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PREFÁCIO
A proposta deste material é a assistência aos discentes da Graduação de Enfermagem da
Faculdade Barretos no que diz a respeito da elaboração e apresentação de produções
acadêmicas.
Por se tratar de produções com objetivos acadêmicos, a linguagem e escrita acabam fugindo
do gênero popular e, paralelo, gerando a necessidade de material de suporte para
familiarização e auxílio em seu desenvolvimento.
Na medida em que as produções forem sendo desenvolvidas, as instruções disponíveis neste
material irão auxiliar e possibilitar a elaboração de materiais com referenciais adequados
para o âmbito acadêmico.
Teve como base a elaboração deste material, metodologias consagradas como ABNT e
Vancouver. Essas metodologias visam determinar um padrão nas produções, facilitando
assim a elaboração e avaliação dentro de um mesmo parâmetro.
A Faculdade Barretos não poderia deixar de prestar esse serviço, que pretende ser útil não
apenas ao seu corpo discente, como também ao seu corpo docente.

PREÂMBULO
Estas diretrizes foram elaboradas na intenção de padronizar e orientar os discentes do Curso
de Graduação em Enfermagem na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso,
apresentado no 9º período da graduação.
Para elaboração destas diretrizes, diversos documentos foram utilizados, desta forma,
optamos pela utilização das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
associadas com o estilo Vancouver.
O Estilo Vancouver foi criado por um grupo de editores científicos da área médica, em
Vancouver, no Canadá no ano de 1978. Esse grupo estabeleceu requisitos uniformes para a
apresentação de trabalhos científicos para publicação em suas revistas, abrangendo as
referências e tendo como base o padrão da American National Standards Institute (ANSI)
adaptado pela US National Library of Medicine (NLM), publicado em 1978 como “Requisitos
uniformes para os manuscritos apresentados às revistas biomédicas”. Com a expansão do
uso desses requisitos, passou a chamar-se Comitê Internacional de Editores de Revistas
Médicas (International Committee of Medical Journals Editors – ICMJE1). A última revisão foi
elaborada em 2007 e encontra-se disponível no endereço eletrônico do ICMJE:
http://www.icmje.org. Para abreviatura dos títulos dos periódicos recomenda-se consultar o
“List of Journals Indexed in Index Medicus”, publicado pela NLM, através do endereço
eletrônico: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foi fundada em 28 de setembro de 1940
e é reconhecida como Fórum Nacional de Normalização no país. No Brasil, representa a
International Organization on Standardization (ISO). A elaboração das normas brasileiras é
confiada a comitês técnicos criados para esse fim. As normas brasileiras em documentação
são elaboradas pelo Comitê Brasileiro (ABNT/CB-014) - Informação e Documentação.
Também foram utilizados como documentos de apoio as Diretrizes para apresentação de
dissertações e teses da USP2 e o Manual de apresentação de dissertações e teses do Hospital
de Câncer de Barretos3.
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1. DEFINIÇÕES
ABREVIAÇÃO: é a redução ou omissão fonética de parte de uma palavra até o limite de sua
compreensão.
ABREVIATURA: é a representação abreviada de uma palavra ou expressão por meio de
alguma de suas sílabas ou letras com o intuito de economizar espaço ou tempo. Pode ou não
ser um acrônimo ou uma sigla. Exemplos: SUS (Sistema Único de Saúde).
ACRÔNIMO: forma especial de abreviatura em que se forma uma nova palavra pelas letras
ou sílabas iniciais de palavras sucessivas de uma locução, ou pela maioria destas partes. É
pronunciada como se fosse uma nova palavra.

Exemplo: SIDA (Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida). Assemelha-se ao conceito de sigla.
ANEXO: material complementar não elaborado pelo autor, colocado no final do trabalho.
APÊNDICE: material complementar elaborado pelo autor, colocado no final do trabalho.
CITAÇÃO: menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte.
FIGURA: sinônimo de ilustração, representa a designação genérica de imagem, que ilustra
ou elucida um texto, como por exemplo, um gráfico estatístico, fluxograma, fotografia,
mapa, etc. As ilustrações compreendem desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias,
gráficos, organogramas, quadros e outros. A identificação aparece na parte superior,
precedida da palavra designativa, seguida do número de ordem de ocorrência no texto
(algarismos arábicos) e do respectivo título explicativo. Na parte inferior, deve-se indicar a
fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do autor), legenda, notas
e outras informações necessárias para sua compreensão, com fonte menor que a do texto. A
referência completa deve constar no item Referências. Deve ser inserida o mais próximo
possível do trecho a que se refere.
REFERÊNCIA: conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento,
que permite sua identificação individual.
SIGLA: Sigla é a reunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação
ou título. Quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre
parênteses, precedida pela forma completa. Esta abreviatura não forma uma palavra
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pronunciável, sendo as suas letras faladas separadamente. Exemplo: CRM (Conselho
Regional de Medicina).
SÍMBOLO: sinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação. Exemplo: > (maior que).
SUMÁRIO: enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e
grafia em que a matéria nele se sucede (ABNT).
TABELA: conjunto de dados estatísticos, dispostos em determinada ordem de classificação,
que expressam as variações qualitativas e quantitativas de um fenômeno. Sua finalidade
básica é resumir ou sintetizar dados. Não deve conter traços verticais nas laterais.
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2. FORMATAÇÃO PADRÃO


Papel branco A4 (21 X 29,7 cm) digitado na cor preta;



Fonte Calibri, tamanho 12, sem itálico e sem negrito;



Fonte Calibri, tamanho 10, para citações de mais de três linhas, notas de rodapé,
paginação, ficha catalográfica, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas. No
caso de citações de mais de três linhas, deve-se observar o recuo de 4 cm da
margem esquerda.



