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Apresentação
Em 1978 um pequeno grupo de editores de diários médicos se reuniu informalmente
em Vancouver, Columbia Britânica. Na ocasião, o referido grupo publicou suas exigências
para manuscritos e formatos de referências para a Biblioteca Nacional de Medicamentos. O
grupo de Vancouver se expandiu com a elaboração e publicação das normas conhecidas como
Estilo de Vancouver pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas – ICMJE.
Grande parte das Normas de Vancouver baseia-se no Padrão ANSI, adaptado pela U.S.
National Library of Medicine (NLM).
Considerando a crescente demanda de trabalhos técnico-científicos desenvolvidos
pela FUPAC/UNIPAC e tendo em vista a variedade de cursos de graduação e pós-graduação
na área da Ciência da Saúde, a Rede de Bibliotecas elaborou este manual, segundo as Normas
de Vancouver, conforme orientações do International Commitee of Medical Journal Editors
com a finalidade de facilitar a normalização da produção técnico-científica produzida por toda
a comunidade acadêmica visando a publicação dos trabalhos em revistas médicas.
Os dados aqui apresentados foram extraídos e adaptados, em sua maioria, do
documento

original

o

qual

pode

ser

acessado

através

do

endereço:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed.
Esta publicação refere-se apenas às referências e citações. As demais formatações do
trabalho devem seguir os padrões nacionais, ou seja, a ABNT disponível no “Manual para
Apresentação de Trabalhos Científicos: TCC´s, Monografias, Dissertações e Teses”
disponível no site da UNPAC:
http://www.unipac.br/bb/guias/manual_de_normalizacao2014.pdf

Rosy Mara Oliveira
Supervisora de Bibliotecas - UNIPAC
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1 Orientações gerais

As referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que elas forem
mencionadas pela primeira vez no texto. Identifique as referências no texto, tabelas e legendas
de figuras com algarismos arábicos entre parênteses. As referências citadas somente nas
tabelas ou em legendas devem ser numeradas de acordo com a sequência estabelecida pela
primeira identificação no texto daquela tabela ou figura em particular.
Evite utilizar resumos como referências. As referências a artigos aceitos e ainda não
publicados devem ser feitas na forma "no prelo" ou "prestes a ser publicado"; os autores
devem obter permissão escrita para citar tais artigos assim como verificar que eles foram
aceitos para publicação. Informações de manuscritos apresentados e ainda não aceitos devem
ser citados no texto sob a forma "observações não publicadas" com autorização da fonte.
Evite citar uma "comunicação pessoal", a menos que ela forneça informação
essencial não disponível a partir de uma fonte pública. Neste caso o nome da pessoa e a data
da comunicação devem ser citados em parênteses no texto. Para artigos científicos, os autores
devem obter permissão escrita e a confirmação de exatidão da fonte de uma comunicação
pessoal.
As referências devem ser verificadas pelo(s) autor(es) em comparação com os
documentos originais.
É importante destacar que o autor, ao fazer as referências, leve em conta o idioma em
que seu texto está escrito. Portanto se utilizar o Estilo de Vancouver para uma publicação em
inglês, o autor deve traduzir as expressões encontradas aqui em português para o inglês.
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2 Citação de autores no texto

2.1 Sistema numérico

O sistema numérico de citação de autores no texto é o sistema proposto pelas normas
de Vancouver e adotado pela FUPAC / UNIPAC para os trabalhos dos cursos da área da
saúde.
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.
Exemplos:
O índice de mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos.1
O índice de mortalidade infantil vem decrescendo nos últimos anos. (1)

2.2 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)

2.3 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
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Documentos escritos por mais de 6 autores:
Segundo Oliveira et al.1

2.4 Formas de citações

São três as formas de citações no texto: citações diretas, citações indiretas e citações
de citações.

2.4.1 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. O texto citado deverá ser apresentado entre aspas.
Exemplos:
“A inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em evidências foi recente,
ao contrário das outras áreas médicas.”1
ou
“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.”
ou
Segundo Versiani (1) “A inclusão da psiquiatria na chamada medicina baseada em
evidências foi recente, ao contrário das outras áreas médicas.”

