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ABNT NBR 10520:2002
S E R V I Ç O D E D O C U M E N TA Ç Ã O E

No Brasil, os trabalhos acadêmicos, independente de seu nível (monografias,

DIVULG AÇÃO

dissertações ou teses), devem seguir os padrões recomendados pela
www.sddinforma.fob.usp.br

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Existe um conjunto de

(14)3235-8373

normas da ABNT que são indispensáveis para a correta elaboração de um
trabalho acadêmico. Apresentamos neste guia as recomendações para
citações em documentos na elaboração de trabalhos acadêmicos - ABNT

Diagramação

NBR 1052:2002.

José Roberto Plácido Amadei

As orientações contidas neste guia poderão e deverão ser utilizadas como
principal documento de orientação na produção dos trabalhos acadêmicos
Download dos Gabaritos
Dissertações e Teses

no âmbito da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São
Paulo (FOB-USP), em seus cursos de graduação e pós-graduação. Também
poderá ser utilizado na elaboração dos trabalhos de conclusão dos cursos/
monografias de especialização, aprimoramento e residência de instituições

pré-textual

textual e pós-textual

TCC/Monografia

parceiras ou conveniadas. A fim de facilitar a elaboração de seu trabalho
recomendamos a utilização dos guias com os gabaritos pré-formatados
disponíveis nos links ao lado.
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A B N T

O QUE É
CITAÇÃO?

Citação é a “menção de uma informação extraída de outra fonte.” (ABNT, 2002). A elaboração
de um texto científico exige que os argumentos, dados e conceitos apresentados estejam
bem fundamentados. As argumentações apresentadas devem ser sustentadas na correta
apresentação das referências utilizadas, bem como na precisão da citação dos autores ao
longo do texto.
É importante esclarecer que, ao utilizar uma obra para construir um texto, é crucial que
a referência e citação sejam feitas. Caso contrário, se configurará em ato de plágio. Entre
as características do plágio, atribui-se também a apresentação de uma obra intelectual
sem a menção do nome do autor, assumindo assim a autoria indevida de um derteminado
pensamento ou conteúdo. Por isso, cuidado!!!
A exatidão e precisão na apresentação das citações são essenciais durante a elaboração do
texto acadêmico. Lembre-se! Ao usar uma obra no preparo do seu texto, faça com cuidado e
atenção a devida citação do documento.
4
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REFERÊNCIAS X
CITAÇÕES
A correta citação de documentos em um texto acadêmico está diretamente relacionada à correta elaboração das
referências desses mesmos documentos. Utilizaremos os elementos autoria e data de publicação para marcamos
os trechos que estão citando outros trabalhos já publicados. Para as dissertações e teses defendidas nos cursos de
pós-graduação da FOB-USP, é de escolha do aluno a elaboração das referências no formato ABNT NBR 6023:2018 ou
Vancouver - ICMJE. No entanto, independente do formato escolhido pelo aluno para elaboração de suas referências, a
citação deverá sempre estar de acordo com a norma ABNT NBR 10520:2011, seguindo as orientações contidas neste guia.
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as chamadas

6

A B N T

Para os trabalhos acadêmicos
apresentados nos cursos de graduação,
especialização e pós-graduação da
FOB-USP, e também nas instituições
parceiras que seguem as mesmas diretrizes, as citações devem figurar no sistema autor-data. Nas
citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título incluído na
sentença, devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses, devem
ser em letras maiúsculas.

AS CHAMADAS

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

Kostek e Poremski (2013) ressaltaram que embora diversos pacientes consigam definir
as características do seu zumbido, essa não é uma tarefa simples, porque geralmente o
tom produzido pelo audiômetro não é idêntico à queixa.

se incluso na sentença letras maiúsculas e minúsculas para os nomes dos autores

Embora diversos pacientes consigam definir as características do seu zumbido, essa
não é uma tarefa simples, porque geralmente o tom produzido pelo audiômetro não é
idêntico à queixa (KOSTEK; POREMSKI, 2013).
letras maiúsculas quando dentro dos parênteses

na referência
KOSTEK, B.; POREMSKI, T. A new method for measuring
the psychoacoustical properties of tinnitus. Diagn Pathol,
London, v. 8, Article 2019, 2013. DOI 10.1186/1746-1596-8209. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1186/1746-1596-8209. Acesso em: 10 jan. 2019.

