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Referências 



O que é Referência? 

“Conjunto padronizado de elementos 

descritivos, retirados de um documento, que 

permite sua identificação individual.” 

 

(ABNT, 2018, p. 3) 



• Imagine que você conheça uma casa cujo nome é “Casa do 
telhado vermelho”. E essa casa é tão peculiar, a 

ponto das pessoas conhecerem a região e tudo o que está em 
seu entorno, por causa dela. 

• Neste caso, ela se tornou uma referência para a região 

onde está localizada. 

• Da mesma forma funciona com a referência bibliográfica: uma 

obra ou um autor são reconhecidos, devido às vezes 

em que são citados em um texto acadêmico ou científico. 



• Para que essa casa seja identificada corretamente existem 

algumas informações que funcionam como uma descrição 

dos seus aspectos, chamadas de: 

 Elementos Essenciais (EE) e  

 Elementos Complementares (EC)  



Elementos de Referência 

• Essenciais (EE): 

Informações indispensáveis à identificação do 
documento 

Estão estritamente vinculados ao documento 

Variam conforme o tipo. 

 

• Complementares (EC): 

Informações que, acrescentadas aos EE, 
caracterizam melhor o documento 



Elementos Essenciais (EE) 

• São: 

 
Autor(es)  

 Título e subtítulo (se houver) do artigo ou capítulo 

 Título e subtítulo (se houver) da revista ou livro 

Volume 

 Edição ou Fascículo (em caso de revista) 

 Local de publicação 

 Editora 

Data de publicação 

Paginação (em caso de capítulos de livros e artigos de revistas) 



• Imagine que o único dono da casa se chame João Batista. Este é 

considerado o autor e deve ser identificado pelo sobrenome, que é a 

parte mais importante por representar sua família. O Nome pode ser 
abreviado, mas sem pontuação.  Ex. Au: Batista J 

• A casa é conhecida como “Casa do telhado vermelho”. Então, 

esse será o seu título. Ex.: Ti: Casa do telhado vermelho 

• Esta casa está localizada na cidade de  Barueri. Este será o seu local de 
publicação. Ex.: Lo: Barueri. 

• Quem a construiu foi a empreiteira Manolo. Este será considerada a 

editora. Ex.: Ed.: Manolo. 

• E a casa foi construída em 2019. Então, esta será a data de 
publicação. Ex.: Dt: 2019. 

Como montar a referência? 



• Em resumo os itens e a ordem de apresentação são: 

 

1) Au: Batista J. 
2) Ti: Casa do telhado vermelho. 
3) Lo: Barueri: 
4) Ed.: Manolo; 
5) Dt: 2019. 

• Modelo: 

Batista J. Casa do telhado vermelho. Barueri: Manolo; 2019. 

 

• Se houvesse mais donos dessa casa, todos poderiam ser 
mencionados, mas separados por virgula: 

• Au: Batista J, Duarte A, Barbosa JP. 

Como montar a referência? 

João Batista 



Elementos Complementares (EC) 

• Por serem complementares, alguns tornan-se 
obrigatórios conforme o tipo de documento, porém 
todos ajudam na identificação dos documentos, 
como: 

 
Nome da instituição de apresentação (em caso de trabalhos 

acadêmicos)  

Número de ISSN (para revistas) ou ISBN (para livros) 

 Série a que o livro pertence 

Número do capítulo referenciado 

 Endereço e data de acesso eletrônico  etc. 



Regras de Apresentação 

• Cada referência deve apresentar os EE e EC em sequência 
padronizada e obedecer a ordem desses elementos, conforme 
os modelos. 

• As referências devem ser alinhadas somente à margem 
esquerda do texto, de forma que cada documento seja 
identificado individualmente, em espaço simples e separadas 
entre si por espaço duplo. 

• Quando aparecem em notas de rodapé, devem ser alinhadas 
a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da 
primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o 
expoente e sem espaço entre elas. 



