem ser apresentadas entre aspas duplas.
Exemplos:
Segundo Versiani (2000, p. 38) "A inclusão da psiquiatria na chamada medicina
baseada em evidências foi recente, ao contrário das outras áreas médicas".
Ou
"A inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em evidências foi
recente, ao contrário das outras áreas médicas" (VERSIANI, 2000, p. 38).
2.1.2 Citações diretas com mais de três linhas
Devem ser apresentadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com fonte
menor que a utilizada no texto, com espaço simples entre as linhas e sem
aspas.
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Exemplos:
Segundo Versiani (2000, p. 38):

Ou

A inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em
evidências foi recente, ao contrário das outras áreas médicas.
No dia-a-dia do tratamento dos transtornos mentais há grande
deficiência de orientações cientificamente baseadas para os
profissionais de saúde, pacientes e seus familiares.
A inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em
evidências foi recente, ao contrário das outras áreas médicas.
No dia-a-dia do tratamento dos transtornos mentais há grande
deficiência de orientações cientificamente baseadas para os
profissionais de saúde, pacientes e seus familiares (VERSIANI,
2000, p. 38).

2.2 Citação indireta
É a menção da informação baseada na(s) obra(s) de outro(s) autor(es). Neste
caso não deve haver cópia do texto original, mas sim uma interpretação e
construção de outra frase. A idéia original não deve ser alterada, porém não
deverá ser copiada na íntegra.
Citar autor e data da obra original. A indicação da página é opcional.
Exemplos:
Conforme relata Versiani (2000), ao contrário das outras áreas médicas, só nos
últimos anos, a psiquiatria passou a fazer parte da medicina baseada em
evidências.
Ou
Ao contrário das outras áreas médicas, só nos últimos anos, a psiquiatria
passou a fazer parte da medicina baseada em evidências (VERSIANI, 2000).
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2.3 Citação de citação (Apud)
Este tipo de citação só deve ser utilizada quando o documento original
realmente não pode ser recuperado (documentos antigos, dados incompletos
que dificultem a localização do mesmo, etc.
É a indicação da informação citada por outro autor. Neste caso, não temos em
mãos o documento original da informação, temos apenas o outro que o citou.
Emprega se a expressão apud (do latim, significa citado por)
No texto deve ser indicado o sobrenome do(s) autor(es) e data de publicação
do trabalho não consultado,seguido da expressão latina apud (citado por) e do
sobrenome do(s) autor(es) e data de publicação da obra consultada.
Exemplos da citação no texto:
Na frase:
Segundo Marx (1973 apud GADOTTI, 1992, p. 149)1,...
Ou
No final da frase:
Texto... (MARX, 1973 apud GADOTTI, 1992, p. 149)1
A publicação não consultada deve constar em nota de rodapé da página,
em formato de referência. No caso, o livro do autor MARX, publicado em 1973.
(Veja no rodapé o modelo da referência)
A publicação consultada, no caso o livro do autor GADOTTI, publicado em
1992. Deverá ser acrescentada na lista de Referências (no final do trabalho),
como exemplo abaixo:
GADOTTI, M. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 8.
ed. São Paulo: Cortez e Autores Associados, 1992. p. 149.

1

MARX, K. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa, 1973. p.
229.
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2.4 Formas de apresentação dos autores no texto
Sistema autor e data (as referências deverão ser listadas em ordem
alfabética).
1 autor
a) na frase: Campos (1995)
b) no final do parágrafo: (CAMPOS, 1995)
2 autores de uma única obra/publicação
a) na frase: Lakatos e Musgrave (1979)
b) no final do parágrafo: (LAKATOS; MUSGRAVE, 1979).
Até 3 autores de uma única obra/publicação
a) na frase: Cervo, Bervian e Rudio (1983)
b) no final do parágrafo (CERVO; BERVIAN; RUDIO, 1983).
Mais de 3 autores de uma única obra/publicação
a) na frase: Selltiz et al. (1971)
b) no final parágrafo: (SELLTIZ et al., 1971)
Obras de FREUD
a) na frase: Segundo Freud (1937/1976)...
b) no final do parágrafo: (FREUD, 1937/1976).
Instituições não governamentais, Associações, Sociedades e outros
a) na frase: Associação Paulista de Medicina (1992)
b) no final do parágrafo (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA, 1992).
Instituições governamentais
a) na frase: Brasil (2001)
b) no final do parágrafo: (BRASIL, 2001)
c) nas referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Plano diretor. Brasília, 2001.
Publicações do mesmo autor no mesmo ano, diferenciar com letras a, b

20

a) na frase: Eco (1983a)
b) no final do parágrafo: (ECO, 1983a).
a) na frase: Eco (1983b)
b) no final do parágrafo: (ECO, 1983b).
Citações indiretas de diversos documentos de um mesmo autor,
publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, indicase as datas separadas por vírgula.
a) na frase: Eco (1980, 1983, 1985)
b) no final do parágrafo: (ECO, 1980, 1983, 1985).
Citação de várias obras de diversos autores ao mesmo tempo
É mais comum no final do parágrafo, e indica-se em ordem alfabética de
autores.
Exemplo:
Diversos autores afirmam que o Brasil é um país rico em recursos hídricos
a) (FONSECA, 1997; SEVERINO; BERVIAN, 1980; VAINFAS, 1992).
b) (BRANCO, 1996; GALTUNG et al., 1978; NORONHA; CHAN; ARAÚJO,
1981; NORONHA; GONÇALVES, 1990).
Publicações com datas que abranjam períodos: (normalmente em artigos
de periódicos).
a) na frase: Segundo Silva (1995/1996)...
b) no final do parágrafo: (SILVA, 1995/1996).
Publicações sem data:
a) na frase: Segundo Moraes ([197-?])...
b) no final do parágrafo: (MORAES, [197-?]).
Obra anônima, entrada pelo título
Recomenda-se indicar no final do parágrafo.
a) (NOS CANAVIAIS..., 1995, p. 12).
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Sistema numérico (as referências deverão ser listadas em ordem
numérica).
As referências deverão ser citadas por ordem de aparecimento no texto, em
números arábicos, entre parênteses em expoente (sobrescrito) ou em
expoente, sem parênteses. 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.
Exemplos:
O índice de mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos.1
O índice de mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos.(1)
Ocorrência de mais de uma citação na mesma frase/parágrafo
É mais comum citá-los no final do parágrafo.
Exemplos:
A mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos em vários países.1,3
A mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos em vários países.(1,3)
Quando o autor fizer parte da frase
O(s) autor(es) citado(s) podem também fazer parte da frase.
Exemplos:
Documentos escritos por um autor:
Segundo Oliveira1 ...
Documentos escritos por dois autores:
Segundo Oliveira, Matos1...
Documentos escritos por três autores:
Segundo Oliveira, Matos e Bernardes1...
Documentos escritos por mais de três autores:
Segundo Oliveira et al.1...
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