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VANCOUVER 



Estilo Vancouver  

Foi criado em 1978 pela National Library of Medicine (NLM) 

Estados Unidos, juntamente com o International Committee 

of Medical Journal Editors (ICMJE). 

 

É utilizado para padronizar artigos científicos e acadêmicos 

na área de saúde. 

 

Não abordam todos os itens essenciais para a formatação 

do trabalho acadêmico. 

 

 



 

Papel A4 

 

Margens 2,5 cm 
 

Configuração do Manuscrito 



 

Fonte: Arial ou Times New Roman  

 

Tamanho 12 

 

Cor preta: para todo o texto. 

 

Outras cores de fonte: utilizadas em ilustrações (imagens, gráficos, 

fotos, quadros, tabelas entre outros). 

 

Espaço duplo em todo manuscrito 

 

Configuração do Manuscrito 



Inicie cada seção em uma página  

 

Página de título 

Resumo e palavras-chave 

 Texto 

Agradecimentos,  

Referências 

Tabelas e ilustrações 
 

Configuração do Manuscrito 



Página do Título 
 

 
Título do artigo – alguns periódicos indicam que seja 

informado o desenho do estudo no título (ensaios 

randomizados e revisões sistemáticas e meta-análises) 

 

 

Título resumido - alguns periódicos exigem títulos com até 

40 caracteres (incluindo letras e espaços)  

 

Informações do autor - informe maior grau acadêmico de 

cada autor;  nome do departamento ou instituição, contato 

dos autores, incluindo endereços de e-mail, telefone.  

 



 

 

 

 

 



Página do Título 
 

 
Indicação do contato dos autores correspondentes  

 

ORCID - Listagem da Identificação Aberta de 

Pesquisadores e Contribuintes (ORCID). 



https://orcid.org/ 



Número de ORCID 

Nome do autor 





 

 

 

 

 

 

 

 



Página do Título 
 

Declaração de responsabilidade de autoria - 

declaração do autor de que as opiniões expressas no 

artigo são dele e não uma posição oficial da instituição 

ou do financiador. 



Página do Título 
 
Fontes de apoio como forma de subsídios -  equipamentos, 

medicamentos e/ou outros apoios que facilitaram a 

realização do trabalho descrito no artigo ou a redação do 

próprio artigo. 

 

Contagem de palavras -  Contagem de palavras para o 

texto do artigo, excluindo seu resumo, tabelas, figuras e 

referências. 

 

Número de figuras e tabelas - Alguns sistemas de 

submissão exigem especificação do número de figuras e 

tabelas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Página do Título 
 
 

Notificação de conflito de interesses  - Para evitar que as 

informações sobre potenciais conflitos de interesse sejam 

negligenciadas ou extraviadas, ela precisa fazer parte do 

manuscrito. 

 

Cada revista poderá desenvolver normas em relação à 

forma essas informações serão divulgadas.  



Declaração de conflito de interesses 

 

 Os autores do manuscrito intitulado: xxxxx declaram não 

haver conflitos de interesse de ordem pessoal, comercial, acadêmico, 

político e financeiro. 
 

 



Resumo  
 

Informe o contexto, a finalidade do estudo, metodologia 

adotada (seleção de participantes do estudo, 

configurações, medidas, métodos analíticos), principais 

achados e conclusões.  

 

Muitos periódicos exigem resumos estruturados 

 

Palavras-chave: Alguns periódicos solicitam que sejam 

informadas abaixo do resumo. Os termos deverão ser do 

vocabulário controlado do MeSH ou em português DeCS. 





 Medical Subject Headings (MeSH) is the NLM controlled vocabulary 

thesaurus used for indexing articles for PubMed. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 



Descritores em Ciências da Saúde - DeCS  
 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/decs-locator/?lang=pt 



Introdução 
 

Contextualize o estudo descrevendo problema de 

pesquisa, objetivo hipótese testada pelo estudo ou 

observação. Cite apenas referências diretamente 

pertinentes e não inclua dados ou conclusões do 

trabalho que está sendo relatado. 



Métodos 
 

 Expor como o estudo foi realizado. O método deve 

ser detalhado para que outros com acesso aos dados 

possam reproduzir os resultados. 

 

Informe também que o estudo possui declaração 

indicando que a pesquisa foi aprovada por um órgão 

de revisão (ex. Comitê de ética). 
 



Resultados 
 

Apresente seus resultados em sequência lógica no texto. 

Apresente tabelas ou figuras  

 

 

Discussão 
 

Enfatize os novos e importantes aspectos do seu estudo e 

apresente suas descobertas contextualizando com evidências 

relevantes.  

 

Limitações do estudo e principais conclusões. 



Levantamento bibliográfico Levantamento bibliográfico 

Esquema ou resumo 

do trabalho. 