Margens no anverso, superior e esquerda = 3 cm;



Margens no anverso, inferior e direita = 2 cm;



Margens no verso, direita e superior = 3 cm;



Margens no verso, esquerda e inferior = 2 cm;



Espaçamento entre linhas = 1,5 cm (antes = 0 cm; depois = 0 cm); exceto: citações
de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas e fontes das
ilustrações e das tabelas, ficha catalográfica, natureza (tipo do trabalho, objetivo,
nome da instituição a que é submetido e a área de concentração), que devem ser
digitados em espaço simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser
separadas entre si por um espaço simples em branco. Os títulos das seções devem
começar na margem superior da folha separados do texto que os sucede por um
espaço de 1,5 cm e, da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados
do texto que os precede, ou que os sucede, por um espaço de 1,5 cm.



Alinhamento: Justificado;



Recuo: a esquerda = 0 cm; a direita = 0 cm; recuo especial: primeira linha = 0 cm;



Tabulação padrão: 1 cm (alinhamento a esquerda, nenhum preenchimento);



Paginação: Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser
contadas sequencialmente. As folhas pré-textuais, embora contadas, não são
numeradas. A numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual
(Introdução), inclusive as páginas de abertura dos capítulos, em algarismos arábicos
no canto superior direito da folha. Quando for digitado no anverso e verso a
numeração das páginas deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior
direito; e no verso, no canto superior esquerdo. Havendo apêndice (s) e anexo (s),
as folhas dos mesmos devem ser numeradas de maneira contínua e a paginação
deve dar seguimento à do texto principal.



Numeração das seções: deve-se adotar a numeração progressiva para as seções do
texto. As seções e subseções são numeradas com algarismos arábicos, em uma
sequência lógica. Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões,
iniciam-se em folha distinta (anverso da folha). Devem ser destacados
tipograficamente, de forma hierárquica, da primária à quinária, podendo ser
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utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros
conforme a ABNT NBR 60244 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012a). O
mesmo destaque utilizado no texto deverá ser repetido no Sumário. O título das
seções (primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias) deve ser
colocado após o indicativo de seção, alinhado à esquerda, separado por um espaço.
O texto deve iniciar em outra linha. Deve-se limitar a numeração progressiva até a
seção quinária. Caso seja necessário abrir outras seções utilizar alíneas.
Exemplo:
Seção

Seção

Seção

Seção

Seção

Primária

Secundária

Terciária

Quaternária

Quinária

1

2

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.2

1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.1.2

1.3

1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.1.3

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.1.1

2.2

2.1.2

2.1.1.2

2.1.1.1.2

2.3

2.1.3

2.1.1.3

2.1.1.1.3

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2012a.)



Os títulos, sem indicativo numérico: errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista
de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário,
referências, apêndice (s), anexo (s) devem ser centralizados e não numerados.
Devem ter o mesmo destaque tipográfico das seções primárias. Os elementos sem
título e sem indicativo numérico (dedicatória (s), epígrafe (s) e a folha de aprovação)
devem, também, ser apresentados em folhas distintas.



Alíneas: As alíneas e subalíneas seguem a ABNT NBR 60244 (Associação Brasileira de
Normas Técnicas, 2012a):
a) os diversos assuntos que não possuam título próprio dentro de uma mesma seção,
devem ser subdivididos em alíneas;
b) o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos;
c) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de
parêntese;
d) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem
esquerda;
e) o texto das alíneas deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-evírgula, exceto a última alínea que termina em ponto final;
f) o texto das alíneas deve terminar em dois pontos, se houver subalínea;
g) a segunda e as seguintes linhas do texto das alíneas começam sob a primeira letra
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do texto da própria alínea. Nota: esta sequência são exemplos de alíneas.


Subalíneas: Deve ser conforme as alíneas a seguir:
a) subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço;
b) subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea;
c) o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-evírgula. A última subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea
subsequente;
d) a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira
letra do texto da própria subalínea. Exemplo: a) estudo in vitro: - humanos; - animais.
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3. ORGANIZAÇÃO GERAL
O Trabalho de Conclusão de Curso é composto de elementos externos, pré-textuais, textuais
e pós-textuais.
Capa (obrigatório)

Elementos externos:

Lombada (opcional)
Anverso da Folha de rosto (obrigatório)

Parte Interna – Elementos
Pré-textuais:

Ficha catalográfica no verso da Folha de rosto (obrigatório)
Errata (opcional)
Folha de avaliação (obrigatório)
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Resumo na língua vernácula (obrigatório)
Resumo em língua estrangeira (obrigatório)
Lista de ilustrações (opcional)
Lista de tabelas (opcional)
Lista de abreviatura e siglas (opcional)
Lista de símbolos (opcional)
Sumário (obrigatório)
Introdução (obrigatório)

Parte Interna – Elementos

Desenvolvimento (obrigatório)

textuais:

(*Justificativa/Objetivos/Metodologia/Resultados/Discussão)
Conclusão
Referências bibliográficas (obrigatório)

Parte Interna – Elementos

Glossário (opcional)

Pós-textuais:

Apêndice (opcional)
Anexos** (opcional)

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2011, p. 5)