Exemplos extraídos de: ROCHA, A. V. Diretrizes para intervenção fonoaudiológica
do zumbido. 2018. 135 p. Tese (Doutorado em Processos e Distúrbios da
Comunicação) - Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo,
Bauru, 2018.
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dois
autores

três
autores

com et al.

vários
autores

Entre parênteses

Reis (2008) trecho citado [...]

[...] trecho citado (REIS, 2008).

Bess e Humes (1998) trecho citado [...]

[...] trecho citado (BESS; HUMES, 1998).

Landau, Cunha e Hanguenauer (2014)

[...] trecho citado (LANDAU; CUNHA;

trecho citado [...]

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

Dentro da sentença
um autor

A B N T

AS CHAMADAS

A pontuação entre os elementos da
citação irá depender se os autores foram
mecionados dentro da sentença ou
entre parênteses. Veja as possibilidades.

HANGUENAUER, 2014).

Pereira et al. (2018) trecho citado [...]

[...] trecho citado (PEREIRA et al., 2018).

Azenha e Ferrari (2016), Cunha et al. (2017),

[...] trecho citado (AZENHA; FERRARI, 2016;

Ribeiro (2018), Emiru et al. (2019) trecho citado

CUNHA et al., 2017; RIBEIRO, 2018; EMIRU

[...]

et al. 2019).
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AS CHAMADAS

Dentro da sentença
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Somente usamos os sobrenomes dos
autores na citação, no entanto, caso
ocorra coincidência de sobrenomes para
autores diferentes em um mesmo ano, permite-se o uso das iniciais para diferenciação.

Entre parênteses

Reis, D. (2008) trecho citado [...]

[...] trecho citado (REIS, D., 2008).

Reis, A. (2008) trecho citado [...]

[...] trecho citado (REIS, A., 2008).

Pode ocorrer também coincidência de um mesmo autor com a mesma data de publicação.
Nesse caso adicionamos uma letra logo em seguida do ano para diferenciação. Tal procedimento
deve ocorrer também no momento da elaboração das referências desses trabalhos.

Oliveira (2007a) trecho citado [...]

[...] trecho citado (OLIVEIRA, 2007a).

Oliveira (2007b) trecho citado [...]

[...] trecho citado (OLIVEIRA, 2007b).
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tipos de citações
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CITAÇÃO DIRETA
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Citação direta se caracteriza pela transcrição textual de parte da obra do autor
consultado. Transcreve com exatidão as palavras do autor citado. É usada
somente quando um pensamento significativo for particularmente bem expresso ou
quando for absolutamente necessário e essencial transcrever as palavras do autor.
Muito utilizada para definições e conceitos.
Para as citações diretas, deve-se especificar a página, volume, tomo ou seção da
fonte consultada. Estes devem seguir a data, separados por vírgula e precedido do
termo que os caracteriza.
A formatação das citações diretas é diferente daquelas com trecho citado de até 3
linhas e daquelas com trechos citados com mais de 3 linhas.
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até três linhas

A B N T

CITAÇÃO DIRETA

Essas citações são marcadas pelo sinal de
aspas (“ “). Mantemos a mesma formatação
do texto acadêmico (fonte tamanho 12,
espacejamento de 1,5 com alinhamento
justificado).

citação dentro da sentença

Silverthorn (2017, p. 330) define que “o som é a interpretação do cérebro da
frequência, amplitude e duração das ondas sonoras que chegam até nossas orelhas.”
destaque mantido do texto original
citação dentro do parênteses

“O som é a interpretação do cérebro da frequência, amplitude e duração das
ondas sonoras que chegam até nossas orelhas.” (SILVERTHORN, 2017, p. 330).

