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1 INTRODUÇÃO 

O presente manual destina-se aos autores de artigos científicos a serem publicados na Revista Rios 

Saúde FASETE, uma publicação periódica da Faculdade Sente de Setembro, de Paulo Afonso-BA. 

O mesmo foi organizado seguindo as orientações do International Commitee of Medical Journal 

Editors – ICMJE, obedecendo, em sua maioria, as diretrizes do documento original. 

Esta publicação refere-se apenas às referências e citações. A normatização geral para formatação e 

digitação deve obedecer as diretrizes do Manual de Normas da FASETE: Formatação e 

Digitação de Trabalhos Acadêmicos disponível em: <www.fasete.edu.br/biblioteca  na aba links 

úteis. 

O conteúdo aqui veiculado, está estruturado em dois títulos principais. No primeiro, são 

estabelecidas as normas para citação de fontes nas comunicações científicas, definindo como 

padrão, o sistema numérico e trazendo os diferentes exemplos a serem seguidos na elaboração do 

texto; em seguida, são orientadas e exemplificadas as formas de citação direta, indireta e citação de 

citação, com uso do apud. 

O segundo título do conteúdo, trata das normas para digitação das referências no texto, 

apresentando e exemplificando os diferentes formatos, de acordo com a diversidade de fontes e seus 

meios de publicação digital ou impressa. 

 

 

 

A pretensão é disponibilizar um manual elementar, objetivo e claro, para ser usado de forma prática, 

tornando-se, portanto, instrumento capaz de padronizar as publicações que serão veiculadas pela 



 

 

Revista Rios Saúde, enquanto periódico específico, não apenas dos cursos de saúde da FASETE, 

mas de outras áreas da saúde em nível nacional. 

Abaixo são apresentadas as orientações normativas a serem acatadas pelos autores de comunicações 

científicas no âmbito da Revista Rios Saúde da FASETE. 

 

2 NORMAS PARA CITAÇÃO DE FONTES NO TEXTO 

Seguem abaixo, as diretrizes a serem adotadas nas comunicações científicas publicadas pela Revista 

Rios Saúde FASETE. 

 

 

 

 

2.1 Sistema numérico 

A Revista Rios Saúde FASETE obedece ao sistema numérico em suas publicações de artigos e 

demais comunicações científicas, por ser o modelo proposto pelas normas de Vancouver e 

comumente utilizado por autores dessas áreas científicas. 

Conforme as diretrizes estabelecidas, as referências deverão ser citadas por ordem de aparecimento 

no texto, em algarismos arábicos, sem parênteses, em expoente (sobrescrito). Esta forma deve ser 

adotada e seguida em todo o documento. Cada referência receberá um único número, podendo ser 

citada mais de uma vez. 

Exemplos: 

A mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos em vários países.1 

 

2.2 Ocorrência de mais de uma citação no mesmo parágrafo. 

Exemplos: 

O índice de mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos. 1’ 3 

 

2.3 Quando o autor fizer parte da frase 

Exemplos: 

Documentos escritos por um autor: 

Segundo Oliveira1 

Documentos escritos por dois autores> 

Segundo Oliveira, Matos1 



 

 

Documentos escritos por mais de 6 autores: 

Segundo Oliveira et al.1 

 

2.4 Formas de citação 

São três as formas utilizadas no texto: citação direta, citação indireta e citação de citação. 

2.4.1 Citação direta 

Corresponde à utilização literal de parte (s) do texto do autor consultado. Usar colchetes e 

reticências: [...], quando houver omissão de trecho(s) transcrito(s). Usar colchetes: [abcdefg...] para 

indicar acréscimos ou comentários do autor do artigo. 

Na citação direta, o texto transcrito é grafado entre aspas. 

Exemplos: 

“A inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em evidências foi recente, ao contrário das 

outras áreas médicas.”1 

Segundo Versiani1 “A inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em evidências foi 

recente, ao contrário das outras áreas médicas.” 

2.4.2 Citação indireta 

Utilizada quando a informação de uma determinada fonte é interpretada pelo autor da comunicação. 