Regras de Apresentação 

• A pontuação segue padrões internacionais e deve ser 
uniforme em todas as referências. 

• O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico – caso 
haja) utilizado para destacar o elemento título deve 
ser uniforme em todas as referências do documento. 

– Isto não se aplica às obras sem indicação de autoria ou 
responsabilidade, cujo elemento de entrada é o próprio 
título 



Localização das Referências 

• A referência pode aparecer: 

a) no rodapé; 

b) no fim de texto ou de capítulo; 

c) em lista de referências; 

d) antecedendo resumos, resenhas e recensões 



Normas de Citação e Referência 

• A norma utilizada para a elaboração da tese, na pós-
graduação da CCD é: 

 

Vancouver Style (Referência e Citação*) 

 

 
* Obs.: No caso da citação, deve-se utilizar o sistema Autor-Data, com a 

escrita em caixa Alta e baixa, do nome dos autores. 



Dicas para as Referências 

1. Quando houver mais de 6 (seis) autores na referência, a 
apresentação poderá ser feita das seguinte maneira: 

– Transcrever os seis primeiros autores e após o sexto 
colocar a expressão “et al.” 

• Porém é imprescindível que as referências sejam padronizadas. 

 

2. Os meses apresentados nas datas de acesso ou as do 
próprio documento referenciado devem ser abreviados, 
mas sem ponto de abreviação, respeitando-se a forma de 
grafia desses meses conforme a língua em que aparecem. 

 Ex.: 25 abr 2020 (português)   ou   2020 Apr 25 (inglês) 



Quadro de abreviatura dos meses 



Modelos de Referência 

Importante: 

 

 Cada cor apresentada  nos modelos identifica um 
elemento específico da referência 



Exemplo: 

Artigo de Periódico 

Sobrenome Iniciais do Nome do Autor. Título do artigo. Título 

da Revista (abreviado). Data;Volume(Fascículo):Paginação.  

Volpato ESN. Pesquisa bibliográfica em ciências 

biomédicas. J Pneumol. 2000; 26(2):77-80. 



Exemplo: 

Artigo de Periódico (Online) 

Sobrenome Iniciais do Nome do Autor. Título da parte. Título 

da Revista (abreviado) [Tipo de mídia]. Data do Doc. [Data 

de Acesso]; Volume(Fascículo):Paginação. Disponível em: 

Endereço eletrônico. 

Tong V, Abbott FS, Mbofana S, Walker MJ. In vitro investigation 

of the hepatic extraction of RSD1070, a novel antiarrhythmic 

compound. J Pharm Pharm Sci [Internet]. 2001 [cited 2010 

Apr 3];4(1):15-23. Available from: 

http://www.ualberta.ca/~csps/JPPS4(1)/F.Abbott/RSD1070.pdf. 



Exemplo: 

Livro no todo 

Autor do Livro. Título do livro. Edição. Local (cidade): 

Editora; Ano. (Título da Série, nº ou vol. da série, se houver). 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria da Vigilância em 

Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Recomendações 

para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia 

anti-retroviral em gestantes. Brasília: MS; 2004. (Série 

Manuais, n.46). 



Exemplo: 

Capítulo de livro (Regra Geral) 

Autor(es) do Capítulo. Título do capítulo. In: Autor do Livro. 

Título do livro. Edição. Local (cidade): Editora; Ano. 

Volume, Páginas do Capítulo. 

Yasuda MAS, Magri MM, Kono AS. Imunologia das 

micoses. In: Focaccia R, editor. Tratado de infectologia. 

6a ed.  São Paulo: Atheneu; 2005. v. 2, p. 1313-40. 



Exemplo: 

Livro (datas antigas e reeditadas) 

Autor do Livro (Data original). Título do livro. Edição. Local 

(cidade): Editora; Ano. (Série, nº ou vol. da série, se houver). 