5

(*) Estrutura do desenvolvimento obrigatória pela Faculdade Barretos.
(**) Anexos obrigatórios: a carta de aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
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4. ELEMENTOS EXTERNOS
4.1 Capa
É a proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à
sua identificação, considerada obrigatória. No exemplar da defesa, a capa será constituída
por uma folha de papel com as informações idênticas a da Folha de Rosto, recoberta com
lâmina transparente de plástico. O exemplar definitivo deverá ser em mídia digital com as
versões em PDF e Word armazenadas em CD com etiqueta de identificação.
Ver modelo abaixo. Utilizar a fonte padrão no tamanho 12.
a) Nome da instituição (opcional) – preferir letras maiúsculas;
b) Nome completo do autor (aluno) – preferir letras maiúsculas;
c) Título em letras minúsculas, com exceção da primeira letra, nomes próprios e/ou
científicos;
d) Subtítulo (se houver) precedido de dois pontos. De acordo com a ABNT, o subtítulo
visa esclarecer ou complementar o título do trabalho;
e) Número de volumes: se houver mais de um, identificar em cada capa o respectivo
volume;
f) Local (cidade) – preferir letras minúsculas, com exceção da primeira letra maiúscula;
g) Ano de depósito (entrega).
Utilizar formatação com espaçamento simples.
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MODELO:
FACULDADE BARRETOS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

APARECIDA DA SILVA MARTINS

Qualidade de vida de mulheres submetidas a mastectomia radical

Barretos, SP
2017
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração.
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MODELO:

FACULDADE BARRETOS

QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES SUBMETIDAS À
MASTECTOMIA RADICAL.

Aparecida da Silva Martins

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado Faculdade Barretos para
obtenção do título de Bacharel em
Enfermagem.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Prof. Dr. Luiz Vaz de Lima

Barretos –SP
2017

Á
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4.2 Lombada (Aplicável somente quando solicitada a versão em capa dura)
Elemento externo opcional. Faz parte da capa do trabalho que reúne as margens internas
das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra
maneira. Não há necessidade de sua colocação no exemplar da defesa, o qual será
encadernado em espiral.
a) Nome completo do autor, abreviando-se o (s) prenome (s) quando necessário,
impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada conforme ABNT
NBR 122256 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004);
b) Título: impresso da mesma forma que o nome do autor, quando necessário pode ser
abreviado pelas cinco primeiras palavras significativas seguidas de reticências;
c) Elementos alfanuméricos de identificação, se houver (exemplo, v. 2);
d) Cidade, Ano.
Utilizar espaçamento simples.
MODELO:
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5. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
Os elementos pré-textuais não têm numeração de páginas. A numeração inicia-se apenas
nos elementos textuais. Os elementos pré-textuais devem ser apresentados na seguinte
ordem, conforme a ABNT NBR 147245 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011):
Anverso da folha de rosto, Ficha catalográfica (verso da folha de rosto), Errata, Folha de
aprovação, Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafe, Resumo na língua vernácula, Resumo na
língua estrangeira, Lista de ilustrações, Lista de tabelas, Lista de Abreviaturas e Siglas, Lista
de símbolos e Sumário.
5.1

Anverso da Folha de rosto

Elemento pré-textual obrigatório, impresso em papel. Contém as informações essenciais à
identificação do trabalho. Ver modelo abaixo. Utilizar a fonte padrão no tamanho 12.
a) Nome completo do autor (aluno) – preferir letras maiúsculas;
b) Título em letras minúsculas, com exceção da primeira letra, nomes próprios e/ou
científicos;
c) Subtítulo (se houver) precedido de dois pontos. De acordo com a ABNT, o subtítulo
visa esclarecer ou complementar o título do trabalho;
d) Número de volumes: se houver mais de um, identificar em cada capa o respectivo
volume;
e) Natureza: Tipo do trabalho (TCC) e objetivo (aprovação); nome da instituição a que é
submetido; área de concentração;
f) Nome do orientador e, se houver, co-orientador;
g) Local (cidade) – preferir letras minúsculas, com exceção da primeira letra maiúscula;
h) Ano de depósito (entrega).
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MODELO:

APARECIDA DA SILVA MARTINS

Qualidade de vida de mulheres submetidas a mastectomia radical

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Faculdade Barretos para obtenção de título de
Bacharel em Enfermagem.
Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Prof. Dr. Luiz Vaz de Lima.

Barretos
2017
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração.
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5.2

Ficha catalográfica

Elemento pré-textual obrigatório, sendo disposto no verso da folha de rosto. Para
elaboração da ficha o aluno deverá lista pelo menos seis descritores (“palavras-chave”) de
acordo com o padrão DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br/).
a) Autorização para reprodução: declaração textual de concordância da reprodução do
trabalho;
b) Ficha catalográfica: conjunto de elementos de descrição técnica do documento a ser
elaborada pela Biblioteca da Faculdade Barretos.

Formatação especial: Medidas 7,5x 12,5 cm.

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.
Preparada por (colocar o nome do bibliotecário) CRB XXXX
Biblioteca da Faculdade Barretos

Prado, Patrícia.

Qualidade de vida de mulheres submetidas a mastectomia radical/
Patrícia Prado; orientador, Luiz Vaz de Lima. – 2017.
150 f. : il.
Monografia (Bacharel em Enfermagem) – Faculdade Barretos, 2017.
Orientação: Prof. Dr. Luiz Vaz de Lima.
1. Mastectomia. 2. Qualidade de vida. 3. Neoplasias. 4. Mama. 5.
Cirurgia. 6. Oncologia. I. Lima, Luiz Vaz de, orient. II. Título.
CDD 611.018
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5.3

Errata

Elemento pré-textual opcional e que consiste de uma lista de erros da obra, precedidos
pelas folhas e linhas onde eles ocorrem e seguidos pelas correções correspondentes. São
erros observados após a impressão do exemplar. Deve ser inserida após a folha de rosto e
conter a referência do trabalho para facilitar a identificação.
As informações serão apresentadas na seguinte ordem, conforme modelo apresentado:
a) Título da seção: ERRATA (letras maiúsculas, em negrito, no centro, no topo);
b) Referência bibliográfica do trabalho. Título. Ano. Número de folhas. Natureza do
trabalho, Instituição (Alinhamento justificado);
c) Folha (negrito) e linha (negrito) onde ocorreu o erro, indicação do trecho a ser
substituído após o termo “onde se lê” (em negrito) e o novo trecho após o termo “leiase” (em negrito).
ERRATA

Prado P. Qualidade de vida de mulheres submetidas à mastectomia radical. 2017. 150 f.
Trabalho de conclusão de curso – Curso de Graduação em Enfermagem, Faculdade Barretos,
SP.

Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

31

2

concer

câncer

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

5.4 Folha de avaliação
Elemento pré-textual obrigatório, que deve conter:
a) Nome completo do autor (junto a margem esquerda);
b) Título: em letras minúsculas, com exceção da primeira letra, nomes próprios e/ou
científicos;
c) Subtítulo, se houver, precedido de dois pontos;
d) Natureza: tipo do trabalho (TCC) e objetivo (obtenção de título de Bacharel em
Enfermagem) (Recuo: 4 cm, alinhamento justificado);
e) Nome da Instituição;
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f) Área de concentração;
g) Data de avaliação;
h) Nome, titulação e instituição a que pertence os componentes da banca examinadora.
A Folha de Avaliação não precisa de título de seção.
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MODELO:

Nome: PRADO, Patrícia.

Título: Qualidade de vida de mulheres submetidas à mastectomia radical.
Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade
Barretos para obtenção do título de Bacharel em
Enfermagem.

Aprovado em: __/__/__

Banca Examinadora
Prof. Dr.: ___________________________________________________________
Instituição: ___________________________________________________________
Julgamento: __________________________________________________________

Prof. Dr.: ___________________________________________________________
Instituição: ___________________________________________________________
Julgamento: __________________________________________________________

Prof. Dr.: ___________________________________________________________
Instituição: ___________________________________________________________
Julgamento: __________________________________________________________

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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5.5

Dedicatória

Elemento pré-textual opcional a ser utilizado pelo autor com a finalidade de homenagem ou
dedicatória do trabalho a outras pessoas. Sugere-se o uso da formatação padrão. A página
conterá apenas a dedicatória, sem o uso do título de seção.
MODELO:

Ao meu filho, com amor, que me deu forças e apoio nos momentos difíceis e soube
compreender os momentos em que estive ausente.
Observações: A moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

5.6

Agradecimentos

Elemento pré-textual opcional no qual o autor registra o agradecimento àqueles que
contribuíram de maneira relevante para a realização do trabalho. Sugere-se o uso da
formatação padrão.
a) Título da seção: AGRADECIMENTOS (letras maiúsculas, em negrito, no centro, no
topo);
b) Lista de agradecimentos
MODELO:
AGRADECIMENTOS

À Profª. Dra. Fulana de Tal, pelo carinho com que me acolheu. Agradeço por ter mostrado a
mim o caminho da correta metodologia, da ética nas pesquisas e do entusiasmo acadêmico.

A minha mãe e a meu pai pelos exemplos de vida e pela educação que me ofereceram.

Aos membros da banca de qualificação, Prof. Dr. Ciclano e Prof. Beltrano, pelas sugestões e
críticas preciosas ao longo da elaboração desta tese.

Observações: A moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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5.7 Epígrafe
Elemento pré-textual opcional em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação
de autoria, geralmente relacionada com o corpo do trabalho ou um pensamento para
reflexão. Sugere-se o uso da formatação padrão. A Epígrafe não precisa de título de seção.
MODELO:

"Educação é uma descoberta progressiva de nossa própria ignorância." (Voltaire)
Observações: A moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

5.8

Resumo na língua vernácula

Elemento obrigatório, constituído de frases concisas e objetivas, em forma de texto. Deve
apresentar os objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Deve ser redigido em
parágrafo único e conter de 150 a 500 palavras. Os termos devem constar logo abaixo do
resumo, antecedido pela expressão Palavras-chave; no mínimo, três palavras-chave no
padrão DeCS – Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br/) separadas por ponto e
vírgula separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Deve ser elaborado de
acordo com a ABNT NBR 60287 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003).
MODELO:
RESUMO
Michelone APC, Santos VLCG. Qualidade de vida de adultos com câncer colorretal com e sem
ostomia [Trabalho de Conclusão de Curso]. Cidade: Local; Ano.
O objetivo deste estudo foi analisar e comparar a qualidade de vida (QV) dos doentes com
câncer colorretal atendidos pelo SUS na XIV DIR-SP, conforme ausência e presença de
estoma. Trata-se de estudo descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa onde se
utilizou a escala WHOQOL-Bref para avaliação da QV. A casuística foi composta por 110
pessoas, totalizando 48 sobreviventes que compuseram dois grupos conforme ausência ou
presença do estoma. Os resultados evidenciaram escores médios menores em todos os
domínios para as pessoas ostomizadas. Foram constatadas diferenças estatisticamente
significantes para as variáveis religião e retorno ao trabalho independente do grupo. O
estudo contribuiu para o melhor delineamento acerca da QV entre pessoas operadas por
câncer colorretal com e sem ostomia.
Palavras-chave: Qualidade de vida. Enfermagem oncológica. Neoplasias colorretais.
Observações: A moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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5.9

Resumo na língua estrangeira

Elemento obrigatório, elaborado com as mesmas características do resumo em língua
portuguesa.
MODELO:
ABSTRACT
Michelone APC, Santos VLCG. Quality of life of cancer’ patients with and without an ostomy.
[Trabalho de Conclusão de Curso]. Cidade: Local; Ano.
This study aimed to analyze and compare the quality of life of patients with colorectal cancer
who were attended by the Single Health System in São Paulo. A descriptive and transversal
study was carried out from a quantitative approach. Data were collected through the World
Health Organization Quality of Life-bref scale (WHOQOL-bref). 110 patients were observed,
resulting in a population of 48 patients, who were divided into 2 groups: with and without
ostomy. No differences in the average scores for the four domains were found between the
groups. Statistical differences were found in the variables of religion and return to work
independent from the group. This study was important to get a better understanding of
quality of life in cancer patients with and without ostomy.
Key-words: Quality of life. Cancer nursing. Colorectal neoplasms.
Observações: A moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

