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***2.

LITERATURA BIOMÉDICA:
ETAPAS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E ASPECTOS
TÉCNICOS DA REDAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO

Maria Inês Bacchin

INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta informações técnicas sobre a elabo-
ração de um trabalho científico — desde a pesquisa bibliográfica
até a formatação final. Cada etapa será descrita passo a passo,
com detalhamento e exemplificação. Serão enfocados, de início,
os tipos de documentos mais usados; em seguida, os passos para
a pesquisa bibliográfica, localização e recuperação dos docu-
mentos; e, por fim, descrição detalhada das partes que compõem
um trabalho científico.

FONTES DE INFORMAÇÃO

Todo trabalho científico se baseia em um referencial teórico,
que o sustenta, dá-lhe credibilidade e o enriquece. Tal referencial
caracteriza-se pela documentação bibliográfica, que, para a elabora-
ção de trabalho científico, é obtida mediante uma varredura na litera-
tura (a pesquisa bibliográfica). Esta, por sua vez, torna disponível
ao interessado uma documentação caracterizada de diversas
formas a que chamamos “fontes de informação”, as quais são classi-
ficadas em primárias e secundárias.

FONTES PRIMÁRIAS
Contêm a informação original. Principais documentos que

caracterizam as fontes primárias:
• monografias (livros, dissertações e teses): abordam assuntos

específicos de forma exaustiva, com riqueza de detalhes e exten-
sa bibliografia;

• relatórios técnicos: publicações governamentais, comerciais e
de laboratórios acadêmicos com a finalidade de relatar pesquisas;
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• anais de eventos científicos: publicações resultantes de tra-

balhos apresentados em congressos, seminários, reuniões;
• artigos de periódicos: contêm informações atualizadas sobre

novas pesquisas em áreas específicas.

FONTES SECUNDÁRIAS
Organizam a informação primária segundo um arranjo de-

finitivo, ou servem para orientar a busca e a localização do docu-
mento primário. Principais documentos que caracterizam as fontes
secundárias:
• dicionários: apresentam os significados e a etimologia das pala-

vras; com base nessa fonte, faz-se a exploração inicial do tema;
• enciclopédias: apresentam resposta a questões simples que per-

mitem explorar inicialmente o tema da pesquisa;
• manuais: apresentam um conjunto de informações selecionadas

sobre determinado assunto;
• avanços e progressos: relatam progressos e avanços da ciência

em áreas específicas;
• bases de dados: fontes de informações computadorizada que

cobrem a literatura nacional e internacional; podem ser referen-
ciais (apresentam referências bibliográficas, acompanhadas ou
não de resumos); ou textuais (apresentam o texto completo dos
documentos).

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Antes de dar início a qualquer projeto, o pesquisador
precisa conhecer bem os resultados de pesquisas
anteriores. Mesmo que a idéia básica já tenha sido
formulada, uma revisão de estudos já realizados o
ajudará a tornar a idéia mais clara e planejar o estudo.
Assim, é importante fazer uma revisão bibliográfica
sobre um assunto e ler relatos de pesquisa em perió-
dicos especializados. (COZBY, 2003, p. 37).

A obtenção de respostas precisas na busca de informações
resulta de um trabalho exaustivo que exige conhecimento e habi-
lidade nas técnicas de pesquisa. Conforme De Cesaro e Bacchin
(2003), as revisões bibliográficas são realizadas em bases de dados
automatizadas, que relacionam todo tipo de documentos: livros,
monografias, dissertações, teses e, sobretudo, artigos de revistas.
Embora a maioria dessas bases seja estrangeira, já existem portais
de informações nacionais com busca e recuperação de dados bas-
tante eficientes.
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A pesquisa em base de dados requer conhecimento dos

termos relativos à pesquisa tanto em português quanto em outros
idiomas; para isso faz-se necessário consultar índices e/ou descri-
tores de assuntos, a fim de se buscar a terminologia própria dos
assuntos a serem pesquisados. Conforme a base de dados
pesquisada, os resultados serão apenas referenciais ou poderão
vir acompanhados de resumos e/ou de textos completos.

BASES DE DADOS AUTOMATIZADAS
As bibliotecas das Instituições de Ensino Superior (IES),

em geral, disponibilizam, nos setores de referência e/ou através
do seu endereço eletrônico, o acesso a informações de fontes bi-
bliográficas para pesquisa científica. Mais informações podem ser
obtidas no endereço eletrônico das bibliotecas da Universidade
Federal de Uberlândia: <http://www.bibliotecas.ufu.br>.