Esquema ou resumo 

do trabalho. 

Antes da leitura   Antes da leitura   

-Anotar os dados 

bibliográficos 

(referência). 

-Anotar os dados 

bibliográficos 

(referência). 

Citar e referenciar 



Sistema de chamada: Numérico 

 

As chamadas dos autores são pelo sistema numérico, em 

algarismos arábicos e sobrescrito logo após a informação. 

 

 

Cada referência citada no texto receberá um único número 

atribuído na ordem de citação. 

 

O número remete à lista de referências em ordem numérica 

e não alfabética.  

 



Citando um autor sem mencionar o nome: 

 

Pesquisa recente (1) indica que [...] 

Citando o nome do autor em seu texto: 

 

Em seu estudo, Christakis (2) identificou que [...] 

Citando obra com mais autores: 

 

A maior incidência de achados anormais em nosso estudo em 

relação ao de Orel et al. (3) [...] 

Referências 
 

1. Weinrauch LA, D'Elia JA. Solid organ transplantation. JACC Heart Fail. 

2018; 6(4):348‐9. 

2. Christakis DA. Continuity of care: process or outcome. Ann Fam Med 

2003; 1(3):131-3. 

3. Orel SG, Kay N, Reynolds C, Sullivan DC. BI-RADS categorization as a 

predictor of malignancy. Radiology 1999; 211:845-50. 



Citando várias fontes: 
 

Corroborando com os achados de outros autores (4, 5, 9) 

bem como entre os adolescentes de maior idade [...] 

 

 

Dados semelhantes podem ser verificados em outros estudos 

(12-14),  também realizados com estes profissionais.  

 
 



Exemplos de citação indireta: 

MODELO 1: 

 

           Foram realizados testes in vitro, como ensaios de imunosorbent 

ligados a enzimas (13, 16) ou reação em cadeia de polimerase (20-22), 

no entanto, estes permanecem experimentais. 
 

MODELO 1: 

 

           Foram realizados testes in vitro, como ensaios de imunosorbent 

ligados a enzimas (13, 16) ou reação em cadeia de polimerase (20-22), 

no entanto, estes permanecem experimentais. 
 

MODELO 2: 

 

           A falta de reembolso continua sendo o maior obstáculo para a 

adoção mais generalizada do cuidado colaborativo, (18) e devemos 

continuar a desenvolver melhores mecanismos de financiamento para 

capturar seu valor agregado (20, 21). 
  

MODELO 2: 

 

           A falta de reembolso continua sendo o maior obstáculo para a 

adoção mais generalizada do cuidado colaborativo, (18) e devemos 

continuar a desenvolver melhores mecanismos de financiamento para 

capturar seu valor agregado (20, 21). 
  



As tabelas devem ser organizadas logicamente, numeradas 

consecutivamente em algarismos arábicos e apresentar a 

legenda na parte superior. 

 

Tabelas 
 





 

As fotografias, gráficos, desenhos, quadros etc. serão 

considerados, no texto, como figuras.  

 

Devem ser limitadas ao mínimo indispensável  e numeradas 

consecutivamente em algarismos arábicos, seguindo a ordem que 

aparecem no texto. 

 

 As legendas  deverão ser claras e concisas e localizadas abaixo 

das figuras, precedidas da numeração correspondente.  

Figuras 
 



Figuras 



Referências:   Referências:   

Conjunto de 
elementos que 

permite a 
identificação de 

publicações, no todo 
ou em parte . 

Conjunto de 
elementos que 

permite a 
identificação de 

publicações, no todo 
ou em parte . 



Sobrenomes com prefixos 

 

Ver Boven D 

Di Creddo R 

La Bruyere R 

Van Ende E 

De Montfort F 

Os sobrenomes com grau de 

parentesco 

 

Castro Sobrinho AR  

Costa Neto G   

Lourenço Filho MB  

Os sobrenomes hispânicos 

  

Alvarez Alduan MA. 

Separados por vírgula 

 

Os autores são indicados por seu sobrenome em letras minúsculas seguido 

das iniciais do nome.  

 

Quando houver até seis autores, todos devem ser indicados 

Autor pessoa física 

Oliveira AC, Armond GA, Clemente WT 



De dois a seis autores:  
 

 

 
 

1. Baumle W, Duncan G, White L. Fundamentos de enfermagem 

básica. São Paulo: Cengage Learning; 2012. 

 

2. Beauchamp TL, Childress J. F. Principles of biomedical ethics. 

5th ed. New York: Oxford University Press; 2001. 

 

3. Oliveira AC, Armond GA, Clemente WT. Infecções hospitalares: 

epidemiologia, prevenção e controle. Rio de Janeiro: Medsi; 

2005. 

 

4. Lima AO, Soares JB, Greco JB, Galizzi J, Cançado JR. Métodos 

de laboratório aplicados à clínica técnica e interpretação. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. 
 