Pode-se alternar as citações
dentro da sentença e dentro
do parênteses de acordo com
a construção do seu texto.

na referência

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma
abordagem integrada. Tradução Adriane Belló Klein
et al. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 930 p
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CITAÇÃO DIRETA
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até três linhas
citação dentro da sentença

Segundo Montenegro e Guerreiro (2010, p. 74) “a epilepsia caracteriza-se pela
presença de crises epiléticas recorrentes, na ausência de condição toxicometabólica
ou febril.”
citação dentro do parênteses

“A epilepsia caracteriza-se pela presença de crises epiléticas recorrentes, na
ausência de condição toxicometabólica ou febril.” (MONTENEGRO; GUERREIRO,
2010, p. 74).
na referência

MONTENEGRO, M. A.; GUERREIRO, M. M. Epilepsia. In:
MOURA-RIBEIRO, M. V. L.; FERREIRA, L. S. Condutas em
neurologia infantil. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. cap.
2, p. 73-112.
13
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acima de três linhas

A B N T

CITAÇÃO DIRETA

Essas citações são destacadas com recuo
de 4 cm da margem esquerda, com letra
menor que a do texto utilizado e sem as
aspas.
Estabelece-se fonte tamanho 10 com
espacejamento simples.

4 cm

espacejamento 1,5
fonte tamano 12

espacejamento 1,0
fonte tamanho 10

na referência

CARELLI, E. F. Hidrocefalia. In: MOURA-RIBEIRO, M. V. L.;
FERREIRA, L. S. Condutas em neurologia infantil. 2. ed. Rio
de Janeiro: Revinter, 2010. cap. 5, p. 200-206.
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CITAÇÃO DIRETA
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acima de três linhas
citação dentro do parênteses

4 cm

espacejamento 1,5
fonte tamano 12

espacejamento 1,0
fonte tamanho 10

na referência

CARELLI, E. F. Hidrocefalia. In: MOURA-RIBEIRO, M. V. L.;
FERREIRA, L. S. Condutas em neurologia infantil. 2. ed. Rio
de Janeiro: Revinter, 2010. cap. 5, p. 200-206.
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CITAÇÃO DIRETA
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considerações
Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou
destaques, do seguinte modo:
a) supressões: [...]
b) interpolações, acréscimos ou comentários: [ ]
c) ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico.

“[...] a localização incisal dos apoios podem representar dois inconvenientes:
estético, pois o apoio fica aparente, e biomecânico, relacionado com o braço da
alavanca, maior quanto menor a implantação periodontal.” (KLIEMANN; OLIVEIRA,
2010, p. 59).
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CITAÇÃO DIRETA

Para enfatizar trechos da citação, deve-se
destacá-los indicando esta alteração com
a expressão “grifo nosso” entre parênteses,
após a chamada da citação, ou grifo do
autor, caso o destaque já faça parte da
obra consultada. Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor, deve-se incluir, após a
chamada da citação, a expressão “tradução nossa”, entre parênteses.

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

considerações

grifo nosso

“As alterações estruturais mínimas são variações constitucionais na anatomia
laríngea cuja expressão clínica, quando presente, se restringe exclusivamente à
fonação.” (PONTES; BIASE; PONTES, 2002, v. 5, p. 393, grifo nosso).