5.10

Lista de ilustrações

Elaborada seguindo a mesma ordem apresentada no texto, com cada item designado por
seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou página. Recomendase a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração (desenhos, fluxogramas,
fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros). Sugere-se o
uso da formatação padrão.
a) Título da seção: LISTA DE ILUSTRAÇÕES (letras maiúsculas, em negrito, no centro, no
topo);
b) Lista contendo o número da ilustração, o título e a respectiva página em que aparece
no texto. A lista deve estar organizada na mesma ordem em que as figuras aparecem
no texto. Sugere-se utilizar o recurso de tabela ou de tabulação do MS-Word para
confecção desta lista, com três colunas:


Coluna da esquerda: contém o identificador da figura (“Figura X - ”, onde X é
o número de identificação da mesma);



Coluna do meio: Título da ilustração tal qual aparece no texto (justificado à
esquerda);
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Coluna da direita: Número da página em que se encontra a figura (justificado
à esquerda).

MODELO:

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 -

Porcentagem de pacientes estomizados segundo o tipo de tumor...........

Gráfico 2 -

Curva

de

sobrevida

livre

de

estudada......................

doença

da

3

população
59

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

5.11

Lista de tabelas

Elemento pré-textual obrigatório (se houver). Elaborada seguindo a mesma ordem
apresentada no texto, ou por capitulo com cada item designado por seu nome específico,
acompanhado do respectivo número da folha ou página. Representa a relação ordenada das
tabelas com a indicação dos respectivos números de páginas. Sugere-se o uso da formatação
padrão.
a) Título da seção: LISTA DE TABELAS (letras maiúsculas, em negrito, no centro, no topo)
b) Lista contendo o número da tabela, o título e a respectiva página em que aparece no
texto. A lista deve estar organizada na mesma ordem em que as tabelas aparecem no
texto. Sugere-se utilizar o recurso de tabela ou de tabulação do MS-Word para
confecção desta lista, com três colunas:


Coluna da esquerda: contém o identificador da tabela (“Tabela X - ”, onde X é
o número de identificação da mesma);



Coluna do meio: Título da tabela tal qual aparece no texto (justificado à
esquerda);



Coluna da direita: Número da página em que se encontra a tabela (justificado
a esquerda);



Os itens da lista devem estar separados entre si com o espaço de uma linha.
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MODELO:

LISTA DE TABELAS

Tabela

Número e porcentagem de pacientes segundo as variáveis relacionadas ao

1

tratamento.......................................................................................................

Tabela

Número e porcentagem de casos com expressão da citoqueratina nos

2

linfonodos pélvicos..........................................................................................

57

60

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

5.12

Lista de abreviaturas e siglas

Elemento pré-textual obrigatório se houver abreviaturas. Constituída de uma relação
alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões
correspondentes grafadas por extenso. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de
lista própria para cada tipo. Representa a relação ordenada das abreviaturas com as
respectivas explicações. Sugere-se o uso da formatação padrão.
a) Título da seção: LISTA DE ABREVIATURAS (letras maiúsculas, centrada, no topo)
b) Lista contendo a abreviatura e a respectiva explicação. A lista deve estar organizada
em ordem numérico-alfabética. Sugere-se utilizar o recurso de tabela ou de tabulação
do MS-Word para confecção desta lista, com duas colunas:


Coluna da esquerda: contém a abreviatura (justificado à esquerda);



Coluna da direita: explicação da abreviatura (justificado à esquerda);

MODELO:
LISTA DE ABREVIATURAS
6-GPD

Deficiência da 6-glicose-fosfato-desidrogenase

FDA

FoodandDrugAdministration

OMS

Organização Mundial da Saúde

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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5.13

Lista de símbolos

Elemento pré-textual obrigatório se houver símbolos. Elaborada seguindo a mesma ordem
apresentada no texto. Cada símbolo deve vir seguido pelo significado correspondente.
Representa a relação ordenada dos símbolos com as respectivas explicações. Sugere-se o
uso da formatação padrão.
a) Título da seção: LISTA DE SÍMBOLOS (letras maiúsculas, em negrito, centrada, no topo)
b) Lista contendo o símbolo e a respectiva explicação. A lista deve estar organizada na
mesma ordem em que os símbolos aparecem no texto. Sugere-se utilizar o recurso de
tabela ou de tabulação do MS-Word para confecção desta lista, com duas colunas:


Coluna da esquerda: contém o símbolo (justificado à esquerda);



Coluna da direita: explicação do símbolo (justificado à esquerda);

MODELO:
LISTA DE SÍMBOLOS
Sigma
Beta
=

Igual
Menor ou igual
Semelhante
Porcentagem

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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6. SUMÁRIO
Elemento pré-textual obrigatório. Consiste na enumeração das divisões, seções e outras
partes do trabalho, na mesma ordem e grafia que aparecem no mesmo, acompanhadas do
respectivo número da folha ou página. Havendo mais de um volume, cada um deve conter o
sumário completo do trabalho, conforme a ABNT NBR 60278 (Associação Brasileira de
Normas Técnicas, 2012b). Representa a relação ordenada das divisões, seções e outras
partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede.
a) Título da seção: SUMÁRIO (letras maiúsculas, em negrito, no centro, no topo)
b) Lista contendo seção, o título e a respectiva página em que aparece no texto. A lista
deve estar organizada na mesma ordem em que os itens aparecem no texto. Sugere-se
confecção desta lista, com três colunas:


Coluna da esquerda: contém o número da seção (justificado à esquerda);



Coluna do meio: Título da seção (justificado à esquerda);