Freud S (1909). Duas histórias clínicas (o pequeno Hans e o 

homem dos ratos. Rio de Janeiro: Iamgo; 1977. (Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, v. 10). 

OBS.: Excepcionalmente, adota-se a prática de mencionar no texto e nas 

referências a data da primeira edição das obras de autores consagrados em 

áreas específicas do conhecimento, como PSICOLOGIA.  

Contudo, esta adaptação deve ser adotada somente nos casos em que a 

indicação da data da edição original for considerada imprescindível. 



Exemplo: 

Site da Internet 

Sobrenome Iniciais do Nome do Autor. Título da parte [Tipo 

de mídia]; Data do Doc [Data da pesquisa (abreviada)]. 

Disponível em: Endereço eletrônico. 

Brasil. Ministério da Saúde. O que é HIV e aids [Internet]. 

[citado 22 jun 2009]. Disponível em: http:// 

www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS5F9787FCPTBRIE.htm.  



Exemplo: 

Congresso publicado em anais 
(artigo/parte) 

Yacubian J, Campi CC, Pires CC, Ometto M, Cerri GG, Gattaz 

WF. Phospholipid metabolism in frontal lobe of schizophrenia 

patients. In: APA 2000 – Anual Meeting, American Psychiatric 

Association. “The doctor-patient-relationship”; 2000 May 13-18; 

Chicago. Abstracts. Chicago: APA; 2000. p. 145, NR327. 

Autor(es) da Parte. Título da parte. In: Autor ou Nome do 

Congresso; Data do evento; Local do evento. Título do 

publicação. Local (cidade): Editora; Ano. Volume, Página do 

resumo, Nº do resumo. 



Citações Bibliográficas 



Sistemas de Chamada 

• Sistema Autor-Data 
– Segundo Marconi e Lakatos (2001, p. 43) [...]     ou 

– “Os documentos de fonte primária são aqueles de primeira 
mão [...]” (Marconi, Lakatos, 2001, p. 43) 

• Sistema Numérico 
– “Os documentos de fonte primária são aqueles de primeira 

mão [...]4” 
 

• Na lista de referências: 

4. Marconi MA, Lakatos EM. Pesquisa bibliográfica. In: Marconi 
MA, Lakatos EM. Metodologia do trabalho científico. 6a ed. São 
Paulo: Atlas; 2001. p. 43-77. 



Citação Direta de até 3 linhas 

• É a transcrição ou cópia literal de outro texto. 
Transcrevem-se geralmente: 

 
• Leis, decretos, regulamentos, etc.; 

• Fórmulas científicas ou matemáticas; 

• Palavras ou trechos de outro autor. 

 

• Devem aparecer sempre entre aspas e sua origem 
indicada com precisão (incluindo-se o número da 
página). 



Exemplo 

          Quanto ao risco de gravidez precoce, Melo (1993, p. 57) 
salienta, “que o risco de gestações precoces existe em todas as 
classes sociais, tendo porém, ‘soluções’ diferenciadas de acordo 
com cada classe”. 

Quando um texto original 
que possui aspas duplas é 

citado entre outras aspas 
duplas, as primeiras devem 

ser substituídas por 

aspas simples 



Citação Direta com + de 3 linhas 

• A citação literal com mais de 3 linhas deve ser: 

 transcrita em parágrafo próprio; 

 

 recuo de 4 cm, a partir da margem esquerda; 

 tamanho de fonte 10, sem aspas e 

 

 espaçamento simples. 

 



Exemplo 

           Conforme nos orienta Severino (2002), nas teses 

e dissertações: 

São mantidas as partes principais dos 

trabalhos científicos em geral, sendo 

específicas a estas monografias acadêmicas, 

em contraposição aos trabalhos didáticos 

comuns, as seguintes partes: a página de 

dedicatória, a página de aprovação e o 

resumo. (Severino, 2002, p. 165). 