tradução nossa

“Nos primeiros mecanismos citados empregam-se moléculas com grupos químicos
capazes de reagir entre si para gerar a união entre elas.” (MACCHI, 2003, p. 55,
tradução nossa).
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CITAÇÃO INDIRETA
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Citação indireta se caracteriza por um texto baseado na(s) obra(s) do(s) autor(es)
consultado(s). Utiliza-se tanto a paráfrase quanto a condensação sem que haja
distorções do texto original. Sua apresentação dispensa o uso de aspas duplas, não
há limites de linhas para sua indicação e sem obrigatoriedade de indicar a página da
obra em que se encontra o trecho utilizado.
Esta é a citação que mais deve ser usada em um trabalho acadêmico.
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CITAÇÃO INDIRETA
citação dentro da sentença
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Hoare et al. (2014) com objetivo de avaliar os efeitos e benefícios dos AASI e GS
em pacientes com zumbido e PA coexistente, realizaram uma revisão de literatura
de ensaios clínicos controlados, randomizados e não randomizados, em que a
intervenção envolveu a amplificação com AASI em comparação a outras intervenções
ou ao placebo.
citação dentro do parênteses

Corroborando com este estudo, autores referem que, embora a heterogeneidade
do zumbido seja amplamente reconhecida pelos clínicos, muitos tratamentos comuns
de zumbidos baseados em som são aplicados com avaliação limitada das diferenças
individuais (HOARE et al., 2014).
na referência

HOARE, D. J. et al. Sound therapy for tinnitus management:
practicable options. J Am Acad Audiol, Burlington, v. 25, n. 1,
p. 62-75, Jan. 2014. DOI 10.3766/jaaa.25.1.5. Disponível em:
https://doi.org/10.3766/jaaa.25.1.5. Acesso em: 11 jan. 2019.
Exemplos extraídos de: ROCHA, A. V. Diretrizes para intervenção fonoaudiológica
do zumbido. 2018. 135 p. Tese (Doutorado em Processos e Distúrbios da
Comunicação) - Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo,
Bauru, 2018.
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CITAÇÃO INDIRETA
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citação dentro da sentença

Recentemente, Liu et al. (2011) examinaram o uso de trimetafosfato de sódio
como um análogo biomimético de fosfoproteínas da matriz para remineralização de
dentina artificial afetada por cárie.

citação dentro do parênteses

As MMPs constituem uma família importante de endopeptidases metalodependentes
que são capazes de degradar quase todas, se não todas as matrizes extracelulares
(PALOSAARI et al., 2003; VISSE; NAGASE, 2003).

Exemplos extraídos de: ZARELLA, B. L. Papel das proteases na erosão dentinária.
2017. 82 p. Tese (Doutorado em Biologia Oral) - Faculdade de Odontologia de
Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, 2017.
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CITAÇÃO DE CITAÇÃO
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Citação de citação se caracteriza por uma citação direta ou indireta de um
texto em que não se teve acesso ao original. A citação pode ser reproduzida
literalmente (transcrição), ou pode ser interpretada, resumida ou traduzida. Só
deve ser usada na total impossibilidade de acesso ao documento original.
A citação de citação é marcada em um texto acadêmico pela expressão latina
apud, que significa “citado por”.

Atenção! Não se deve fazer citação de citação em casos em que é
possível acesso ao documento original! Corre-se um risco ao confiar
na interpretação de um autor sobre a obra citada, podendo esse autor
ter uma interpretação diferente daquela que você teria ao ler o texto
original

21

esta é a publicação que foi citada
na obra consultada

redes de apoio e pessoas com deficiência física:
inserção social e acesso aos serviços de saúde
Support networks and people with physical disabilities:
social inclusion and access to health services

Meredith Minkler, DrPH
For the low-income elderly residents of America’s single room occupancy (SRO) hotels, poor
health, social isolation, and powerlessness often are intimately connected. This article presents
a case study of an attempt to address these interrelated problems by fostering social support and