Coluna da direita: Número da página em que se inicia a respectiva seção
(justificado à direita).

c) Os ANEXOS são colocados logo abaixo da lista, sem numeração de seção, mas com
indicação da página em que iniciam.
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MODELO:
SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO

1

2

JUSTIFICATIVA

11

3

OBJETIVO

12

3.1

Objetivo geral

12

3.2

Objetivos específicos

12

4

MATERIAL E MÉTODOS

13

4.1

Delineamento do estudo

13

4.2

Coleta de dados

14

4.3

Análise estatística

17

5

ASPECTOS ÉTICOS

20

6

RESULTADOS

21

7

DISCUSSÃO

56

8

CONCLUSÃO

65

REFERÊNCIAS

66

ANEXOS

75

Anexo A - Termo De Consentimento Livre E Esclarecido

75

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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7. ELEMENTOS TEXTUAIS
7.1 Organização e formatação geral
Área do trabalho em que é apresentado o tema estudado. Os elementos textuais são
obrigatórios devem ser divididos em seis seções principais: Introdução, Objetivos, Materiais
e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões. A Revisão da Literatura e a Justificativa do
estudo poderão ser inseridas como parte da Introdução.
7.1.1 Introdução
Elemento inicial do texto, que contém a delimitação do assunto tratado relacionados aos
objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para apresentar o tema do trabalho. A
Revisão da Literatura deverá ser apresentada na Introdução e a Justificativa do estudo virá
antes dos Objetivos. As tabelas, os quadros e as figuras poderão estar dispostos ao longo do
texto (o mais próximo possível de sua citação) ou reunidos nos anexos.
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MODELO:
1

INTRODUÇÃO

1.1

Aspectos epidemiológicos do câncer de colo retal

Nos países desenvolvidos, o carcinoma de colo do retal representa cerca de 50% de
todos os tumores em homens e recentemente tem se expressado em mulheres. É o
sexto tipo mais frequente de câncer na população. Nos países em desenvolvimento...
etc., etc., etc...

1.2

Estadiamento do carcinoma de colo retal

O sistema de estadiamento mais utilizado para o câncer do colo do retal é...
etc., etc., etc...

1.2.1 Estadiamento clínico
O sistema de estadiamento baseia-se no exame físico do paciente com câncer de
colo retal... Os critérios utilizados ...
etc., etc., etc...

1.2.2 Estadiamento cirúrgico
Embora a ciência preconize o estadiamento clínico do câncer do colo retal,
muitos autores tem investigado o papel da cirurgia para avaliar a extensão da
doença ...
etc., etc., etc...

1.3 Qualidade de vida
A Organização Mundial da saúde traz como definição de qualidade de vida...
etc., etc., etc...
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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7.1.2 Objetivos
Os objetivos devem ser apresentados com o verbo no infinitivo (ex: identificar, avaliar,
mensurar, etc.) e podem ser subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos.
MODELO:
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Avaliar a qualidade de vida relacionada a saúde de paciente com câncer de colo retal
3.2 Objetivos Específicos
-Identificar os domínios de Qualidade de vida afetados nos pacientes com câncer de
colo retal
- Caracterizar a amostra de pacientes com câncer de colo retal quanto aos aspectos
sócio demográficos e clínicos (sexo, idade, estado civil, profissão nível de escolaridade,
renda familiar, religião, diagnóstico, tratamento realizado e sintomas);
- Relacionar os dados; sócio demográfico e clínico com os domínios da qualidade de
vida afetados.
etc., etc., etc...
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

7.1.3 Material e métodos
Esta seção deve apresentar as estratégias utilizadas para a realização do trabalho desde o
desenho de estudo e delineamento metodológico adotado, os critérios de inclusão e
exclusão utilizados até a análise estatística realizada para obtenção dos resultados do
trabalho. (Lembrando que critérios de exclusão não são antônimos aos critérios de inclusão)
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MODELO:
4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Delineamento do estudo
Este estudo consiste em uma pesquisa exploratória, com delineamento transversal
com coleta de dados prospectiva...
4.2

Coleta de dados

Para o desenvolvimento do presente estudo foram entrevistados pacientes com
câncer de colo retal, atendidos no Centro oncológico ...
A amostra foi aleatória, composta por pacientes diagnosticados no último ano...
O cálculo amostral partiu da informação...
4.2.1. Critérios de inclusão
Pacientes com câncer de colo retal, em tratamento no Centro oncológico... no
período do mês tal do ano tal a mês tal do ano tal...
4.2.2. Critérios de exclusão
Pacientes com recidiva da doença...
4.2.3. Instrumentos para a coleta de dados
Para a obtenção dos dados foram utilizados tais instrumentos...
4.3 Análise estatística
Para a organização dos dados foram utilizados os testes estatísticos... os dados foram
analisados de maneira quantitativa...
etc., etc., etc...
5. ASPECTOS ÉTICOS
A autorização para condução da pesquisa foi solicitada à Comissão de Ética em Pesquisa...
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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7.1.4 Resultados
Estes devem ser descritos em um texto dissertativo, e apresentados na forma de tabelas e
gráficos devidamente descritos no corpo do texto desta seção. Lembrando que nesta seção
não são apresentadas citações. Pois os resultados a serem apresentados devem ser originais
e resultantes do trabalho realizado.
MODELO:
6. RESULTADOS
6.1. Caracterização da amostra
A amostra do estudo foi composta por X pacientes com câncer colo retal ...
Os participantes se apresentaram com idade entre 18 a 81 anos, sendo que
40.9% até 39 anos, 26.2% entre 40 e 59 anos e 32.8% mais de 60 anos. A média
de idade dos participantes foi de 47.03 anos, com desvio padrão de +/- 19.04
anos (Tabela X).... Quanto ao gênero, 65.57% eram do sexo masculino; ao estado
civil, 59.02% casados; a religião 73.7% católicos; com relação à escolaridade,
40.98% tinham primeiro grau incompleto (Tabela Y)....
etc., etc., etc...
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