• É a expressão da idéia contida na fonte citada com palavras 
próprias do autor da monografia. Dispensa o uso de aspas: 

 

• Exemplos: 

 

Succi (2000) afirma que nas últimas três décadas houve 
um aumento importante das condições determinantes da 
imunodeficiência. 

 

A hepatite B é uma doença que não possui um 
tratamento curativo que seja efetivo (Vespa, Martins, 2000). 

Citação Indireta 



Outros tipos de citações 



Citação pelo Título 

• Usada quando a referência bibliográfica NÃO tem 
autoria própria e sua entrada é feita pelo título. 

 

– Exemplos: 

 
o Durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia (1984) [...] 

 

o A dosagem prescrita no Merck Index (2005) [...] 



Entrada dos autores 

• A entrada deve ser pelo sobrenome; se o nome 
contiver mais de um sobrenome, fazer a entrada pelo 
último, mesmo que contenha a partícula de ligação 
(de, da, dos, etc.). Ex.: 

 

Carlos da Silva Lacaz  Lacaz 

 

Frank Joseph Clark  Clark 



Citação por um Autor 

• Indicação do sobrenome do autor e a data, separados por (,), se 
a citação estiver entre parênteses. Se houver trabalhos do 
mesmo autor com datas diferentes, separar as datas com (,).  

 

• Exemplos: 

 

Verificou que as [...] (Orlando, 2002). 

Nardelli, em 2001, avaliou as lesões [...] 

Cunha (1996, 2004) estudou [...] 



Dois Autores 

• Indicação dos sobrenomes dos autores, separados por 
(e), quando citados no texto e  vírgula (,), quando 
citados entre parênteses. Ex.: 

 

Parra e Saad, em 2000 [...] 

 

Zugaib e Bittar (1996) [...] 

 

[...] para a teologia (Jossua, Metz, 1976). 



Três Autores 

• Indicação dos sobrenomes dos autores, separados por 
vírgula (,) e (e), quando citados no texto e vírgula (,) quando 
citados entre parênteses. Ex.: 

 

Santos, Fagundes e Silva, em 2000 [...] 

 

[...] na literatura (Mendes, Prado, Souza, 1976). 



Mais de Três Autores 

• Indicação do sobrenome do primeiro autor, 
seguido da expressão latina “et al.”. Ex.: 

 

Camargo et al. (1990) descreveram [...] 

 

[...] (Campana et al., 2001). 



Autores Corporativos 

• Quando uma entidade assume a responsabilidade pelo 
trabalho, é tratada como autor.  

• Podem ser citadas, no texto, pelas respectivas siglas, desde que, 
na primeira vez em que forem mencionadas, apareçam por 
extenso. Ex.: 

 

 O Instituto Adolfo Lutz (1975) [...] 

 A Organização Panamericana de Saúde (OPAS), em 2002 [...] 

 [...] pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2000). 



Vários Trabalhos de Diferentes 

Autores 

• Quando citados em bloco, entre parênteses no final do 
texto, ordenar alfabeticamente e separar com vírgula (,). 
No corpo do texto, utilizar vírgula (,) e, no final, (e). Ex.: 

 
 Myers e Rigley (1979), Turner et al. (1954) e Katz (1984) [...] 

 [...] (Katz, 1984, Myers, Rigley, 1979, Turner et al., 1954) 



Trabalhos diferentes do mesmo 

Autor e mesmo Ano 

• Acrescentar letras minúsculas, a partir da letra 
“a”, após o ano de publicação, intercalado por 
vírgula. Ex.: 

 

Saad (1997a, 1997b, 1997c) afirma que [...] 

 

[...] (Saad, 1997a, 1997b, 1997c). 



Obras antigas e reeditadas 

• É usado em casos muito específicos, quando a data da 1ª 
edição é imprescindível para o trabalho, mas o documento 
consultado for de uma edição mais nova. As duas datas 
devem aparecer na referência, em locais específicos.  