BASES DE DADOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Na área de ciências da saúde, existem bases de dados

que cobrem a literatura nacional e internacional, com acesso público
ou acesso restrito.

BASES DE DADOS NACIONAIS

Portal do CNPq
O portal de informações criado pelo CNPq visa disseminar

trabalhos científicos de professores, pesquisadores e alunos de
pós-graduação vinculados às IES. É uma base de dados referencial,
com abrangência em todas as áreas do conhecimento e que permite
fazer contato com o autor do trabalho para trocar informações e/ou
obter textos informativos via e-mail. O acesso é público e está dis-
ponível no endereço eletrônico: <http://www.genos.cnpq.br:12010/
dwlattes/owa/consultaprod.inicio>.

Biblioteca Regional de Medicina
As bases de dados da Biblioteca Regional de Medicina

(BIREME) são fontes de informação científico-técnica em saúde
que visam disseminar a literatura científica produzida pelos países
da América Latina e do Caribe. Atende às áreas de ciências da
saúde, engenharia sanitária, documentação de desastres, adoles-
cência, administração de serviços de saúde, odontologia, enferma-
gem, homeopatia, recursos humanos em saúde e legislação básica
de saúde. São bases de dados referenciais e de textos completos
com acesso público disponível no endereço eletrônico: <http://www.
bireme.br>.
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BASES DE DADOS INTERNACIONAIS

Pubmed
Base de dados desenvolvida pelo National Center for Bio-

technology Information, da National Library Medicine, a PUBMED
reúne a produção científica internacional publicada nas mais concei-
tuadas revistas e/ou publicações disponíveis na área de ciências
da saúde. Disponibiliza informações de 1966 até a data atual. É
uma base referencial, com acesso público disponível no endereço
eletrônico: <http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi>.

As bases de dados internacionais adquiridas por assinatura
são referenciais e de textos completos disponíveis para usuários
vinculados às IES. O acesso está disponível nos endereços eletrô-
nicos das bibliotecas das IES através do portal CAPES. As princi-
pais bases disponíveis na área biomédica são:

BIOLOGICAL ABSTRACTS — Contém resumos de artigos em biologia,
microbiologia, botânica, ecologia, patologia, bioquímica, genética,
meio ambiente, veterinária. Disponibiliza informações de 1998 até
a atualidade.

HEALTH AND SAFETY COLLECTION — Contém trabalhos com texto com-
pleto em ecologia, desastres naturais, meio ambiente, pesticidas,
saúde pública, toxicologia, dentre outras áreas.

JOURNAL@OVID — A mais completa base de dados em medicina;
pode conter até 500 revistas de primeira linha, com texto completo
dos artigos, imagens, gráficos, etc. Fonte indispensável de informa-
ção ao profissional de saúde.

PSYCINFO — Base de dados em ciências sociais, educação, psicologia,
psiquiatria. Contém resumos de artigos publicados em periódicos in-
ternacionais. (aproximadamente um milhão e meio de registros).

CAB ABSTRACTS — Base de dados com resumos em agricultura, agro-
nomia, fertilizantes, florestas, genética, horticultura, meio ambiente,
pesticidas, solos e veterinária.

AGRÍCOLA — Contém mais de três milhões de registros com resumos
de artigos em: agricultura, agronomia, biologia, botânica, nutrição,
pesticidas, solos e veterinária.

INFOTRAC CUSTOM JOURNALS — Disponibiliza resumos e artigos de texto
completo em diversas áreas do conhecimento.
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Outros endereços eletrônicos de pesquisa na área da saúde:
<http://www.saude.gov.br> — Produzido pelo Ministério da Saúde.
Apresenta publicações com texto completo, informações sobre
legislação em saúde, conferências e tratados.

<http://www.opas.org.br> — Produzido pela Organização Mundial
da Saúde. Disponibiliza publicações da área de saúde com texto
completo.

<http://www.saber.usp.br> — Produzido pela Universidade de São
Paulo. Trata-se de um banco digital de dissertações e teses produzi-
das pela pós-graduação da instituição. Algumas apresentam texto
completo; outras, só o resumo.

