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NORMALIZAÇÃO TÉCNICA DE DOCUMENTOS

1 DEFINIÇÃO
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da NBR 6023 estabelece
convenções para transcrição e apresentação da informação, orientando a preparação e
compilação dos elementos que compõem a referência bibliográfica.
A referência bibliográfica consiste num conjunto de indicações precisas e minuciosas
que permitem a identificação e recuperação de publicações no todo ou em parte.
Devem ser organizadas de tal forma a torná-las compreensíveis para quem as elabora,
como também para quem as utiliza.
Portanto, este manual tem por objetivo orientar seus usuários quanto à elaboração das
referências bibliográficas.

2 ELEMENTOS ESSENCIAIS
São os elementos indispensáveis à identificação de uma publicação.
•

Monografias: autor, título, subtítulo (se houver), edição, local de publicação,
editora e ano de publicação.

•

Periódicos: autor, título, subtítulo (se houver), nome do periódico,
numeração correspondente ao volume, paginação inicial e final do artigo e
ano de publicação.

3 ELEMENTOS COMPLEMENTARES
São aqueles opcionais que, acrescentados aos essenciais, permitem melhor caracterizar
as publicações, tais como: série e notas.

4 REGRAS GERAIS
•

Os elementos da referência devem ser retirados da página de rosto da
publicação, e de seu verso quando necessário.

•

Quando tratar de parte da publicação (capítulo de livro, trabalho de evento,
etc.) complementar a referência com as indicações da parte utilizada (autor,
título e página inicial/final do capítulo ou do trabalho de evento, etc.).

•

A lista de referências bibliográficas deve obedecer a ordem alfabética de
sobrenome de autor e título, para todo tipo de material utilizado (citado no
texto) como fonte de informação.

•

Incluir nota de rodapé, na primeira página da lista das referências
bibliográficas, o seguinte texto:
As referências bibliográficas estão de acordo com a norma NBR6023/2002

preconizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5 APRESENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE
LIVROS/MONOGRAFIAS
5.1 Livros/monografias
5.1.1 Com um único autor (obra citada no todo)
BIER, O. Bacteriologia e imunologia. 8.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1957. 914p.

Sobrenome do autor (em
maiúscula) seguido de vírgula e
iniciais dos prenomes
Título da obra (grifado, negrito ou
itálico)
Edição (exceto a 1ª) colocar ponto
após o número da edição (8.)
Local (cidade) de publicação
seguido de dois pontos ( : )
Editora em seguida vírgula ( , )
Ano de publicação seguido de
ponto ( . )
Número de páginas da obra (usar
a abreviatura p. após o número)

5.1.2 Obra citada em parte.
Quando apenas algumas páginas foram consultadas.
BIER, O. Bacteriologia e imunologia. 8.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1957. p.10-12,
25, 37.
Nota-se que a abreviatura de páginas, neste caso, precede a
numeração das mesmas.

5.1.3 Com dois autores
MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica básica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1999. 360p.
Separar os autores por ponto vírgula ( ; ), e não usar espaço
entre os prenomes.

5.1.4 Com três ou mais autores
VILLELA, G.G.; BACILA, M.; TASTALDI, H. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1961. 452p.
Todos os autores devem ser citados. Não usar et al.

OBSERVAÇÃO
Para obras constituídas de vários trabalhos ou contribuição
de vários autores a entrada será pelos editores, coordenadores
e organizadores, veja item 7.

5.1.5 Obra sem autoria, ou autoria desconhecida.
Inicia-se pela primeira palavra do título, em caixa alta (todas as letras em maiúsculas).
EXPERIÊNCIAS de química: técnicas e conceitos. São Paulo: Moderna, 1982. 241p.
Título
Sub-título
Local (cidade) de publicação
Editora
Ano de publicação
Total de páginas
FARMACOPÉIA Brasileira. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 1996. pt.2, p.16.1
UNITED States Pharmacopeia. 24.ed. Rockville: United States Pharmacopeial
Convention, 1999. p.945-946.
BRITISH Pharmacopoeia 1999. London: Her Majesty's Stationary Office, 1999.
p.1423.
EUROPEAN Pharmacopoeia. 3.ed. Strasbourg: Council of Europe, 1996. p.1234.
(European Treaty Series, n.50).