7.1.5 Discussão
Nesta sessão o autor discute os resultados encontrados no seu trabalho de forma
dissertativa e confronta os mesmos, com dados encontrados na literatura científica.
(Lembrando que os dados de outros autores utilizados na discussão devem ser devidamente
referenciados/ citados no corpo do texto).
MODELO:
7. DISCUSSÃO
Os resultados de uma pesquisa que abordou...
No presente estudo, também foram encontradas... o que corrobora com a literatura
científica nos aspectos tal e tal...
etc,. etc,. etc...
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

- 35 -

7.1.6 Conclusões
Esta sessão deve apresentar de forma sucinta os principais achados de sua pesquisa,
descritos de forma dissertativa, sem a realização de citações. Lembrando que ela deve ser
original e apresentar as respostas aos objetivos do seu estudo, ou seja, parte final do texto,
onde o conteúdo corresponde aos objetivos ou hipóteses propostos para o desenvolvimento
do trabalho.
MODELO:
8. CONCLUSÕES
Com este estudo foi possível identificar...
Desta forma os resultados deste estudo poderão agregar conhecimento para...
É importante que os profissionais tenham uma visão holística e integrada...
etc,. etc,. etc...
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

7.1.7 Formatação dos elementos textuais
Formatação geral. As páginas devem ser numeradas com uma série numérica, no canto
superior direito (fonte 10);
a) As seções (Introdução, Justificativa, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados,
Discussão e Conclusões) devem:
- Iniciar-se sempre em uma nova página; Ter o título com todas as letras em maiúsculo
(ex: INTRODUÇÃO), com destaque em negrito; Ao lado do título da sessão deve vir um
algarismo arábico inteiro (ex: 1, 2, 3, 4, etc.), com destaque em negrito; Ter o texto
iniciado abaixo do título da seção e com separação correspondente ao espaço de uma
linha.
MODELO:
1. INTRODUÇÃO
...etc., etc., etc,...
2. OBJETIVOS
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

b) As subseções (exemplo: Delineamento do estudo, Análise estatística, etc.) devem:
- Ter o título das subseções com apenas a primeira letra em maiúsculo (ex: Análise
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estatística) e em negrito; Ter o indicativo de subseção em algarismo arábico em nível
hierárquico (ex: 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1, etc.), com destaque em negrito.
MODELO:
4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Delineamento do estudo
...etc., etc., etc,...
Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.

A seção e subseção devem ser alinhadas na margem esquerda, antes do título. O titulo é
iniciado a UM cm distante da margem esquerda (observado na régua superior do editor de
texto); Depois da seção e subseção não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer outro
sinal separando o mesmo do título (ex: 4.1 Delineamento do estudo);
a) Os parágrafos devem iniciar-se a UM cm distante da margem. O início do parágrafo
fica alinhado com o título da seção ou subseção.
b) Espaçamentos entre parágrafos, seções e subseções:
- Entre parágrafos: sem espaçamento adicional (espaçamento padrão de 1,5);
- Entre o título de uma subseção e o texto superior ao título da subseção:
espaçamento adicional de uma linha (espaçamento de 3,0);
c) É permitido o uso de abreviaturas para palavras de ocorrência frequente. Para tanto,
deve-se definir a abreviatura logo na primeira vez que aparecer no texto, colocando-se
o nome por extenso, seguido pela abreviatura entre parênteses. (Exemplo:
Organização Mundial da Saúde (OMS)).
Palavras, escritas em outra língua que não a portuguesa devem ser destacadas, em itálico
(exemplo: World Health Organization).
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8. ELEMENTOS PÓS – TEXTUAIS
8.1 Citações
As referências deverão ser citadas no sistema de numeração sequencial:
a) A citação será realizada por números, consecutivos, na ordem de aparecimento no
texto;
b) A citação deverá ficar junto ao texto principal, sem negrito, sem itálico, em sobrescrito
(exemplo: A Organização Mundial da Saúde estima que no mundo haja cerca de 984
milhões de indivíduos com câncer1);
c) No caso de mais de uma citação, elas deverão ficar separadas por vírgula e organizadas
em ordem crescente (exemplo: As alterações celulares para o aparecimento de
neoplasias são conhecidas como oncogênese1,3,4);
d) No caso de mais de duas citações e elas forem sequenciais, a primeira e a última
citações serão separadas por um hífen, sem espaço (exemplo: o Câncer de colo retal
pode trazer transtornos na qualidade de vida dos pacientes1, 3-9);
e) Para citar nominalmente o(s) autor(es) no corpo do texto:


A referência poderá ser colocada junto ao sobrenome dos autores ou no final da
sentença (exemplo: “Carvalho descreveu os mecanismos de carcinogênese5” ou
“Carvalho5 descreveu os mecanismos de carcinogênese”);



Se houver apenas dois autores, os sobrenomes serão separados pelo sinal &, que
significa “and” em inglês (exemplo: “Carvalho & Reis descreveram os principais
mecanismos relacionado a carcinogênese 7”); no caso de mais de dois autores,
coloca-se apenas o primeiro sobrenome seguido pela expressão “et al.”, sem
negrito, sem itálico e com ponto no final (exemplo: Carvalho et al.9 descreveram
os principais mecanismos relacionado a carcinogênese).