2.4.2 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 outro texto
baseado no texto original.
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Exemplos:
Ao contrário das outras áreas médicas, só nos últimos anos, a psiquiatria passou a
fazer parte da medicina baseada em evidências.1,3
ou
A conclusão pessoal, na realidade, trata-se de uma verdadeira reelaboração da
mensagem transmitida pelo texto. (1,2)

2.4.3 Citação de citação (apud)

Este tipo de citação só deve ser utilizada quando o documento original realmente não
puder 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), deve ser citado o
sobrenome do autor da citação original, a data de publicação do documento original e o
número da referência que contem a citação.
A citação original/citada (data mais antiga) deve constar em nota de rodapé da página
e a referência que a citou (data mais recente) deverá constar na lista de referências,
devidamente numerada na ordem consecutiva de aparecimento das citações no texto.
Exemplos:
No texto:
Segundo Kaufman*, em 1985, a metodologia de ensino PBL...21
ou
Segundo Kaufman*, em 1985, a metodologia de ensino PBL...(21)
Em nota de rodapé:
______________
* Kaufman A. Implementing 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 traditional medical curricula. Bull Med Libr Assoc. 1993;81(3):299-305.
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3 Regras gerais para a elaboração das referências

a) a entrada de uma referência sempre deve ser feita pelo autor (pessoa ou entidade
coletiva), na ausência do mesmo utiliza-se o título;
b) devem constar no final do trabalho em forma de lista e em ordem numérica
conforme citada no texto
c) as referências devem ser alinhadas à margem esquerda, em espaço simples e
separado entre si por espaço duplo;
d) pontuação: dar um espaço após ponto; após ponto e vírgula e após dois pontos;
e) editora e data devem ser separadas por ponto e vírgula ( ; );
f) nos casos em que a referência ocupar mais de uma linha, reiniciar na primeira
posição;
g) o sobrenome é em letras minúsculas exceto as iniciais e não são usados pontos nas
iniciais dos nomes; em casos de mais de um autor os nomes são separados por
vírgula (,).
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3 Apresentação das referências

3.1 Normas gerais para determinar a autoria de uma obra

Referencia-se o(s) autor(e)s pelo seu sobrenome, sendo que apenas a letra inicial é
em maiúscula, seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o ponto.
Por exemplo:
JJJLima MJJJJJ

Na lista de referências, estas deverão ser numeradas consecutivamente conforme a
ordem em que forem mencionadas 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 alguma expressão deve ser adicionada entre [colchetes].
Exemplo:

Oliveira Y, Graminsci KK. A critical role for hydrogen peroxide (H2O2) in neointim
formation induced by carotid ligation [resumo].Circulation. 2004 Oct 26; 110(17 Suppl):III259. Abstract no. 1238.
3.1.1 Artigos em periódicos

3.1.1.1 Artigo padrão em periódico

Autor(es) do artigo. Título do artigo. Título da revista abreviado. Data de publicação
(ano mês dia); volume(número):páginas inicial-final do artigo.
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 Bras 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 ser
omitidos.
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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 Bras Educ Fís Esporte. 2006; 20:151-63.
3.1.1.2 Mais do que seis autores

Inclua 6 autores, seguidos de "et al" se o número exceder 6.

Autor(es) do artigo, et al. Título do artigo. Título da revista abreviado. Data de publicação
(ano mês dia); volume:páginas 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 Enferm
USP. 2008; 42:120-6
3 1.1.3 Instituição como Autor

Instituição autora do artigo. Título do artigo. Título da revista abreviado. Data de publicação
(ano mês dia); volume: páginas inicial-final do artigo.
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and
performance guidelines. Med J Aust. 1996; 164:282-4.
3.1.1.4 Sem indicação de autoria

Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume: páginas
inicial-final do artigo.
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994; 84:15-28.
3.1.1.5 Edição com suplemento

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume
(número do suplemento): páginas inicial-final do artigo.
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Wegner W, Pedro ENR. Concepções de saúde sob a ótica de mulheres cuidadorasleigas,acompanhantes de crianças hospitalizadas. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2009 janfev; 17(supl 1):88-93.
3.1.1.6 Parte de um número/fascículo

Autores. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume
(número parte):páginas inicial-final do artigo.
Peloso FC, Paula EMAT. Recriando Paulo Freire na educação da infância das classes
populares. Educ Linguagem. 2010 jul-dez; 13(Pt 3):259-76
3.1.1.7 Fascículo sem volume

Autor.Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia);
(número):páginas inicial-final do artigo.
Fontanella BJB, Ricas, J, Turato, ER. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas:
contribuições teóricas. Cad Saúde Pública. 2008 jan; (1):17-27.
3.1.1.8 Sem fascículo e sem volume

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia): páginas
inicial-final.
Marques E, Bichir R. Redes de apoio social no Rio de Janeiro e em São Paulo. Rev Novos
Estudos. 2011 jul:65-83.
3.1.1.9 Paginação em algarismos romanos

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume:
páginas inicial-final do artigo em romano.
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.
Hematol Oncol Clin North Am. 1995; Apr; 9:xi-xii.