<http://www.ibict.br> — Produzido pelo Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciência Tecnologia. Disponibiliza dissertações e teses.
Algumas com texto completo; outras, só o resumo.

FORMAS BÁSICAS DE PESQUISA NAS BASES DE DADOS

A pesquisa pode ser feita pelo nome do autor, pelo título da
publicação, por assunto ou por palavra-chave (palavras em qualquer
campo). Formula-se a busca pela composição de termos, com o
auxílio dos operadores boleanos, descritos a seguir:

< AND ou E — Intersecção que restringe a busca e recupera apenas
os registros com todos os termos solicitados.
Exemplos: cisticercose e cão

cisticercosis and dog.

< OR ou OU — União que amplia a busca e recupera os registros
que contêm qualquer um dos termos pesquisados.
Exemplos: cisticercose e (cão ou gato)

cisticercosis and (dog or cat)

< NOT ou NÃO — Negação usada para se excluir determinado conjun-
to de dados, expresso pelo segundo termo de busca.
Exemplos: câncer e mama e diagnóstico não tratamento

neoplasm and breast and diagnosis not treatment

< TRUNCAMENTO — Visa facilitar a formação de expressões de busca
quando se deseja recuperar formas variadas com mesmo radical.
Exemplos: agricult* e soja

agricult* and soybean

Ao serem combinados, tais operadores possibilitam a recupe-
ração de informações úteis que contenham a especificidade desejada.
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A interface das bases de dados permite imprimir a pesquisa,

salvar no disco rígido do computador, gravar em CD ou em disquete.

PORTAL CAPES

O portal de periódicos é uma ferramenta que facilita as pes-
quisas bibliográficas ao possibilitar acesso ao texto completo de
artigos de revistas internacionais e nacionais. Para entrar no portal,
é preciso ter vínculo com as IES e/ou freqüentar as bibliotecas de
tais instituições. O portal também oferece acesso público a periódi-
cos com textos completos nos endereços eletrônicos a seguir:
<http://www.freemedicaljournals.com> — texto completo de mais
de 860 publicações periódicas na área médica com indicação do
fator de impacto e do período a partir do qual elas se tornam disponí-
veis gratuitamente;
<http://www.scielo.org.br> — periódicos científicos, com texto com-
pleto, do Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Espanha e Venezuela.

Formas básicas de pesquisa no portal CAPES

A pesquisa pode ser feita por título de periódicos, acessando-
se a lista geral de títulos em ordem alfabética na busca elaborada
através das editoras ou por assunto, através da opção search. São
permitidos a impressão dos artigos, o envio por e-mail e a gravação
em disquete ou CD, nos formatos PDF (com o Acrobat Reader),
html ou txt.

LOCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

O resultado da pesquisa deverá ser muito bem avaliado
pelo aluno, ao lado do orientador, para definição dos trabalhos a
serem estudados. A etapa seguinte consiste em obter os trabalhos
selecionados.

Em primeiro lugar, deve-se consultar o acervo das bibliote-
cas, acessando-se os catálogos on-line que disponibilizam docu-
mentos nos formatos eletrônicos ou impressos. Os documentos
encontrados podem ser consultados no próprio local ou empresta-
dos, segundo o regulamento; os indisponíveis no acervo poderão
ser obtidos pelo serviço de comutação bibliográfica — troca de do-
cumentos entre as bibliotecas que trabalham em rede. Graças ao
uso de computadores e a outras inovações tecnológicas, alcançou-
se um alto grau de eficiência nos serviços de troca de informações.
Hoje tanto o pedido como a obtenção de cópias de documentos
são feitos com extrema rapidez. O armazenamento quase ilimitado
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de informação em espaços reduzidos e a transmissão de textos
por meio eletrônico disponibilizam a informação num curto espaço
de tempo possibilitando a redução de custos.

Para obter trabalhos pela comutação bibliográfica, o usuário
pode ir ao setor de referência — onde em geral se presta esse ser-
viço — ou se cadastrar através do endereço eletrônico das bibliote-
cas e formular pedidos. Cabe ressaltar: é imprescindível a referência
bibliográfica completa do documento, que poderá ser obtido gratui-
tamente ou mediante pagamento, no ato da solicitação. O valor
cobrado se destina a custear cópias e envio de trabalhos, feito por
correio convencional ou correio eletrônico — dependendo dos recur-
sos disponíveis nas bibliotecas participantes.