5.1.6 Obras que se consagraram pelo "nome" ou sua abreviatura
PDR. Generics. 2.ed. Montvale: Medical Economics, 1996. p.2035-2040.
USP DI. 15.ed. Rockville: United States Pharmacopeial Convention, 1995. p.365-369.
[Drug information for the health care professional, v.1].
DEF 2000/2001: dicionário de especialidades farmacêuticas. 29.ed. Rio de
Janeiro: Publicações Científicas, 2000. p.34.
MERCK index. 12.ed. Withehouse Station, 1996. p.980.

OBSERVAÇÃO
As preposições e artigos, que iniciam o título, não devem ser
considerados.

5.1.7 Citação de capítulo de Livro, cujo autor do capítulo é diferente do autor do livro.
PRADO, J.L. Hormônios. In: VILLELA, G.G.; BACILA, M.; TASTALDI, H. Bioquímica.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1961.cap.13, p.333-374.
Sobrenome do autor do capítulo
(em maiúsculo) seguido de ponto
e vírgula e iniciais dos prenomes;
Título do capítulo (sem destaque);
Preposição latina In: (em);
Sobrenomes dos autores do livro
(em maiúsculo) e demais
elementos identificadores da
publicação;
Indicação do nº do capítulo;
Páginas (inicial e final) do
capítulo.
BENNET, J.E. Antimicrobial agents: antifungal agents. In: HARDMAN, J.G.;
LIMBIRD, L.E.; MOLINOFF, P.B.; RUDDON, R.W.; GILMAN, A.G., eds. Goodman
& Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 9.ed. New York: MacGrawHill, 1996. cap.49, p.1183-1184.

5.1.8 Citação de capítulo de livro, cujo autor é o mesmo da obra
KOROLKOVAS, A.; BURCKHALTER, J.H. Agentes anti-sépticos, antifúngicos e
antibacterianos. In: ______. Química farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.
cap.30, p.522-546.
Autor do capítulo;
Título do capítulo (sem destaque);
Preposição latina In : ( em );
Travessão ( ______ );
Título da publicação (extraído da
página de rosto), em destaque

(negrito, itálico ou grifo);
Páginas referentes ao capítulo
citado.

5.1.9 Obra não paginada
Sem paginação usar n.p. (não paginado).
BRAGA, A.L.; ZENI, G.; MARTINS, T.L.; STEFANI, H.A. Síntese de calcogenoinos.
In: REUNIÃO A N U A L DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 18,
ENCONTRO BRASILEIRO DE FOTOQUÍMICA E FOTOBIOLOGIA, 7,
Caxambu, 1995. Programas e Resumos. São Paulo: SBQ, 1995. n.p.

5.1.10 Quando a obra não apresenta um ou todos elementos da imprenta (local, editora
e data)
Sem local de publicação (s.l.):
MORETTO, E. Manual de normas higiênico-sanitárias para indústrias de leite. S.l.:
Sociedade Catarinense de Bromatologia, 1986. 103p.
Sem editora (s.n.):
POURCHET CAMPOS, M.A. Aulas de toxicologia. São Paulo: [s.n.], 1954. 252p.
Sem local e sem editora:
SILVA, E. Introdução ao estudo da química geral e inorgânica. 2.ed. [S.l.: s.n.],
1953. 105p.
Sem local, editora e ano (s.n.t. - sem notas tipográficas):
THIERRY, M. Induduction a l'etude de la chimie. s.n.t. 456p.

5.1.11 Separatas
LION, M.F.; ANDRADE, J. Drogas cardiovasculares e gravidez. Separata de: Arquivo
Brasileiro de Cardiologia, v.37, p.125-127, 1981.

5.1.12 Obras com mais de uma editora, ou mais de um local de publicação
MARCHIOR, P.Z. Bibliotecas virtuais. Curitiba: UFPR, SEBRAE, 1997. 53p.
[Apostila].
NEVES, D.P. Parasitologia humana. Rio de Janeiro, São Paulo: Atheneu, 1987. 455p.

5.1.13 Obras com mais de uma editora e locais de publicações diferentes
TEN, P. Metals. Rio de Janeiro: Koogan; São Paulo: Atheneu, 1995. 240p.