Acima de seis autores 
 

Listar os seis primeiros, seguidos da expressão et al.  

1. Busek SU, Babá EH, Tavares HAF, Pimenta L, 

Salomão A, Corrêa-Oliveira R, et al. Hepatitis C and 

hepatitis B virus infection in different hemodialysis 

units in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Mem 

Inst Oswaldo Cruz. 2002; 97(6): 775-8. 
 



 Autoria corporativa 

 

Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica 

 

Organização Mundial da Saúde 

 

Sociedade Brasileira de Fisioterapia 

Entidades governamentais – usar as iniciais do país  e acordo os códigos 

estabelecidos pela ISO. 

 

Ministério da Saúde (BR). 

Autoria corporativa / 

Entidades governamentais 

Separar duas ou mais organizações por ponto e vírgula (;) 

 

Separar a hierarquia da instituição por vírgula 



Entidades governamentais  
 

Usar as iniciais do país  e acordo os códigos estabelecidos pela ISO. 
 



Autor corporativo 

1. Organização Mundial da Saúde. Diminuindo 

diferenças: a prática das políticas sobre 

determinantes sociais da saúde: documento de 

discussão. Rio de Janeiro: OMS; 2011. 

 

2. Ministério da Saúde (BR). Saúde da criança: 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil. Brasília: Ministério da Saúde; 2002.  

 

3. Conselho Federal de Medicina. Código de ética 

médica. Brasília: Conselho Federal de Medicina; 

2010. 



Sem indicação de autoria 

A entrada será pela título da publicação.  

 

1. Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. 

Philadelphia: W.B. Saunders; 2000.  

 

2. Combating undernutrition in the Third World. 

Lancet. 1988;1(8581):334-6. 



Título da publicação 
 

São apresentados no idioma original, em letras minúsculas 

sem recursos de destaque. 

 

Baumle W, Duncan G, White L. Fundamentos de enfermagem 

básica. São Paulo: Cengage Learning; 2012. 

 

 

 Se houver subtítulo utilize : para separar o título do subtítulo: 

 

Oliveira AC, Armond GA, Clemente WT. Infecções 

hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle. Rio de 

Janeiro: Medsi; 2005. 
 

 



Informar a partir da 2ª e abreviar no idioma da publicação 

 

 5. ed. 

10. ed. 

23. ed 

Edição 

Para edições de publicações em inglês 

 

2nd ed. 

3rd ed. 

15th ed. 



Livro impresso e eletrônico 

1. Lima AO, Soares JB, Greco JB, Galizzi J, Cançado JR. Métodos 

de laboratório aplicados à clínica técnica e interpretação. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. 

 

2. Oliveira AC, Armond GA, Clemente WT. Infecções hospitalares: 

epidemiologia, prevenção e controle. Rio de Janeiro: Medsi; 

2005.  

 

3. Rabello LS. Promoção da saúde: a construção social de um 

conceito em perspectiva comparada [Internet]. Rio de Janeiro: 

Fiocruz; 2010 [acesso em 10 maio 2020]. Disponível em: 

http://books.scielo.org/id/z7jxb/epub/rabello-9788575413524. 



Capítulo de livro  
(organizador, coordenador, editor) 

1. Zanella MT. Obesidade e fatores de risco cardiovascular. In: Mion 

Jr D, Nobre F, editores. Risco cardiovascular global: da teoria à 

prática. 2. ed. São Paulo: Lemos Editorial; 2000. p. 109-25. 

 

2. Santos AP, Santana BA, Mattos DWFG, Silva IR, Teles NDM, Maia-

Lemos PS, et al. Paliativos em oncologia pediátrica. In: Instituto 

Ronald McDonald. O diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil 

e a atenção básica: estratégias e desafios para  aumentar as 

chances de cura [Internet]. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: 

Instituto Ronald McDonald; 2020 [acesso em 19 maio 2020]. cap. 

7. Disponível em: http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-

content/uploads/2020/01/IRM_DIAGNOSTICO-PRECOCE_ate-

capitulo2.pdf  



Dissertações e Teses 

1. Heleno JFG. Avaliação da capacidade marcadora de 

microinfiltração coronária de três corantes. [Dissertação]. 

Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais; 2004. 

 

2. Vilefort PLC. Avaliação tridimensional das mudanças 

dentoesqueléticas após terapia com o aparelho herbst em 

diferentes estágios de maturação esquelética: um estudo 

multicêntrico. [Tese na internet]. Belo Horizonte: Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais; 2018 [acesso em 

15 maio 2020]. Disponível em: 

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Odonto_VilefortPS

_1.pdf  



Título das publicações periódicas 
 

São abreviados e sem destaque 

 

Periódicos indexados de abrangência internacional consulte 

o NLM Catalog. 