Exemplo: 

 
Freud (1909/1977)   ou   (Freud, 1909/1977) 

 

Laplace (1814/1951)   ou   (Laplace, 1814/1951) 
 

Obs: a 1ª data é da edição original e a 2ª, da edição consultada. 



Sobrenome Duplo 

• Ou como os autores são mais conhecidos.  

 

Ex.: 

 

Angelita Harb-Gama  Harb-Gama A 

 

Cesar Timo-Iaria   Timo-Iaria C 



Constituído de Duas ou Mais  

Palavras 

• Que forma uma expressão, fazer a entrada pela 
primeira parte do sobrenome. Ex.: 

 
Carlos Alberto Santa Rosa  Santa Rosa CA 

 

Humberto Castelo Branco  Castelo Branco H 

 

Maria Izabel do Espírito Santo  Espírito Santo MI 



De Origem Estrangeira 

• Fazer a entrada pelo prefixo quando forem 
identificados por estes nas publicações e nas obras de 
referência.   

Ex.: 

 
Le Rouge 

De Lucia 

Lo Savio 

Di Egidio 

Von Ende 

Van Dyko 

D’Annunzio 

D’Arienza 



Sobrenomes Chineses 

• Seguem a ordem normal (o sobrenome em 
primeiro lugar) e devem entrar pela ordem 
que aparecem. Ex.: 

 

Heung Gong Jai Jo  Heung GJJ 

Kim Ji Woon   Kim JW 

Lee Jeong Hyang  Lee JH 

Lim Yauw Tjin   Lim YT 



• Seguem a mesma regra usada para 
sobrenomes brasileiros, ou seja, a 
entrada pelo último sobrenome: 

 

Akemi Nagashima  Nagashima A 

Akiko Sato    Sato A 

Tadao Miyoshi   Miyoshi T 

Japoneses 



Espanhóis 

• Fazer a entrada pelo penúltimo sobrenome.  

• Se houver prefixo, entrar pela parte do nome 
que segue o prefixo: 

Garcia Blanco 

Acosta Navarro 

Las Veras 

Ramón y Cajal 

Ramos-Aceitero 



Com Indicação de Grau de Parentesco 

• Brasileiros: Inglês: 

 
Mion Júnior McKinsky Jr 

  

Santos Neto    

   

Oliveira Filho 



Sobrenomes com Apóstrofo 

• Devem ser considerados como um nome 
só. Ex.: 

 

D’Albuquerque 

 

D’Arienzo 



Com Prefixo 

• Devem ser escritos como aparecem no original, se 
estiverem no texto corrente ou entre parênteses. Ex.: 

 

Segundo MacDonald (2000) [...]        (MacDonald, 2000) 

 

McFarland (1998) diz que [...]            (McFarland, 1998) 

 

MacKay, em 1999, [...]       (MacKay, 1999) 



Notas de Rodapé 

• São informações ou comentários que visam 
complementar o texto principal. 

• São numeradas em algarismos arábicos, com espaço 
simples e tamanho 9, na parte inferior da página. 

• Não devem ser excessivamente longas para não desviar o 
leitor da ideia central. 

• As obras citadas em notas deverão ser mencionadas nas 
referências bibliográficas. 



Exemplo: 

 

 

__________________ 

        1  Em 1994, a moeda norte-americana (Dólar) passou a ter paridade com a 
moeda brasileira (Real). 

        2  Severino AJ. Metodologia do trabalho científico. 22a ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 



• Apud – citado por – apud (pode ser usado no texto. Não usar na 
lista de referências). Ex.: 

      ________________ 

          4  Evans, 1987 apud Sage, 1992, p. 2-3. 

 

Ou no texto: 
– Segundo Silva (1983 apud Abreu, 1999, p. 3) diz ser [...] 

 

• Et alii – e outros – et al. (usado em referências e citações no 
texto). Ex.: 
 

Carvalho et al., 1998. 

Expressões em Latim 
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