11

UNIPAC
Universidade Presidente Antônio Carlos
REDE DE BIBLIOTECAS

3.1.1.10 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: páginas inicial-final do artigo.
Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson's disease [carta]. Lancet 1996;
347:1337.
Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN)
[resumo]. Kidney Int 1992; 42:1285.
3.1.1.11 Artigo contendo retratação

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: páginas da retratação.
Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated
with epilepsy in EL mice [retratation de Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN.
In: Nat Genet 1994;6:426-31]. Nat Genet 1995;11:104.
3.1.1.12 Artigo retratado

Autor. Título. Título do periódico abreviado. Data de publicação (ano mês dia); volume:
páginas inicial-final do artigo. (artigo original Retratação em: Autor. Título do periódico
abreviado data de publicação (ano mês dia); volume: páginas 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;35:1083-8.
3.1.1.13 Artigos com erratas publicadas

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: páginas da errata.
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Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair
[errata publicada aparece em West J Med 1995;162:278]. West J Med 1995;162:28-31.
3.1.2 Livros

3.1.2.1 Indivíduo como autor

Autor(es) do livro.Título. Edição. Local de publicação: Casa publicadora; Ano de publicação.
Bourdieu P. Esboço de uma teoria da prática. 2.ed. Oiras, Portugal: Celta Editora; 2002.

3.1.2.2 Organizador, Editor, Compilador como Autor

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

3.1.2.3 Instituição como autor e publicador

Ministério da Saúde (BR). Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao
diabetes mellitus: Manual de Hipertensão arterial e Diabetes mellitus. Brasília: Ministério da
Saúde; 2002.
3.1.2.4 Capítulo de livro

Autor(es) do capítulo. Título do capítulo. In: Autor(es) 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.
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3.1.3 Evento (Anais/Proceedings de conferência)

Nome do evento Número; Ano; Local. Local de Publicação: Casa Publicadora; data de
publicação.
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão da UIPAC [CD-ROM], 2011; Barbacena.
Barbacena: UNIPAC; 2011.
3.1.3.1 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.133-50.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92.
Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 610; Geneva,
Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
3.1.3.2 Relatório científico ou técnico

Autor. Título. Local de Publicação; Editor; ano.
Rede de Bibliotecas UNIPAC. Relatório geral anual. Barbacena; UNIPAC, 2005.
Publicado pela agência patrocinadora:
Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing
facility stays. Final report. Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services (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.
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3.1.4 Monografias, dissertação e tese

Autor. Título [Tipo de documento]. Local: Instituição onde foi apresentada; ano.
Meneghin AI, Souza, DS. A eficácia da drenagem linfática manual no controle da acne facial
em adolescentes [monografia]. Barbacena: Universidade Presidente Antônio Carlos –
UNIPAC; 2007.
3.1.5 Patente

Autor(es), seguido da expressão inventor(es); depositante. Título da invenção. Sigla
do país e número de depósito. Data (período de registro).
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for
procedures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.
3.1.6 Outros trabalhos publicados

3.1.6.1 Artigo de jornal

Autor. Título do artigo. Nome do jornal. Data (ano mês dia);Seção:página (coluna).
Santos, EC. Cresce o número de casos da gripe H1N1Folha de São Paulo. 2003 jun 21;
Saúde:3 (col. 5).
3.1.6.2 Material audiovisual

HIV+/AIDS: os fatos e o futuro future [cd-rom]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 1995.
3.1.7 Documentos jurídicos

Local (País, Estado ou Cidade). Título (especificação de legislação, nº, data). Ementa.
Indicação da publicação oficial. Data de publicação (ano, mês, dia); Seção. Páginas inicialfinal.
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Portaria:
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.884, de 11 de novembro de 1994. Elaboração de
projetos físicos [para estabelecimentos assistenciais de saúde]. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil. 1994 dez. 15; Seção 1. p. 19523- 49.

Constituição:
Brasil. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:
Senado Federal; 1988.