LEITURA TÉCNICA

Obtidos os trabalhos, o próximo passo é estudá-los critica-
mente. Para começar, recomenda-se a leitura de fontes genéricas —
dicionários, enciclopédias, dentre outros — para um conhecimento
elementar do assunto; a seguir, a leitura dos trabalhos específicos, do
mais atual para o mais antigo. A leitura técnica, que auxilia a seleção
de documentos relevantes, é um trabalho preliminar, feito através da
observação de partes da obra, tais como: folha de rosto, sumário,
bibliografia, orelhas, contracapa, introdução, prefácio e resumo.

Segundo Severino (2002, p. 80):

À medida que se procede à leitura e que elementos
importantes vão surgindo, faz-se a documentação.
Trata-se de tomar notas de todos os elementos que
serão utilizados na elaboração do trabalho científico.
[...] Esses apontamentos servem de matéria-prima
para o trabalho e funcionam como um primeiro está-
gio de rascunho.

No decorrer da leitura, inicia-se a fase de seleção do conteú-
do, que vai gerar apontamentos a serem registrados em fichas de
documentação.

FICHAMENTO

O fichamento pode auxiliar na organização do conhecimen-
to adquirido com as anotações sobre o assunto e pode ser recupera-
do facilmente, sem necessidade de consulta ao documento original.
De acordo com De Cesaro e Bacchin (2003), as fichas devem conter,
além do corpo da citação, a referência bibliográfica do trabalho lido.
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As anotações poderão ser de resumos, transcrições de tex-

tos ou conclusões do pesquisador. No caso de comentários, convém
indicar de forma breve a matéria tratada — o que não significa
copiar o índice de matérias, mas sim indicar, com clareza, o tema,
o ponto de vista ou aspecto que o autor desenvolve, o modo como
o faz, o método que emprega e as conclusões a que chega.

As fichas são importantes instrumentos de trabalho, por isso
devem ser organizadas de forma a facilitar a recuperação de seus
conteúdos; uma opção é a ordem alfabética por autor ou assunto.

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

De acordo com a NBR 14724, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (2002), “a estrutura de tese, dissertação
ou de um trabalho acadêmico compreende: elementos pré-textuais,
elementos textuais e elementos pós-textuais”.

- ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
Incluem:

Capa — obrigatória (Anexo I)
Deve conter dados que permitam a correta identificação do

trabalho:
– nome da instituição (opcional);
– nome do autor;
– título;
– subtítulo;
– número de volumes (se houver mais de um);
– local (cidade da instituição onde deve ser apresentado o trabalho);
– ano.

Lombada — opcional

Folha de rosto — obrigatória (Anexo II)
Deve conter:

– nome completo do autor;
– título complementado pelo subtítulo, quando houver;
– especificação do tipo de trabalho: se dissertação ou tese;
– nome da unidade/instituição ao qual será submetido;
– título acadêmico pretendido;
– área de concentração;
– nome do orientador;
– local (cidade);
– ano.
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Ficha catalográfica — obrigatório

Deve ser elaborada pelo serviço da biblioteca da instituição
a que o trabalhão se vincula e colocada no verso da folha de rosto.

Folha de aprovação da banca examinadora — obrigatória (Anexo III)
Deve conter:

– nome do autor do trabalho;
– título do trabalho;
– natureza;
– objetivo;
– nome da instituição;
– área de concentração;
– data de aprovação;
– nome, titulação dos participantes da Banca Examinadora e institui-
ções a que pertencem.

Obs.: data da aprovação e assinatura dos membros da banca exa-
minadora devem ser colocadas após a aprovação do trabalho.

Dedicatória — opcional (Anexo IV)
Nesta página, o autor presta homenagens ou dedica o trabalho.

Agradecimentos — opcional (Anexo V)
Embora opcionais, os agradecimentos devem ser dirigidos

a pessoas e instituições que contribuíram de maneira relevante
para a realização da pesquisa e elaboração do trabalho.

Epígrafe — opcional (Anexo VI)
Composta por uma frase ou pensamento, normalmente vem

localizada no fim da página.