5.1.14 Obras divididas em partes
FARMACOPÉIA Brasileira. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 1988. pt.1.
McKNIGHT, S.L. Transcriptional regulation. New York: Academic Press, 1992. v.2,
pt.2.

5.1.15 Quando a instituição responsável pela obra entra como autor
ABBOTT LABORATORIES. Diagnostics Division.TDx/TDxFlx assays manual:
amphetamine/methamphetamine II - List n.1A99. [S.l.], 1996. 8p. [66-6428/R1 jan.
1996].

5.1.16 Citação de citação
Usa-se o recurso da expressão latina "apud" ( significa "junto a", equivalente a
expressão "citado por") quando não se tem acesso ao documento original, assim sendo
cita-se a fonte consultada.
ANTONINI, E., BRUNORI, M. (1971). Haemoglobin and myoglobin in their Reactions
with ligands. (Neuberger, A. & TATUM, E.L. (Eds.), North Holland Publishing
Company, Amsterdam, p. 61-3, 76-8, 110, 123-9, 184-6g. apud LADIKOS, D.;
WEDZICHA, B.L. The chemistry and stability of the haemoprotein complex in relation
to meat. Food Chemistry, v.29, p.143-155, 1988.
KINTZ, P., ed. Drug testing in hair. Boca Raton, FL, CRC Press, 1996. 233p. apud
ANALYTICAL therapeutic drug monitoring and toxicology. Boca Raton: CRC Press,
1997. p.237-251.

Nota-se que a norma da ABNT só é aplicada depois do
apud.

6 ENTRADA PELO COORDENADOR, ORGANIZADOR DA OBRA
Obras constituídas de vários trabalhos ou contribuições de vários autores entram pelo
responsável intelectual (organizador, coordenador e editor), seguido da abreviação da
palavra que caracteriza o tipo de responsabilidade (org., coord. e ed.).
EPSTEIN, I., org. Cibernética e comunicação. São Paulo: Cultrix, EDUSP, 1973.
181p.
BECHARA, E.J.H., coord. Cromatografia líquida sob alta pressão. São Paulo:
Multitec, 1979. 181p.
OGA, S.; BASILE, A.C., eds. Medicamentos e suas interações. São Paulo: Atheneu,
1994. 199p.

7 ENTRADA PELA ENTIDADE COLETIVA
As obras de responsabilidade de entidades coletivas têm geralmente entrada pelo título,
com exceção de anais de congressos e de trabalhos de cunho administrativo e legal.
ASSOCIATION OF OFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official metods of analysis
of AOAC. 13.ed. Washington, 1980. p.858.
Quando a instituição da publicação é a própria editora, não é
necessário coloca-la na imprenta (Washington: AOAC,
1980).
BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da diretoria geral, 1984. Rio de
Janeiro, 1985. 40p.
Entrada pela Entidade Coletiva
(trabalho de cunho administrativo)
Título da publicação
Local (cidade)
Ano de publicação
Paginação.

7.1 Entidade coletiva: denominação hierárquica
Quando a entidade coletiva tem uma denominação genérica, seu nome é precedido
pelo(s) orgão(s) superior(es), hierarquicamente.
BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Departamento de Administração.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Centro de Serviços
Gráficos.

7.2 Entidade Coletiva: denominação específica
Quando a entidade coletiva, embora vinculada a um órgão maior, tem uma denominação
específica que a identifica, entra-se diretamente pelo seu nome.
Em caso de ambiguidade coloca-se, entre parênteses no final, o nome da unidade
geográfica (país, estado, município) a que pertence.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Brasil)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA (Portugal)
INSTITUTO MÉDICO LEGAL (RJ)
INSTITUTO MÉDICO LEGAL (SP)
8 LEGISLAÇÃO
Toda a legislação (leis, decretos, portarias, etc) deve trazer o assunto tratado como
título.
BRASIL. Portaria n.188, de 29 de novembro de 1996. A Secretaria de Vigilância
Sanitária estabelece critérios para prescrição e dispensação de fármacos anorexígenos,
institui a notificação de receita tipo "C" e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, n.233, 2 dez. 1996. Seção 1, p.25527.
SÃO PAULO (Estado). Decreto n.8.468, de 08 de setembro de 1976. Dispões sobre a
prevenção e o controle do meio ambiente. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São
Paulo, 8 set. 1976. Seção 1, p.25014.