Cristina Marques de Almeida Holanda 1
Fabienne Louise Juvêncio Paes de Andrade 2
Maria Aparecida Bezerra 2
João Paulo da Silva Nascimento 2
Robson da Fonseca Neves 2
Simone Bezerra Alves 2
Kátia Suely Queiroz Silva Ribeiro 2

citou

INTRODUCTION
of San Francisco, California, has a long and widely publicized
history
high-crime, red-light area with high rates of such health and social problems
as drug dependency, alcoholism, malnutrition, and suicide.’ The 45-block area houses
large numbers of exoffenders, prostitutes, and substance abusers as well as fonner
mental patients who were &dquo;mainstreamed&dquo; from state mental hospitals in the 1960s.
Less well known is the fact that the Tenderloin is one of the largest &dquo;gray ghettos&dquo;
in the United States, with some 8000 elderly men and women residing in its many
single room occupancy (SRO) hotels A multiplicity of health problems are common
The Tenderloin

area

as a

*HUD defines SROs as one-room, one-person-per-room establishments in which occupants
lack private access to plumbing and/or kitchen facilities.
Meredith Minkler is Associate Professor of Health Education. School of Public Health,
of California. Berkeley, Berkeley, California 94720.
Address reprint requests to Meredith Minkler, School of Public Health, University of Cali-

University

1
Área Técnica de Saúde da
Pessoa com Deficiência da
Secretaria Estadual de Saúde
da Paraíba.Av. Dom Pedro II
1826, Torre. 58040-903 João
Pessoa PB Brasil.
cristinamahd@gmail.com
2
Departamento de
Fisioterapia da Universidade
Federal da Paraíba.

fomia, Berkeley, California 94720.
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primeiro o trabalho citado
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temas livres free themes

Building Supportive Ties and Sense of
Community among the Inner-City Elderly:
The Tenderloin Senior Outreach Project

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

esta é a publicação consultada
DOI: 10.1590/1413-81232014201.19012013

social action organizing among elderly residents of San Francisco’s Tenderloin hotels. Following
a brief look at the parameters of the problem, an overview of the Tenderloin Senior Outreach
Project (TSOP) is presented. The Project’s theoretical base is described, followed by a brief
account of TSOPs genesis and growth from an informal University-sponsored project to a
privately incorporated community-based organization. Examples of individual and community
empowerment through TSOP are presented, as is a look at some of the dilemmas and compromises that are encountered as a community group trades its grassroots status for a more formal
and bureaucratized structure. Problems in the areas of indigenous leadership development and
community versus funding agency agendas are examined, as is the utility of combining social
action and social planning approaches to community organizing. Finally, the potentials and
limitations of Freire’s "education for critical consciousness" as an organizing tool in this environmental context are discussed, with implications drawn for other projects attempting to
build self-reliance and community cohesion among inner-city populations.

A B N T

CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Quando o trabalho consultado
foi utilizado somente para a
elaboração da citação de citação

expressão apud

abstract This study seeks to identify the formation of social support networks of people with
physical disabilities, and how these networks can
help facilitate access to health services and promote social inclusion. It is a cross-sectional study,
with data collected via a form applied to physically disabled persons over eighteen years of age
registered with the Family Health Teams of the
municipal district of João Pessoa in the state of
Paraíba. It was observed that the support networks of these individuals predominantly consist
of family members (parents, siblings, children,
spouses) and people outside the family (friends
and neighbors). However, 50% of the interviewees
declared that they could not count on any support
from outside the family. It was observed that the
support network contributes to access to the services and participation in social groups. However,
reduced social inclusion was detected, due to locomotion difficulties, this being the main barrier to
social interaction. Among those individuals who
began to interact in society, the part played by social support was fundamental.
Key words Social support, Disabled persons, Access to health services, Socialization

resumo Este estudo objetiva identificar a constituição das redes de apoio social das pessoas com
deficiência física e como estas podem contribuir
para facilitar o acesso aos serviços de saúde e a
inclusão social das mesmas. Trata-se de um estudo transversal, com dados coletados através de
um formulário, aplicado em pessoas com deficiência física maiores de dezoito anos, cadastradas
nas Equipes de Saúde da Família do município
de João Pessoa (PB). Constatou-se que as redes de
apoio dessas pessoas estão constituídas principalmente pelos componentes da dimensão familiar
(pais, irmãos, filhos, cônjuges) e extrafamiliar
(amigos e vizinhos). No entanto, 50% dos entrevistados relataram não contar com qualquer
apoio fora da família. Verificou-se que a rede de
apoio contribui para o acesso aos serviços e para a
participação em grupos sociais. Evidenciou-se, porém, uma reduzida inserção social, decorrente da
dificuldade de locomoção, sendo esta a principal
barreira para a interação social. Entre as pessoas
que começaram a interagir na sociedade o apoio
social foi fundamental.
Palavras-chave Apoio social, Pessoas com deficiência, Acesso aos Serviços de Saúde, Socialização