Resumo (na língua vernácula) — obrigatório
O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes

do trabalho. Deve-se ressaltar objetivos, métodos empregados, re-
sultados e conclusões. Usa-se preferencialmente a terceira pessoa
do singular. Deve ser redigido em parágrafo único e conter no máxi-
mo 500 palavras, segundo a NBR 6028 da ABNT (1990). Recomen-
da-se a inclusão de palavras-chave após o texto.

Abstract (resumo na língua estrangeira) — obrigatório
O abstract é a tradução para o inglês do resumo em portu-

guês. Recomenda-se, após o texto do abstract, a inclusão de key
words (palavras-chave).
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Lista de ilustrações — opcional

Relação de gráficos, fórmulas, lâminas, figuras (desenhos,
gravuras, mapas e fotografias) na mesma ordem em que são citadas
no trabalho, com indicação da página onde se localizam.

Lista de tabelas — opcional
Relação das tabelas na mesma ordem em que são citadas

no trabalho, com indicação da página onde estão localizadas.

Lista de abreviaturas e siglas — opcional (anexo VII)
Relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas na

publicação, seguidas das palavras a que correspondem e escritas
por extenso.

Lista de símbolos — opcional
Relação de sinais convencionados usados no texto, segui-

dos dos respectivos significados.

Sumário — obrigatório (Anexo VIII)
Enumeração das principais divisões, seções e outras partes

de um documento, na mesma ordem em que nele se sucedem.
Não confundir sumário com índice.

- ELEMENTOS TEXTUAIS
Recomenda-se a utilização da NBR 6024 da ABNT (1989),

que trata da numeração progressiva das seções de um documento
para definir as divisões e subdivisões de uma dissertação ou tese.

Introdução
É a parte do texto que apresenta o assunto, os objetivos e

as finalidades do estudo, informando métodos empregados, delimi-
tação precisa da pesquisa em relação ao campo de conhecimento
e períodos abrangidos.

Revisão da literatura
Exposição da literatura relevante existente na área; com-

prova-se sua veracidade citando-se os autores e/ou trabalhos
pesquisados.

Material e métodos
Descrição de métodos, materiais e equipamentos utilizados,

de modo a se permitir a repetição dos ensaios por outros pesquisa-
dores. Modelos de questionários e entrevistas ou quaisquer outros
materiais complementares usados na pesquisa podem ser apresen-
tados nos anexos.
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Resultados

Devem ser expostos de forma objetiva, clara e lógica;
podem ser acrescidos de quadros, figuras, fotografias e ou tabelas
que complementam o texto.

Discussão
Nesta etapa, os resultados da pesquisa são analisados, criti-

cados e comparados com os já existentes sobre o assunto na litera-
tura citada; são discutidos as possíveis implicações, os significados
e as razões para concordância ou discordância com outros autores.

Conclusões
As conclusões devem ser apresentadas de forma lógica,

clara e concisa —fundamentando os resultados obtidos na discus-
são — e mostrar correspondência aos objetivos propostos. Aqui se
reafirma a hipótese, cuja demonstração constitui o corpo do traba-
lho; trata-se de um regresso à introdução para fechar o início do
texto — dessa vez, com sua importância direta e especificamente
explicitada.

- ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
Incluem:

Referências (obrigatório)
As referências dos documentos citados devem ser relacio-

nadas após as conclusões. Os documentos consultados e não ci-
tados também devem ser aí listados, em ordem alfabética. Reco-
menda-se a adoção da norma técnica da ABNT NBR 6023 para
normalização das referências.

Glossário — opcional
Lista termos e expressões de uso restrito ou sentido obscuro

citados no texto, organizados alfabeticamente e acompanhados
dos respectivos significados.

Apêndices — opcional
Os apêndices, em geral, constituem desenvolvimentos au-

tônomos elaborados pelo próprio autor, para complementar o ra-
ciocínio. Contém informações elucidativas e ilustrativas, mas não
essenciais ao entendimento do texto.

Anexos — opcional
São partes integrantes do trabalho, e nem sempre do autor,

mas destacadas do texto para evitar a descontinuidade na lógica
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das idéias. Constituem suportes elucidativos e ilustrativos que fun-
cionam como complementos ou instrumentos de trabalho usados
na pesquisa, a exemplo dos questionários.

Índices — opcional
Enumeração detalhada de assuntos; nomes de pessoas, geo-

gráficos; acontecimentos, dentre outros elementos, com indicação de
localização no texto. Fica comumente na parte final do trabalho.