9.PUBLICAÇÕES SERIADAS/PERIÓDICAS
9.1 Artigo de periódico: autor único
WERNSDORFER, W.H. Necesidad de medidas urgentes para combatir el paludismo
resistente a los medicamentos. Cronicas de la OMS, v.37, n.1, p.12-15, 1983.

Nome do autor ( em maiúsculas),
seguido de vírgula e iniciais dos
prenomes, sem espaços entre eles
Título do artigo (sem destaque)
Título do periódico por extenso,
em destaque (negrito, itálico ou
sublinhado)
Volume do periódico (precedido de
v., sempre em algarismos arábicos
(sem destaque)
Fascículo ou número (precedido de
n.)
Paginação do artigo precedida por
p.
Data de publicação, precedido por
vírgula e seguida de ponto final

9.1.1 Artigo de periódico: informações especiais
1. número especial ou special issue;
v.6, n. esp., p.5-18, 1988.
v.6, sp. iss., p.5-18, 1988.
2. suplemento ou supplement;
v.6, supl.1, p.5-18, 1988.
v.6, suppl.1, p.5-18, 1988.
3. fascículo com suplemento ou fascículo suplemento;
v.6, n.1 (suppl.), p.34-38, 1998.
v.6, n.1 (suppl.4), p.23-37, 1999.
4. mais de um volume reunidos na mesma unidade física e
v.1/4, p.2-4, 1992/1995.
5. mais de um fascículo reunidos na mesma unidade física.
v.4, n.1/2, p.3-4, 1992.

9.2 Artigo de periódico: dois autores
FERREIRA, E.I.; KOROLKOVAS, A. Pró-fármacos e latenciação. Química Nova, v.3,
n.3, p.113-128, 1980.
Os autores são separados por ponto e vírgula ( ; ).

9.3 Artigo de periódico: três ou mais autores
KLEBE, J.F.; FINKBEINER, H.; WHITE, D.M. Silylation with bis (trimethylsilyl)
acetamide, a nighly reactive silyl donor. Journal of the American Chemical Society,
v.88, n.14, p.3390-3395, 1966.
Não se usa mais ET AL. Todos os autores devem ser
mencionados

9.4 Relatório técnico (ou artigo) publicado em periódico, com autor corporativo
(instituições, faculdades, associações, etc.)
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. Council of Pharmacy and Chemistry.
Committe on Pesticides. Report. JAMA, Journal of the American Medical Association,
v.147, p.571-574, 1951.
Nome da entidade, por extenso,
em maiúscula
Divisão da entidade citada
Subdivisão da entidade citada
Título do trabalho
Título do periódico em que o
relatório foi publicado, seguido
dos elementos identificadores

9.5 Artigo de periódico, citado, mas não consultado no original
DUPAIGNE, P. The aroma of the banana. Fruits, v.30, n.12, p.783-9, 1975.apud
SciFinder.
Disponível
em:
https://scifinder.cas.org/scifinder/view/scifinder/scifinderExplore.jsf. Acesso em: 20 06
2013.
Autor do artigo citado
Título do artigo citado
Título do periódico
Volume demais elementos de
identificação
Preposição latina apud
equivalente a citado por
Publicação que citou o artigo e

demais elementos de identificação

9.6 Artigo de jornal (comercial), com autor individual
AMORA, J. Mendicância. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 out. 1962. Caderno
Cidades, p.2.
Autor do artigo, em maiúsculas
Título do artigo, sem destaque
Título do jornal, em destaque
Local de publicação (cidade)
Data de publicação (dia, mês,
ano)
Título do caderno, seção,
suplemento, etc.
Página(s) do artigo referenciado

9.7 Artigo de jornal (comercial) sem autor
SÃO PAULO ajuda pesquisas com biblioteca de medicina. Jornal do Brasil, Rio
de Janeiro, 26/27 abr. 1970. p.35.
Título do artigo, com a primeira
palavra (ou expressão) em
maiúsculas e as demais
minúsculas
Título do jornal, em destaque
Local de publicação (cidade)
Data de publicação (dia, mês, ano)
Página do artigo referenciado