8.2 Referências Bibliográficas
Parte obrigatória disposta no final do trabalho com a relação completa das obras da
literatura cientifica utilizadas e citadas no texto de maneira que permita a identificação
individual de cada uma delas, conforme ABNT NBR 6023 (Associação Brasileira de Normas
Técnicas, 2002a).
Devem ser organizadas em ordem alfabética, caso as citações no texto obedeçam ao
sistema autor-data, ou conforme aparecem no texto, quando utilizado o sistema numérico
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de chamada. Lembrando que é importante indicar em nota de rodapé a norma utilizada para
elaboração das referências.
8.2.1 Formatação:
- Formatação especial: fonte Calibri, tamanho 10 a 12, espaçamento simples;
texto justificado; A referência deve ser numerada (Exemplo: 1 DG,) e o texto da
referência iniciado 1 cm distante da margem esquerda.
MODELO (sistema autor-data)
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520: informação e documentação: citações
em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT; 2002.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Normas de apresentação tabular. 3a ed. Rio de
Janeiro: IBGE; 1993.
Soares SBC, organizador. STRAUD 2002: tutoriais de acesso as bases de dados on-line,
referências e outros recursos informacionais. São Paulo: UNESP, Coordenadoria Geral de
Bibliotecas; 2002. 1 CD-ROM.
Weitz J. Cataloging electronic resources: OCLC-MARC coding guidelines. Dublin: [editora
desconhecida]; c2007 [citado 12 dez. 2007]. Disponível em:
http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/cataloging/electronicresources/defa
ult.htm.
__________
1 De acordo com Estilo Vancouver.

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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MODELO (sistema numérico)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1
1 Soares SBC, organizador. STRAUD 2002: tutoriais de acesso as bases de dados on-line,
referências e outros recursos informacionais. São Paulo: UNESP, Coordenadoria Geral de
Bibliotecas; 2002. 1 CD-ROM.
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Normas de apresentação tabular. 3a ed. Rio
de Janeiro: IBGE; 1993.
3 Weitz J. Cataloging electronic resources: OCLC-MARC coding guidelines. Dublin: [editora
desconhecida]; c2007 [citado 12 dez. 2007]. Disponível em:
http://www.oclc.org/support/documentation/worldcat/cataloging/electronicresources/defa
ult.htm.
4 Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520: informação e documentação:
citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT; 2002.
__________
1 De acordo com Estilo Vancouver.

Observação: a moldura foi colocada apenas para a ilustração do modelo.
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8.2.2 Exemplos de referências:
ARTIGOS EM PERIÓDICOS:
Com até 6 autores
(todos autores são listados):
Autor, Título do artigo, Revista,
Ano de publicação, edição,
volume, páginas.

MODELO:

Com mais de 6 autores
(os seis primeiros autores “, et
al.”.):

Teixeira SD, Souza PA, Carvalho AL, Oliveira GL, Antunes CA, Ribeiro
AKL . Qualidade da assistencia prestada a pacientes com esclerose
múltipla. Revista Brasileira de Enfermagem. 2012;347(4):284-7

Organização / Instituição
como autor: Instituição, Título
do artigo, Revista, Ano de
publicação, edição, volume,
páginas.

Sociedade Brasileira de esclerose múltipla. Alteraçoes neurológicas
em pacientes com esclerose múltipla. Revista da Escola de
enfermagem de Ribeirão Preto. 2012;40(5):679-86.

LIVROS

MODELO:

Autores, Nome do livro, edição,
Cidade da editora, Editora, Ano
de Publicação.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Microbiologia
médica. 4th ed. São Paulo: Atheneu; 2002.

DISSERTAÇÃO E TESE

MODELO:

Dissertação
(Mestrado):
Autores, Título, nome da
titulação, Cidade, Instituição
de ensino , ano.

Carvalho RJM. Estudo da assistência de enfermagem prestada na
saúde pública. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade de
São Paulo; 2007.

Tese (Doutorado): Autores,
Título, nome da titulação,
Cidade, Instituição de ensino ,
ano.

Teixeira FA. Diagnóstico síndrome do pânico em profissionais de
enfermagem. Tese (Doutorado). Ribeirão Preto: Universidade de
São Paulo; 2007.

MEIOS ELETRÔNICOS

MODELO:

Site:

Ministério da saúde. [Internet] Brasil: OMS; 2017 [citado em 17 de
Março de 2017]; Disponível em: http://www.saude.gov.br

Página de site:

Mistério da saúde. Cartilha de saúde bucal. [Internet] Brasil: OMS;
2017 [citado em 17 de Março de 2017]; Disponível em:
http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mis-37626

Teixeira SD, Souza PA, Carvalho AL. Qualidade da assistencia prestada
a pacientes com esclerose múltipla. Revista Brasileira de
Enfermagem. 2002;347(4):284-7.

Observações: As referências citadas neste manual são meramente ilustrativas.

- 41 -

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References. [Internet] Bethesda: U.S.
National Library of Medicine; 2013 [cited March 27th, 2013];Available
from:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
2. Funaro VMBO et al. Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: parte IV
(Vancouver). 3rd ed. São Paulo: SIBi/USP; 2016.
3. Longatto A et al. Manual de apresentação de dissertações e teses do Hospital de Câncer
de Barretos. 2nd ed. Barretos: Fundação Pio XII; 2014.
4. ABNT. Norma Brasileira - ABNT NBR 6024:2012. Informação e documentação - Numeração
progressiva das seções de um documento - Apresentação. Rio de Janeiro: Associação
Brasileira de Normas Técnicas; 2012.
5. ABNT. Norma Brasileira - ABNT NBR 14724:2011. Informação e documentação - Trabalhos
acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas;
2011.
6. ABNT. Norma Brasileira - ABNT NBR 12225:2004. Lombada - Apresentação. Rio de
Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 2004.
7. ABNT. Norma Brasileira - ABNT NBR 6028:2003. Informação e documentação - Resumo Apresentação. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 2003.
8. ABNT. Norma Brasileira - ABNT NBR 6027: 2012. Informação e documentação - Sumário Apresentação. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 2012b.
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