REDAÇÃO E FORMATAÇÃO

REDAÇÃO DO TEXTO
A redação de um trabalho científico requer linguagem con-

cisa e objetiva (referencial); o texto deve primar pela clareza e
apresentar um desdobramento lógico do tema. É importante que o
pesquisador submeta o rascunho à apreciação de uma ou mais
pessoas que conheçam o assunto e possam analisar criticamente
o trabalho, a fim de testar a clareza do texto e a linguagem utilizada
pelo autor (DE CESARO; BACCHIN, 2003).

CITAÇÕES NO TEXTO
Toda informação mencionada pelo autor, mas colhida em outra

fonte, caracteriza uma citação. De acordo com a NBR 10520 da ABNT
(2002) — sobre como dispor a citação em documentos —, as citações
podem ser indiretas (livres) ou diretas (textuais).

A citação indireta reproduz idéias e informações do docu-
mento, sem, entretanto, copiar as palavras dos autores. Exemplos:

Segundo Mendes (1996) o trabalhador se utiliza de estraté-
gias defensivas individuais ou coletivas para suportar a angústia e
insatisfação no trabalho.

ou:
Embora o método Kaiser seja pouco conhecido, ele foi dis-

cutido há, aproximadamente, 25 anos (LEBART; DREYFEIS, 1972).

A citação direta transcreve literalmente o texto de outros
autores; trata-se de cópia fiel ao que está no original, a ser escrita
entre aspas ou como parágrafo à parte, recuado e sem aspas.

A citação direta com até três linhas, deve vir junto ao texto,
entre aspas. Exemplo:

“Construção lógica ou síntese é a coordenação inteligente das idéias
conforme as exigências racionais da sistematização própria do tra-
balho.” (SEVERINO, 2002, p. 81).
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Com mais de três linhas, a citação direta deve constituir

parágrafo independente, com recuo na margem esquerda (quatro
centímetros), tamanho de letra menor que o usado no texto, sem
aspas e espaço entrelinha 1. Exemplo:

A conclusão é a síntese para a qual caminha o traba-
lho. Será breve e visará recapitular sinteticamente
os resultados da pesquisa elaborada até então. Se o
trabalho visar resolver uma tese-problema e se, para
tal, o autor desenvolver uma ou várias hipóteses, atra-
vés do raciocínio, a conclusão aparecerá como um
balanço do empreendimento. O autor manifestará seu
ponto de vista sobre os resultados obtidos, sobre o
alcance dos mesmos. (SEVERINO, 2002, p. 83).

A citação de citação é a menção a um documento inacessí-
vel, mas do qual se tomou conhecimento em outro trabalho. Autor
ou obra citados no texto devem ser referidos usando-se a expressão
latina apud (citado por, segundo, conforme). A citação de citação
deve ser usada com parcimônia, isto é, quando for impossível o
acesso ao original ou se tratar de obra rara (BERALDO; PEREIRA,
2001; SILVA; PINHEIRO; FREITAS, 2003). Exemplo:

(EVANS, 1987 apud ABREU, 1999)
ou
Segundo Evans (1987 apud ABREU, 1999)

A citação pode ser feita em diferentes seções do trabalho.
Na introdução, deve-se citar a literatura diretamente relacionada
ao tema e que sirva de apoio à apresentação do objetivo do estudo.
Na seção de material de métodos, citam-se somente referências a
técnicas e métodos empregados na pesquisa. A seção resultados
não comporta citações, porque contém apenas os resultados da
investigação em pauta. Na discussão, as citações bibliográficas
devem sustentar as hipóteses enunciadas ou explicar pontos em
que os resultados se opõem àqueles da literatura. O resumo não
deve conter citações.

As citações devem ser indicadas no texto — ou pelo sistema
autor-data, ou pelo sistema numérico. O sistema adotado deve ser
usado em todo o trabalho e permitir correlação com a lista de refe-
rências ou as notas de rodapé.

NOTAS DE RODAPÉ
Objetivam incluir informações complementares feitas pelo

autor. Podem ser explicativas ou de referência. Aparecem preferen-
cialmente ao pé da página onde foram citadas. Devem ser numera-
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das em seqüência, com algarismos arábicos, e vir separadas do
texto por um filete de 2 a 3 centímetros. É comum as notas serem
acompanhadas de expressões em latim.