 

Periódicos indexados e abrangência nacional/latino-

americanas utilize o Portal de Revistas Científicas em Saúde 
 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 





http://portal.revistas.bvs.br/ 





Artigos 

1. Zerbini CAF, Pippa MGB, Eis SR, Lazaretti-castro M. 

Densitometria clínica: posições oficiais 2006. Rev Bras 

Reumatol. 2007;47(1):25-30. 

 

2. Busek SU, Babá EH, Tavares HAF, Pimenta L, Salomão A, 

Corrêa-Oliveira R, et al. Hepatitis C and hepatitis B virus 

infection in different hemodialysis units in Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz [Internet]. 

2002 [acesso em: 10 abr 2020]; 97(6):775-8. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/mioc/v97n6/4548.pdf 

 



Suplementos e partes: 

1. Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical 

practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S6-12. 

 

2. Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an 

epistemological viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt 

2):491-5. 

 

3. Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright 

KC. Development of a large animal model for lung tumors . J 

Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8. 

 



Documentos jurídicos 

1. Brasil. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa 

do Brasil [Internet]. Brasília, DF: Presidência da República; [2019] 

[acesso em 25 abr 2020]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

2. Brasil. Portaria no 729, de 13 de maio de 2005. Institui o Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A [Internet]. Brasília, DF: 

Ministério da Saúde; 2005 [acesso em 23 abr 2020]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt0729_13_05_

2005.html 



Trabalho apresentado em evento 

1. Zioni F. Controle popular: discussões temáticas. In: Anais do  

4. Congresso Paulista de Saúde Pública; 1993 jul 10-14; São 

Paulo, Brasil. São Paulo: Associação Paulista de Saúde 

Pública; 1995. p. 25-6. 

 

2. Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's 

computational effort statistic for genetic programming. In: 

Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. 

Genetic programming. Proceedings of the 5th European 

Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; 

Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p.182-91.  



1. Amidalin [bula]. São Paulo: QIF; 1986. 

 

2. Pantoprazol sódio sesqui-hidratado [Internet]. São 

Paulo: Biosintética Farmacêutica Ltda; 2018 

[acesso em 5 maio 2020]. Disponível em: 

https://biosintetica.com.br/arquivos/BU%20PANTO

PRAZOL%2040MG%20%2010-04-2018.pdf  
 

Bula de medicamentos 
 



1. Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic 

atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2002.  

 

2. Kindersley D. O corpo humano [DVD]. São Paulo: 

Globo, 1997.  

 

3. American Association of Oral and Maxillofacial 

Surgeons; American Academy of Oral Pathology. 

CPC on multiple disease entities [slide]. Chicago: 

AAOMS; 1993. 41 slides. 
 

Publicações em outros suportes 



1. Fundação Oswaldo Cruz. Ligado em Saúde: malária 

[Internet]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 06 out 2014 [acesso 10 

maio 2020]. Video: 26 min. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=b2Jv8vC-m3g 

 

2. Ministério da Saúde (BR). Viva mais SUS: saúde do 

trabalhador [Internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 15 

fev 2019 [acesso em 28 abr 2020]. Video: 4 min. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=MarlHqr4Nd0 

Vídeo disponível na internet  



 

1. Lopes AC. Saúde e educação no Brasil [Internet]. Brasília, 

DF: CFM; 2013 [acesso em 15 abr 2020]. Disponível em: 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view

=article&id=24214:saude-e-educacao-no-brasil&catid=46 

 

2. AMA: helping doctors help patients [homepage na Internet]. 

Chicago: American Medical Association; c1995-2007 

[acesso 20 fev 2020]. Disponível em: http://www.ama-

assn.org/. 
 

Homepage na Internet 



Referências 

Devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que são 

mencionadas pela primeira vez no texto. 

 

Os autores devem aparecer em ordem inversa: sobrenomes e iniciais 

do primeiro nome sem pontos.  

1. Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Operative obstetrics. 

2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002. 

 

2. World Health Organization. Progress in the characterization of venoms and 

standardization of antivenoms. Geneva: WHO; 1981. 

 

3. Weinrauch LA, D'Elia JA. Solid organ transplantation. JACC Heart Fail. 

2018;6(4):348‐349. 

 

4. Abend SM, Kulish N. O método psicanalítico do ponto de vista 

epistemológico. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-5. 



1. International Committee of Medical Journal Editors. 

Manuscript preparation and submission [Internet]. United 

States: ICMJE; 2020 [acesso em 15 abr 2020]. Disponível 

em: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 

 

2. Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for 

authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. 

Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National 

Library of Medicine (US); 2007 [acesso em 15 abr 2020]. 

Disponível em: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 

 

 

Referências 





Muito obrigada! 

 

Contato: 
ficha.catalografica@pucminas.br 