Neste caso não deve haver cópia do texto original, mas, sim, a construção de outro texto baseado no 

texto original. 

Exemplos: 

Ao contrário das outras áreas médicas, só nos últimos anos, a psiquiatria passou a fazer parte da 

medicina baseada em evidências. 1’ 2 

2.4.3 Citação de citação (apud) 

Corresponde à informação dada por um autor, mas extraída de outra fonte. Neste caso, não se tem 

em mãos o documento original. Por isso, emprega-se a expressão latina “apud”, que em tradução 

corrente, indica “citado por”. 

Neste caso, deve-se citar o sobrenome do autor original, o ano de publicação do documento original 

e o número da referência correspondente à fonte consultada. 

O ano da citação original (data mais antiga), deve constar em nota de rodapé, e a menção ao autor 

lido (data mais recente), deverá constar na lista de referências, numerada na ordem consecutiva de 

aparecimento das citações no texto. 



 

 

Entretanto, este tipo de citação só deve ser utilizado quando o documento original realmente não 

puder ser consultado (documentos antigos, dados incompletos que dificultem a localização do 

mesmo, etc). 

Exemplos: 

No texto: 

Segundo Kaufman*, em 1985, a metodologia de ensino PBL...21 

Em nota de rodapé: 

*Kaufman A. Implement problem-based medical education. New York: Springer, 1985 apud (21) 

Na lista de referências: 

21. Marshall JG, Fitzgerald D, Busby L, Heaton G. A study of library use in problem-based and 

tradicional medical  curricular. Bull Med Libr Assoc. 1993;81 (3): 299-305. 

 

 

 

 

3 NORMAS PARA DIGITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

Nesta parte, são definidas e exemplificadas as diferentes formas de elaboração das referências dos 

autores citados nas comunicações publicadas pela Revista Rios Saúde FASETE. 

 

3.1 Normas gerais para determinar a autoria de uma obra 

Referencia-se o(s) autor(es) pelo último sobrenome, sendo que apenas a letra inicial é grafada em 

maiúscula, seguida das iniciais dos prenomes e sem o ponto. 

Exemplo: 

Lima MJA lista de referência deve estar numerada consecutivamente conforme a ordem em que a 

fonte for mencionada pela primeira vez no texto. 

Toda informação adicionada à referência que for encontrada em alguma fonte que não o documento 

consultado, ou informação complementar à referência como suporte do documento ou tradução de 

algumas expressões deve ser adicionada entre [colchetes]. 

Exemplo: 

Oliveira Y, Graminsci KK. A critical role for hydrogen peroxide (H202) in neointim formation 

induced by carotid ligation [resumo]. Circulation 2004 Oct 26; 110 (17 Suppl): III259. Abstrat 

no.1238. 

 



 

 

3.2 Referência de artigos em periódicos 

Abaixo são apresentados os modelos correntes 

3.2.1 Artigo padrão em periódico 

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título da revista abreviado. Data de publicação (ano, mês, 

dia); volume (número): página inicial-final do artigo. 

Exemplo: 

Guedes DP, Paula IG, Guedes JERP, Stanganelli LCR. Prevalência de sobrepeso e obesidade em 

crianças e adolescentes: estimativas relacionadas ao sexo, à idade e à classe socioeconômica. Rev 

Bra Educ Fís Esporte. 2006; 20(3):151-63. 

De forma opcional, se o periódico contém paginação contínua em todo o volume (como ocorre em 

muitos periódicos médicos), o mês e o número da edição podem se omitidos. 

Guedes DP, Paula IG, Guedes JERP, Stanganelli LCR. Prevalência de sobrepeso e obesidade em 

crianças e adolescentes: estimativas relacionadas ao sexo, à idade e à classe socioeconômica. Rev 

Bra Educ Fís Esporte. 2006; 20(3):151-63 

3.2.2 artigos com mais de seis autores 

Deve-se incluir os seis autores e, caso este quantitativo seja ultrapassado, deve-se indicar a 

expressão “et al” significando “e outros”, não sendo necessário, portanto, colocar todos os autores.  