REFERÊNCIAS
A NBR 6023 da ABNT (2002) fixa a ordem dos elementos

nas referências. Ela estabelece as formas de apresentação da in-
formação originada do documento e/ou outras formas de informa-
ção e as regras gerais de apresentação para documentos no todo
ou em parte, artigos de revista, trabalhos apresentados em even-
tos, documentos jurídicos, documentos iconográficos e outros, os
quais podem ser apresentados em formato impresso ou em meio
eletrônico.

As referências se constituem de elementos essenciais,
acrescidos de elementos complementares, quando necessários, e
de acordo com o tipo de documento. Os elementos essenciais são
informações indispensáveis à identificação das publicações citadas
em qualquer trabalho, tais como autor, título e edição; os comple-
mentares são informações que permitem caracterizar melhor as
publicações referenciadas, por exemplo: as séries, ISBN, notas es-
peciais, dentre outros (SILVA; PINHEIRO; FREITAS, 2004).

Regras gerais
! ! ! ! ! Ao consultar documentos impressos, retirar preferencialmente
as informações da folha de rosto.
!!!!! Anotar a referência completa após a consulta a qualquer docu-
mento para facilitar a compilação das referências.
! ! ! ! ! Anotar o endereço eletrônico (URL) e a data do acesso do do-
cumento em meio eletrônico (internet).
!!!!! Adotar uma padronização na elaboração da lista de referências.

Exemplos de referências

Livro no todo
Exemplo:

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Tradução
de Ithamar Vugman; Mira de C. Engelhardt. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000. 453p.

Capítulo de livro sem autoria própria
Exemplo:
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TURGEON, M. L. Labeling techniques in immunoassay. In:______.
Immunology and serology in laboratory medicine. 2nd ed. Saint
Louis: Mosby, 1996. p. 151-158.

Capítulo de livro com autoria própria
Exemplo:

RODRIGUEZ-CARBAJAL, J.; DURAN, B. B.; DORSFMAN, J. El
diagnostico de la neurocisticercosis humana por tomografía compu-
tada. In: FLISSER, A.; MALAGON, F. (Ed.) Cisticercosis humana
y porcina: su conocimiento e investigación en Mexico. Mexico:
Limusa, 1989. p. 77-86.

Dissertações e teses
Exemplo:

MINEO, J. R. Detecção de antígenos e de anticorpos, com técni-
cas imunoenzimáticas, para o diagnóstico sorológico da toxo-
plasmose “aguda”. 1982. 97f. Tese (Doutorado em Microbiologia
e Imunologia)—Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 1982.

Trabalhos apresentados em eventos
Exemplo:

UIP, D. E. Prevenção da AIDS e hepatite B. In: CONGRESSO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE GRUPO, 7., 1999,
Cabo de Santo Agostinho. Anais... São Paulo, 1999. p. 92-98.

Artigos de revista
Exemplo:

LEAL, N. C. et al. Homologia entre bandas extras de DNA críptico e
os plasmídios típicos em cepas brasileiras de Yersina pestis. Bra-
zilian Journal of Microbiology, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 20-24,
jan./mar. 2000.

Documentos apresentados em formato eletrônico
Exemplo:

NOZAIS, J. P. The origin and dispersion of human parasitic diseases
in the Old World (Africa, Europe and Madagascar). Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 98, n. 1, p. 13-19, jan.
2003. Suplemento. Disponível em: <http://www.scielo.com.br>.
Acesso em: 29 ago. 2003.
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De acordo com Beraldo e Pereira (2000), as dificuldades

em organizar os trabalhos científicos podem ser amenizadas usando-
se programas para microcomputador chamados “sistemas de ge-
renciamento bibliográfico”. São uma ferramenta vital para armaze-
namento, recuperação, citação e organização de referências — em
particular na produção científica da área biomédica.

FORMATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO

A apresentação de trabalhos acadêmicos deve ser elabora-
da conforme os procedimentos da NBR 14724, da ABNT (2002),
descritos a seguir.

Formato
Os textos devem ser apresentados em papel branco, forma-

to A4, impressos em preto, no anverso das folhas. Recomenda-se
letra de tamanho 12 para a digitação. As margens da esquerda e
superior devem ter três centímetros; da direita e inferior, dois centí-
metros. O espaço entrelinha de todo o texto deve ser 1,5. Todas as
páginas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas
em seqüência, mas não numeradas. A numeração só começa na
primeira página textual, em algarismos arábicos, no canto superior
direito da página.