Código:
Brasil. Código civil, 2002. Código civil. 53.ed. São Paulo: Saraiva; 2002.
3.1.8 Mapa

Autor. Título [suporte]. Local de Publicação: Casa Publicadora; ano. Extensão do
item, características específicas. Escala
Brasil: mapa físico [mapa]. Santo André: Geomapas; 1995. 1 mapa, color, 33 cm x
47 cm. Escala 1:5.000.000

3.1.9 Texto da Bíblia

A Bíblia Sagrada. Versão de Maciel Araújo. São Paulo (SP): Manole; 1995. Ruth 3:1-18.
3.1.10 Dicionários e obras de Referência similares

CID 10: classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde.
6.ed. São Paulo: EDUSP; 2002. Obesidade; p. 14.
3.1.11 Obras clássicas

Contos de Winter: ato 5, cena 1, linha 13-16. Os trabalhos completes de William Shakespeare.
São Paulo: Saraiva; 1973.
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3.1.13 Material não publicado (no prelo)

Autor. Título. Título do periódico abreviado. No prelo data.
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. No prelo
1996.
3.1.14 Material eletrônico

3.1.14.1 Artigo de revista em formato eletrônico

Autor(es). Título do artigo. Título do periódico abreviado [suporte]. Data de publicação [data
de acesso com a expressão “acesso em”];volume(número):páginas inicial-final ou [número de
páginas aproximado]. Endereço eletrônico com a expressão “Disponível em:”
Pavezi N, Flores D, Perez CB. Proposição de um conjunto de metadados para
descrição de arquivos fotográficos considerando a Nobrade e a Sepiades. Transinf
[Internet]. 2009 [acesso em 2010 nov 8];21(3):197-205. Disponível em:
http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/search.php?op=search&query=metada
dos&limit=all

3.1.14.2 Monografia em formato eletrônico

Autor. Título [Tipo de documento] [suporte]. Local: Instituição onde foi apresentada;
ano. Data de acesso com a expressão “acesso em” Endereço eletrônico com a expressão
“Disponível em:”
Vanalli LGG. Produtividade e qualidade de 4 forrageiras em função de doses de nitrogênio
[dissertação] [Internet]. Presidente Prudente: Universidade do Oeste 16 Paulista; 2010.
[acesso em 2010 nov 10]. Disponível em:
http://tede.unoeste.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=207
3.1.14.2 Documentos jurídicos em formato eletrônico

Local (País, Estado ou Cidade). Nome da Corte ou Tribunal. Título (especificação de
legislação, nº, data (ano, mês, dia)). Ementa [suporte]. Indicação da publicação oficial. Data
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de publicação (ano, mês, dia) [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Endereço
eletrônico com a expressão “Disponível em:”.
Decreto:
Brasil. Decreto nº 3667, de 21 de novembro de 2000. Concede indulto, comuta
penas e dá outras providências [Internet]. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil. 2000 nov. 22 [acesso em 2001 jan 9]. Disponível em:
http://www.ibccrim.com.br/legislação/desc-novembro.htm.
Lei:
Brasil. Presidência da República, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9605 de
12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências [Internet]. Brasília,
DF; 1998. [acesso em 2010 nov. 9].
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm

Medida provisória:
Brasil. Senado Federal. Medida provisória nº 497 de 2010. Promove desoneração
tributária de subvenções governamentais destinadas ao fomento das atividades de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas,
institui o Regime Especial de Tributação para construção, ampliação, reforma ou
modernização de estádios de futebol - RECOM, e dá outras providências [Internet].
[acesso em 2010 nov. 9]. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=97716
3.1.15 Programa de Computador

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2.
Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.
3.1.16 Normas técnicas

Órgão normalizador. Título. Local, ano. Páginas.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 2002, 7p.
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4 Ilustrações