9.8 Artigo publicado em EVENTO (congresso, reunião, seminário, etc)
SILVA, A. M. Em defesa da desdolarização. In: ENCONTRO NACIONAL DE
EXECUTIVOS FINANCEIROS, 1, São Paulo, 1984. Anais. São Paulo: Instituto
Brasileiro dos Executivos Financeiros, s.d. p.11-12.
Autor do trabalho, em

maiúsculas
Título do trabalho
Preposição latina In = em
Título do seminário, congresso,
etc., em letras maiúsculas
Número de ordem de realização
do EVENTO
Local (cidade) de realização do
EVENTO
Ano de realização do EVENTO
Título da publicação do evento
(anais, abstracts, proceedings,
resumo) em destaque
Local de publicação (cidade)
Editor responsável pela
publicação
Ano de publicação
Páginas inicial e final do artigo
publicado

9.8.1 Publicação de dois EVENTOS ou mais, realizados simultaneamente
BRAGA, A.L.; ZENI, G.; MARTINS, T.L.; STEFANI, H.A. Síntese de
calcogenoeninos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
QUÍMICA,
18,
ENCONTRO
BRASILEIRO
DE
FOTOQUÍMICA
E
FOTOBIOLOGIA, 7, Caxambu, 1995. Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de
Química, 1995. res.QO-056.
Usar vírgula para separar o nome dos eventos.

9.9 Resumo de EVENTO (congresso, reunião, seminário, etc.) publicado em periódico
RITA, T.S. O senso comum em química orgânica I experimental. Química Nova,
v.14, n.2, res.ED-06, 1991.( Apresentando na Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Química, 14, Caxambu, 1991).
Autor do trabalho
Título do trabalho
Título do periódico, em destaque
Volume do periódico (precedido de

v., sempre em algarismo arábico,
(sem destaque)
Fascículo ou número (precedido de
n.)
Paginação do resumo ou n° de
identificação
Ano de publicação
Título do seminário, congresso,
etc. (entre parênteses)
Número de ordem da realização do
EVENTO
Local (cidade) de realização do
EVENTO
Ano de realização do EVENTO

10 PATENTE
10.1 Citação de patente (texto completo)
McNedd, J.P. Drugs in paths. US Pat. 456.789, 25 ago. 1998. 4p.
10.2 Publicações especializadas em patentes
COMMODITES TRADING AND DEVELOPMENT LIMITED, Andre Aspa. Processo
e instalação para alcalinizar e pasteurizar as sementes de cacau antes de seu
esmagamento. Int. Cl3 A 23 G 1/02. BR n. PI 8002165, 2 abr. 1980. Revista de
Propriedade Industrial, n.527, p.1-15, 1980.
10.3 Citação de citação (apud) de patentes
CARABATEAS, P.M. N-Acylanilides. US. Pat. 3655675, 1972. 8p. apud COSTA, L.E.
Drug reviews. Journal Pharmaceutical Science, v.36, p.34-37, 1992.
Nome do autor (sobrenome em
maiúscula)
Título da patente
Sigla do país, da palavra patente,
seguido do número da patente
Ano da patente
Total de páginas
Preposição latina apud
Autor do artigo que citou a

patente
Título do artigo
Título da revista e demais
elementos de identificação

11 DISSERTAÇÃO E TESE
ASUKURA, Y. Hidrólise de proteínas de carne bovina pela ação da papaína, bromelina
e ficina. São Paulo, 1982. 98p. Dissertação de Mestrado - Faculdade Ciências
Farmacêuticas - Universidade de São Paulo.
Autor (sobrenome em maiúsculas)
Título em destaque
Local (cidade)
Ano
Total de páginas
Grau de titulação (Tese de
Doutorado, Tese de Livredocência, Dissertação de
Mestrado ou Dissertação de
Especialização)
Faculdade ou Departamento onde
foi defendido o título
Universidade a qual o
Departamento ou Faculdade
pertence

12 RESENHA OU RECENSÃO
Trabalho de síntese, tendo por objetivo servir como veículo de crítica e avaliação.
Geralmente constitui seção especial de revista, sendo também chamado de revisão ou
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et al.
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