depois o trabalho que citou

Já a interação social positiva caracteriza-se pelo contato entre pessoas em busca
de lazer e relaxamento (MINKLER, 1985 apud HOLANDA et al., 2015).
na referência

MINKLER, M. Building supportive ties and sense of community among the innercity elderly:
the Tenderloin Outreach Project. Health Educ Q, New York, v. 12, n. 4, p. 303-314, 1985 apud
HOLANDA, C. M. A. et al. Support networks and people with physical disabilities: social inclusion and
access to health services. Cienc Saude Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 175-184, Jan. 2015.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014201.19012013. Acesso em: 11 jan. 2019.
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CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Quando o trabalho consultado
foi utilizado para a elaboração da
citação de citação e também com
citação própria

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

utilização da publicação de Holanda et al . para elaboração da citação de citação

Já a interação social positiva caracteriza-se pelo contato entre pessoas em busca
de lazer e relaxamento (MINKLER, 1985 apud HOLANDA et al., 2015).

utilização da publicação de Holanda et al . para elaboração de uma citação própria

Holanda et al. (2015) destaca que a assistência à saúde das pessoas com
deficiências, na grande maioria das vezes, limita-se a ações oferecidas pelos centros
de reabilitação e outros serviços de atenção secundária [...].
nas referências

HOLANDA, C. M. A. et al. Support networks and people with physical disabilities: social inclusion and
access to health services. Cienc Saude Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 175-184, Jan. 2015.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014201.19012013. Acesso em: 11 jan. 2019.
MINKLER, M. Building supportive ties and sense of community among the innercity elderly: the
Tenderloin Outreach Project. Health Educ Q, New York, v. 12, n. 4, p. 303-314, 1985 apud HOLANDA
et al. (2015).
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notas explicativas

São usadas para comentários, esclarecimentos, indicações de fontes
ou explanações, que não possam ser incluídos no textou ou na
lista de referências. A numeração das notas explicativas é feita em
algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva
para cada capítulo ou parte (não se inicia a numeração a cada página).
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Incluem comunicações pessoais,
anotações de aulas, conferências,
correspondências, correspondências
pessoais, palestras etc.

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

CITAÇÃO DE CANAIS
INFORMAIS

Deverá ser separada do corpo do texto por uma linha contínua, de aproximadamente 5 cm,
iniciada na margem esquerda.
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Mencionados também em notas de
rodapé.

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

TRABALHOS NÃO
PUBLICADOS OU EM
FASE DE ELABORAÇÃO

26
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CITAÇÃO DE MARCAS
COMERCIAIS

Marcas comerciais de equipamentos/
produtos/materiais só deverão ser
incluídas quando necessárias e a
citação das mesmas deve figurar
entre parênteses após o nome.

A B N T
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referências Vancouver ICMJE x citação ABNT
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REFERÊNCIAS VANCOUVER
- ICMJE X CITAÇÃO ABNT
Os alunos dos cursos de mestrado e doutorado dos programas de pós-graduação
da FOB-USP podem optar entre dois estilos na elaboração de suas referências,
ABNT NBR 6023:2018 ou Vancouver - ICMJE. No entanto, a chamada (ou forma
de apresentação dos autores) das citações ao longo do texto deverá ser,
obrigatoriamente, no formato ABNT, independente do estilo de referência
escolhido. Como há diferenças nas regras de indicações dos autores entre os dois
formatos, ao escolher o formato Vancouver – ICMJE para as referências, o aluno
deverá atentar para as adaptações necessárias para a correta citação dos autores
ao longo do texto.