Autor(e)s do artigo, et al. Título do artigo. Título da revista abreviado. Data de publicação (ano mês 

dia); volume: página inicial-final do artigo. 

Araújo TL, Lopes MVO, Cavalcante TF, Guedes NG, Moreira RP, Chaves ES, et al. Análise de 

indicadores de risco para hipertensão arterial em crianças e adolescentes. Rev Esc USP. 

2008;42:120-6. 

3.2.3 Instituição como autor 

Coloca-se o nome completo da instituição autora do artigo. Título do artigo. Título da revista 

abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume: página inicial-final do artigo. 

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and 

performance guidelines. Med J Aut. 1996; 164: 282-4. 

3.2.4 Sem indicação de autoria 

Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume: página inicial-

final do artigo. 

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994;84:15-28. 

3.2.5 Edição com suplemento 



 

 

Autor. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume (número do 

suplemento): página inicial-final do artigo. 

Wegner W, Pedro ENR. Concepção de saúde sob a ótica de mulheres cuidadoras leigas, 

acompanhantes de crianças hospitalizadas. Rev Latino-Am. Enfermagem. 2009 jan/fev; 17 (supl 1): 

88-93. 

3.2.6 Parte de um número/fascículo 

Autores. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume (número 

parte): página inicial-final do artigo. 

Pelo FC, Paula EMAT. Recriando Paulo Freire na educação da infância das classes populares. Educ 

linguagem. 2010 jul-dez;13(Pt 3):259-76. 

3.2.7 Fascículo sem volume  

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): página inicial-final. 

3.2.8 Sem fascículo e sem volume 

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): página inicial-final.  

Marques E, Bichir R. Rde de apoio social no Rio de Janeiro e em São Paulo. Rev Novos Estudos. 

2011 jul: 65-83. 

3.2.9 Paginação em algarismos romanos 

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): volume: página 

inicial-final do artigo em algarismo romano. 

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol 

Oncol Clin North Am. 1995; Apr, 9: XI-XII. 

3.2.10 Indicação do tipo de artigo, se necessário (resumo, carta, etc). 

Autor. Título. [tipo de artigo]. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): 

volume: página inicial-final do artigo. 

Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson´s disease [carta]. Lancet 1996; 347: 13-37. 

Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavírus nephropathy (HVN) [resumo]. 

Kidney Int 1992; 42: 12-85. 

3.2.11 Artigo contendo retratação 

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): volume: página 

inicial-final do artigo. Retratação de: Autor. Título do periódico abreviado data da publicação (ano 

mês dia); volume: páginas de retratação. 



 

 

Garey CE, Schwarzman Al, Rise ML, Seyfried Tn. Ceruloplasmin gene defect associated with 

epilepsy in El mice [retraction de Garey CE, Schwarzman Al, Rise ML, Seyfried Tn. In: Nat Genet 

1994; 6: 426-431]. Nat Genet 1995; 11: 104. 

3.2.12 Artigo retratado 

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): volume: página 

inicial-final do artigo. (artigo original Retratação em: Autor. Título do periódico abreviado data de 

publicação (ano mês dia); volume: páginas de retratadas. 

Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocious IRBP gene expression during mouse development [ 

retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: 1083-

1088. 

3.2.13 Artigos com erratas publicadas  

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume (número): 

página inicial-final do artigo. Errata em: Título do periódico abreviado data de publicação (ano mês 

dia); volume: páginas da errata. 

Hamlin JÁ, Kahn AM. Herniography in symtomatic patients following inguinal hernia repair [errata 

publicada aparece em West J Med 1995; 162:278]. West J Med 1995; 162: 28-31. 

 

3.3 Referências de Livros 

Seguem as principais determinações e exemplos para as referências de publicações em forma de 

livros. 

 

3.3.1 Indivíduo como autor 

Autor(es) do livro. Título. Edição. Local da publicação: Casa publicadora; ano de publicação. 

Bourdieu P. Esboço de uma teoria da prática. 2. ed. Oeiras, Portugal: Celta Editora; 2002. 