Caso o trabalho tenha mais de um volume, deve ser mantida
apenas uma seqüência de numeração de páginas, do primeiro ao
último volume. Se houver apêndice e anexo, as respectivas páginas
devem ser numeradas de maneira contínua, e a paginação deve
seguir à do texto principal.

CONCLUSÃO

Neste capítulo, foram descritos os passos necessários à
elaboração de um trabalho científico. Baseou-se na literatura dispo-
nível sobre o tema e nas normas da ABNT. A proposta principal foi
destacar os aspectos da padronização para um trabalho de melhor
qualidade.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:
referências bibliográficas. Rio de Janeiro, 2002.  24p.
______. NBR 6024: numeração progressiva em documentos. Rio
de Janeiro, 1989. 2p.
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______. NBR 10520: apresentação de citação em documentos.
Rio Janeiro, 2002. 7p.
______. NBR 14724: informação e documentação; trabalhos acadê-
micos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 6p.
______.  NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990. 3p.
BERALDO, P. S. S.; PEREIRA, M. G. Sistema de gerenciamento
bibliográfico; parte 1: armazenamento e recuperação da referências.
Brasília Médica, Brasília, v. 37, n. 3/4, p. 119-122, 2000.
______. Sistema de gerenciamento bibliográfico; parte 2: citação e
organização da lista de referência. Brasília Médica, Brasília, v. 38,
n. 1/4, p. 52-57, 2001.
DE CESARO, B. B.; BACCHIN, M.I. Elaboração de monografias:
aspectos técnicos. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia,
2003. 22 p. Apostila.
LEMOS, A. A. B. Infra-estrutura da literatura biomédica: considera-
ções acerca de um núcleo de revistas brasileiras do setor saúde.
Educacion Medica Y Salud, Washington, v. 15, n. 4, p. 406-423,
1981.
SEVERINO, A. J. Diretrizes de uma monografia científica. In:
______. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. ampl.
São Paulo: Cortez, 2002. p. 73-132.
SILVA, A. M.; PINHEIRO, M. S. de F.; FREITAS, N. E. de. Guia para
normalização de trabalhos técnicos-científicos: projetos de pes-
quisa, monografias, dissertações, teses. 4. ed. rev. Uberlândia:
EDUFU, 2004. 145p.

Nota do editor:
Os anexos a seguir são sugeridos para a formatação em papel
tamanho A4 (210x297mm). Aqui, eles estão apresentados em
redução proporcional, uma vez que este livro utiliza outro for-
mato de papel.
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ANEXO A – Modelo de capa (dissertação ou tese)
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ARLETE GOMES ROSA
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ANEXO B – Modelo de folha de rosto
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Dissertação apresentada à Universidade
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Recursos Naturais.

Orientador: Prof. Dr. Ivan Schiavini
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ANEXO C – Folha de aprovação
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ANEXO D – Dedicatória
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com afeto e dedicação,

para que eu trilhasse sem medo e cheia de esperança.
A vocês que se doaram por inteiro e renunciaram aos

próprios sonhos para que eu, muitas vezes,
pudesse realizar os meus.
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ANEXO F – Epígrafe

Cada um que passa em nossa vida, passa
sozinho, pois cada pessoa é única
e nenhuma substitui a outra.
Cada um que passa em nossa vida,
passa sozinho, mas não vai só, nem
nos deixa sós, deixa um pouco de si mesmo.
Há os que levam muito, mas há os que levam
nada, há os que deixam muito, mas há os que
não deixam nada.
Esta é a maior responsabilidade de nossa
vida, é prova evidente de que duas almas não
se encontram por acaso. (SAINT-EXUPÉRY)
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ANEXO G – Listas

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BHI — Brain– heart–infiusion
CAPES — Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do En-
sino Superior
DNU — Dispepsia não ulcerosa
EDA — Endoscopia digestiva alta
ELISA — Enzyme Linked Immunosorbent Assay
FDA — Food and Drug Administration
GC — Gastrite crônica
GCA — Gastrite crônica alta
KDa — Kilodalton
OR — Odds ratio
PCR — Polymerase Chain Reaction
UD — Úlcera duodenal
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ANEXO H – Sumário
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