29

A B N T

entrada da referência Vancouver
com um autor

Katsavrias EG. Changes in articular eminence
inclination during the craniofacial growth period.
Angle Orthod. 2002;72(3):258-64.

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

REFERÊNCIAS VANCOUVER
- ICMJE X CITAÇÃO ABNT
citação

Katsavrias (2002) trecho citado [...].
ou
[...] trecho citado (KATSAVRIAS, 2002).

entrada da referência Vancouver
com dois autores

citação

Sener e Akgänlü (2004) trecho citado [...].
Sener S, Akgänlü F. MRI characteristics of anterior
disc displacement with and without reduction.
Dentomaxillofac Radiol. 2004;33(4):245-52.

ou
[...] trecho citado (SENER; AKGÄNLÜ,
2004).
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entrada da referência Vancouver
com três autores

Koh KJ, Park HN, Kim KA. Internal derangement
as a predictor of provoked pain on mouth opening:
a magnetic resonance imaging study. Imaging Sci
Dent. 2017;47(4):219-26.

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

REFERÊNCIAS VANCOUVER
- ICMJE X CITAÇÃO ABNT
citação

Koh, Park e Kim (2017) trecho citado [...].
ou
[...] trecho citado (KOH; PARK; KIM, 2002).

entrada da referência Vancouver
com mais de três autores

citação

Lalue-Sanches et al. (2004) trecho citado [...].
Lalue-Sanches M, Gonzaga AR, Guimarães AS,
Ribeiro EC. Disc displacement with reduction of
the temporomandibular joint: the real need for
treatment. J Pain Relief. 2015;4(5):2-5.

ou
[...] trecho citado (LALUE-SANCHES et al.,
2004).
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entrada da referência Vancouver
com mais de seis autores

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

REFERÊNCIAS VANCOUVER
- ICMJE X CITAÇÃO ABNT
citação

Schiffman et al. (2017) trecho citado [...].

Schiffman EL, Ahmad M, Hollender L, Kartha K,
Ohrbach R, Truelove EL, et al. Longitudinal stability

ou

of common TMJ structural disorders. J Dent Res.
2017;96(3):270-6.

[...] trecho citado (SCHIFFMAN et al., 2017).

entrada da referência Vancouver
por instituição/organização

citação

American National Standards Institute (1993) trecho
American National Standards Institute. ADA
Specification No. 27: resin-based filling materials.
Chicago: American Dental Association; 1993.

citado [...].
ou
[...]

trecho

citado

(AMERICAN

NATIONAL

STANDARDS INSTITUTE, 1993).
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Como referenciar este guia

1 0 5 2 0 : 2 0 0 2

AMADEI, J. R. P.; FERRAZ, V. C. T. Guia para
elaboração de citações em documentos: ABNT
NBR 10520:2002. Bauru, 2019. 33 p.

Os exemplos contidos neste guia procuram contemplar
as principais dúvidas na elaboração de citações em
documentos de acordo com a norma ABNT NBR
10520:2002. Caso não tenha o exemplo do material que
você necessita, consulte diretamente a norma ou procure a
biblioteca para auxílio.

A C E S S E TA M B É M :

“guia para elaboração de referências ABNT NBR 6023:2018”
“guia para elaboração de referências Vancouver ICMJE”
“guia para elaboração de trabalhos acadêmicos (trabalhos
de conclusão de curso) ABNT NBR 14724:2011”

http://www.sddinforma.fob.usp.br
http://www.fob.usp.br/biblioteca
https://www.facebook.com/BibliotecaFOBUSP/
https://twitter.com/bibfobusp

“guia para elaboração de trabalhos acadêmicos
(dissertações/teses - formato convencional) ABNT NBR
14724:2011”

C O N TAT O :

Serviço de Documentação e
Divulgação
Al. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75
Bauru - SP - Brasil - 17012-901
Telefone de contato: (14) 3235-8373
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