3.3.2 Organizador, Editor, Compilador como autor 

Bonnewitz P, editor. Primeiras lições sobre a sociologia de P. Bourdieu. Petrópolis: Vozes; 2003. 

3.3.3 Instituição como autor e publicador 

Ministério da Saúde (BR). Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes 

mellitus: Manual de Hipertensão e Diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 

3.3.4 Capítulo de livro 

Autor(e)s do capítulo. Título do capítulo. In: Autor(e)s do livro. Título do livro. Edição. Local de 

publicação: Casa publicadora; Ano de publicação. Página inicial-final do capítulo. 



 

 

Gomes R, Souza ER, Minayo MC, Silva CFR. Organização, processamento, análise e interpretação 

de dados: o desafio da triangulação. In: Minayo MCS, Assis SG, Souza ER. Avaliação por 

triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. p. 185-

221. 

3.4 referências de Eventos (Anais/Proceedings de conferência) 

Seguem as principais determinações e exemplos para as referências de publicações em eventos 

diversos. 

3.4.1 forma geral 

Nome do evento Número; Ano; Local. Local da publicação: Casa Publicadora; data de publicação. 

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIPAC [CD-ROM], 2011; Barbacena. Barbacena: 

UNIPAC; 2011. 

3.4.2 Trabalho apresentado em evento 

Autor. Título: subtítulo. In: Nome do Evento, data de publicação, local da publicação. Casa 

Publicadora, data de publicação, página inicial-final da publicação. 

Castro CM. O secundário: esquecido em um desvão do ensino? In: Anais do 1º Seminário 

Internacional de Avaliação da Educação, 1995; Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Fundação 

Cesgranrio; 1996. P. 133-150. 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, RienhoffO, editors. 

MEDINFO92. Proceedings os the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 610; 

Geneva, Switzerland. Amsterdam North-Holland; 1992. P. 1561-1565. 

 

 

3.5 Relatório científico ou técnico 

Forma geral de digitação das referências: 

Autor. Título. Local de Publicação; Editor, ano. 

Rede de Bibliotecas UNIPAC. Relatório geral anual. Barbacena, 2005. 

Publicado pela agência patrocinadora: 

Smith P, Gollady K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility 

stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Serviices (US), Office of Evaluation 

and Inspections; 1994 Oct. Report No.: HHSIGOEI69200860. 

Publicado pela agência responsável por seu desenvolvimento: 



 

 

Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health ser-vices research: work force and educational 

issues. Washington:  National Academy Press; 1995. Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored 

by the Agency for Health Care Policy and Research. 

3.6 Monografias, dissertação e tese 

Autor. Título [Tipo de documento]. Local: Instituição onde foi apresentado; ano. 

Meneghin AL, Souza DS. A eficácia da drenagem linfática manual no controle de acne facial em 

adolescentes [monografia]. Barbacena: Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC; 2007. 

3.7 Patente 

Autor(e)s, seguido da expressão invento(es); depositante. Título da invenção. Sigla do país e 

número de depósito. Data (período de registro). 

Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporatio, assignee. Methods for rocedures 

related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 jun 25. 

3.8 Outros trabalhos publicados 

3.8.1 Artigo de jornal 

Autor. Título do artigo. Nome do jornal. Data (ano mês dia); Seção; página (coluna) 

Santos, EC. Cresce o número de casos de gripe H1N1 Folha de São Paulo. 2003 jun 21; Saúde: 

3(col.5). 

3.8.2 Material audiovisual 

HIV+/AIDS; os fatos e o futuro future [cd-rom]. Brasília (DF): 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As normas estabelecidas neste manual devem ser cumpridas a partir da sua vigência, sendo que a 

finalidade precípua é facilitar o trabalho dos autores que pretendam submeter artigos ou outras 

produções acadêmicas permitidas pela Revista Rios Saúde FASETE. 

O mesmo foi construído de forma prática e ilustrativa, contendo orientações e exemplos gerais. 

Espera-se, com isso, incentivar estudantes, professores e profissionais dos diferentes cursos desta 

Instituição de Ensino Superior (IES) e de outras instituições acadêmicas, científicas, tecnológicas e 

de pesquisa, existentes no Brasil. 