4.1 Tabelas

Digite cada tabela em espaço duplo em folhas separadas. Não apresente tabelas na
forma de fotografias. Numere as tabelas consecutivamente seguindo a ordem de sua citação
no texto e forneça um título curto para cada uma delas. Inclua um título curto ou abreviado
para cada coluna. Insira texto explicativo em notas de rodapé, e não junto com o título.
Explique, em notas de rodapé, todas as abreviações não-padronizadas que forem utilizadas em
cada tabela. Para as notas de rodapé, utilize os seguintes símbolos, nesta sequência: *, †, ‡, §,
||, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
a) identifique as medidas estatísticas de variações tais como desvio padrão e erro
padrão da média.
b) não utilize réguas internas horizontais ou verticais.
c) certifique-se de que cada tabela tenha sido citada no texto.
d) se utilizar dados de outra fonte publicada ou não-publicada, obtenha permissão e
faça menção nos agradecimentos.
A utilização de muitas tabelas em relação à extensão do texto pode produzir
dificuldades na configuração das páginas. Verifique as normas do periódico ao qual pretende
apresentar seu trabalho a fim de estimar quantas tabelas podem ser utilizadas para cada 1000
palavras de texto.
O editor, ao aceitar o trabalho, pode recomendar que tabelas adicionais contendo
informações suplementares importantes, mas excessivamente extensas para publicação, sejam
depositadas em um serviço de arquivos, como o Serviço Nacional de Publicações Auxiliares
(National Auxiliary Publication Service) nos estados Unidos, ou que sejam colocadas à
disposição pelos autores. Nesse caso, a informação apropriada será adicionada ao texto.
Apresente tais tabelas para avaliação juntamente com o trabalho.

4.2 Figuras

Apresente o número solicitado de conjuntos completos de ilustrações ou "figuras".
As figuras devem ter sido desenhadas e fotografadas com um padrão profissional; a inclusão
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de letras manuscritas ou datilografadas não será aceita. Em vez dos desenhos, raios-x, filmes e
outros materiais originais, envie impressões nítidas em branco-e-preto utilizando papel
fotográfico brilhante. As fotografias enviadas são geralmente, mas não necessariamente, no
tamanho 127 × 173 mm. No entanto, ao diferirem destas dimensões, não devem ser maiores
do que 203 × 254 mm. Letras, números e símbolos devem estar claros e uniformes em toda a
figura e devem apresentar um tamanho suficientemente grande para que, quando reduzidos
para publicação, ainda permaneçam legíveis. Os títulos e explicações detalhadas devem
aparecer em legendas e não nas ilustrações.
Cada figura deve conter uma etiqueta em seu verso indicando seu número, o nome do
primeiro autor e a parte de cima da figura. Não escreva no verso da Figura, não as arranhe ou
as danifique com a utilização de clipes de papel. Não dobre as figuras ou cole-as em papelão.
Fotomicrografias devem conter marcadores de escala internos. Símbolos, setas e
letras utilizados nas fotomicrografias devem contrastar com o fundo.
Se forem utilizadas fotografias de pessoas, os sujeitos não devem ser passíveis de
identificação ou tais figuras devem estar acompanhadas por autorização escrita para utilização
de fotografias (vide Proteção dos Direitos de Pacientes à Privacidade).
As figuras devem ser numeradas consecutivamente de acordo com a ordem na qual
elas foram mencionadas pela primeira vez no texto. Caso figuras sejam publicadas, sua fonte
original deve ser citada e a permissão escrita do portador dos direitos autorais para reprodução
de seu material deve ser apresentada. Tal permissão é necessária independentemente de quem
seja o autor ou qual seja a editora, exceto para documentos de domínio público.
Para as figuras coloridas, confirme se o periódico exige negativos coloridos,
transparências positivas ou fotografias coloridas. A inserção de desenhos marcados indicando
a região a ser reproduzida pode ser útil ao editor. Alguns periódicos publicam figuras
coloridas somente se o autor arcar com os custos extras.

4.2.1 Legendas das figuras

Digite as legendas das figuras em espaço duplo, a partir de uma página separada
com algarismos arábicos correspondentes às figuras. Quando símbolos, setas números ou
letras forem utilizados para identificar partes de uma figura, identifique e explique cada um
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deles claramente na legenda. Explique a escala interna e identifique o método de marcação
nas fotomicrografias.
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5 Outros tópicos importantes

5.1 Unidades de medida

a) medidas de comprimento, altura, peso e volume devem ser relatadas em unidades
métricas (metro, quilograma, litro, etc.) ou por meio de seus múltiplos decimais;
b) temperaturas devem ser informadas em graus Celsius. Pressão sangüínea deve ser
dada em milímetros de mercúrio;
c) todas as medidas hematológicas e clínicas químicas devem ser fornecidas no sistema
métrico em termos do Sistema Internacional de Unidades (International System of
Units - SI). Os editores podem solicitar que medidas alternativas, que não estejam
em conformidade com o SI, sejam acrescentadas pelos autores antes da publicação.

5.2 Abreviações e símbolos

Utilize somente abreviações padronizadas. Evite abreviações no título e no resumo.
O termos por extenso aos quais as abreviações correspondem devem preceder sua primeira
utilização no texto, a menos que sejam unidades de medidas padronizadas.
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