
1

ÚÚltima Atualizaltima Atualizaçção Out. 2005ão Out. 2005

Seções iniciais abordam os princípios 
éticos relacionados ao processo de 
avaliação, questões editoriais, melhoria e 
publicação de originais e as relações entre 
os editores, autores, revisores, e meios de 
comunicação. 

NORMA VANCOUVERNORMA VANCOUVER

Prof. Carlos Prof. Carlos Prof. Carlos Prof. Carlos Prof. Carlos Prof. Carlos Prof. Carlos Prof. Carlos ZamaiZamaiZamaiZamaiZamaiZamaiZamaiZamai
cazamai@yahoo.com.brcazamai@yahoo.com.brcazamai@yahoo.com.brcazamai@yahoo.com.brcazamai@yahoo.com.brcazamai@yahoo.com.brcazamai@yahoo.com.brcazamai@yahoo.com.br

SOCIEDADE HUMANA
Pesquisas: bibliográficas e de campo...

Pesquisas em academia, clubes, empresas



2

http://equipedaantropometria.blogspot.com.br/http://equipedaantropometria.blogspot.com.br/

CCáálculo do RCQ lculo do RCQ 
(cintura, quadril, (cintura, quadril, 
circunferências)circunferências)

CCáálculo do Peso, lculo do Peso, 
estatura e IMC d estatura e IMC d 

escolares e escolares e 
adultosadultos

AvaliaAvaliaçção ão 

PosturalPostural

Sedentarismo,
Jogos, 

tempo de TV

Jogos, Jogos, 
brincadeiras brincadeiras 

de ruade rua

Metodologia de
Ensino na E.F.

NORMA VANCOUVERNORMA VANCOUVER
UnipUnip –– Prof. Prof. ZamaiZamai

Formatação Geral dos trabalhos:

- O texto deve ser preparado em formato A4;
- Espaçamento 1,5 entre linhas;
- Fonte Arial, corpo 12;
- Todas as páginas devem estar numeradas a partir da 
página de título (exceto
as capas do trabalho); a página de título será numerada 
como página 1.
- Margens laterais com 3 cm e superior e inferior com 2,5 cm;
- Os trabalhos devem ser digitados em Microsoft Word.
- O trabalho deve ter aproximadamente 3.000 palavras.
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CitaCitaçções no textoões no texto

Até 3 linhas colocar no próprio parágrafo, como por 
exemplo:

Na opinião de Souza (2009, p. 23) “a atividade física 
contribui para a melhoria da saúde do escolar e das pessoas de 
forma geral”.

Acima de 3 linhas colocar em parágrafo especial, como por 
exemplo:

Zamai (2009, p. 73):

“a atividade física contribui para a melhoria da saúde do 
escolar e das pessoas de forma geral,  bem como 
combate aos fatores de riscos e das doenças crônicas não 
transmissíveis”.

Preferencialmente citações indiretas (ler, entender e ler, entender e 

escrever sobreescrever sobre). Evitar as citações diretas dos autores (ccóópiapia).

CitaCitaçção no textoão no texto

Se forem dois autores deve-se citar no texto ambos separados 
pela conjunção “e”. Se forem mais de dois autores, citar o 
primeiro autor seguido da expressão et al. Alguns exemplos são 
apresentados no próximo parágrafo.

A corrida é uma forma básica de locomoção e sua prática se 
popularizou nos últimos anos1. De acordo com Hall2 a 
característica básica da corrida é a presença de fase aérea. 

Para Fraga et al. (2010)3, a eletromiografia é uma técnica não-
invasiva que permite a avaliação da atividade muscular durante a
corrida.

Devem-se utilizar preferencialmente citações indiretas. Apenas 
em casos excepcionais, pode-se utilizar citação direta. No 
entanto, é importante o acordo prévio do professor orientador 
para esses casos. Evite usar apud: busque e leia diretamente a 
fonte de interesse.

CitaCitaçções no textoões no texto

A obesidade pode ser dita como o excesso de 
tecido gorduroso, distribuído por todo o corpo, causado 
por doenças genéticas, metabólicas ou por alterações 
alimentares. 

Para o Consenso Latino Americano em Obesidade 
Coutinho (1998) a obesidade vem acompanhada de 
diversas complicações, caracterizada pela acumulação 
excessiva de gordura. Assim como para Frelut e Navarro 
(2000), a obesidade infantil é definida, como nos adultos, 
por um acumulo excessivo de massa de gordura. 
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CitaCitaçções no textoões no texto

Entre os transtornos nutricionais infantis, é um 
dos problemas de saúde mais freqüente, por isso é
considerada um grave problema de saúde publica 
(Battaglini et al, 1999; Cintra, 1999). 

A obesidade infantil tem aumentado 
dramaticamente em todos os países industrializados, 
nos quais a inatividade física parece contribuir da 
mesma forma que a ingestão elevada e desbalanceada 
de alimentos (Freulut e Navarro, 2000).

A obesidade pode ter inicio em qualquer época da 
vida, mais é mais comum seu aparecimento entre o 
primeiro ano de vida, entre 5 e 6 anos de idade e na 
adolescência. (Damiani et al, 2000; Fisberg, 1995).

Santo e Merces (2005) comenta sobre 
comportamento sócio cultural, desta maneira as 
crianças precisam mudar seus hábitos de vida, que 
consistem em pratica de atividades físicas, no entanto, 
deixando de ficar mais tempo na frente dos 
computadores, televisão e etc: e também mudando os 
hábitos alimentares, tendo como rotina alimentos mais 
saudáveis, como verduras, frutas , proteínas e 
carboidratos entre outros alimentos nutritivos. 

CitaCitaçções no textoões no texto

As revisões da literatura devem apresentar 
Introdução, Revisão da literatura, Discussão e 
Conclusões.

Para os artigos originais seguir o formato: 
Introdução, Métodos, Resultados, Discussão, 
Conclusões, Agradecimentos (opcional) e Referências.

As referências referências devem ser citadas em ordem de 
aparição no texto, numeradas em ordem crescente e 
normatizadas de acordo com o estilo Vancouver.
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

ESTRUTURA DO TEXTO
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REFERÊNCIAS: Citações no Final

Artigos de periódicos

De um autor até seis autores, mencionar todos.
Mais de seis autoresMais de seis autores, incluir os seis primeiros autores 

seguidos de etet alal. separando-os por vírgula.

Cordeiro MCR, Armonia PL, Scabar LF, Chelotti A. O creme 
dental fluoretado, a escova dental e a idade da criança como 
fatores de risco da fluorose dentária. Rev Inst Ciênc Saúde. 
2007;25(1):29-38.

Livro com um ou dois autores

Armonia PL, Rocha RG. Como prescrever em Odontologia –
marcas e genéricos – avaliação cardiovascular. 9ª ed. São Paulo: 
Manole; 2010.

Capítulo de livro

Costa ALS, Bianchi ERF. Convivendo com o estresse. In: Calil AM, 
Paranhos WY, organizadoras. O enfermeiro e as situações de 
emergência. São Paulo: Atheneu; 2007. p.117-26.

Formato eletrônico

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Guia de recomendações para o uso de 
fluoretos no Brasil. Brasília; 2009 [acesso 01 mar 2010]. Disponível 
em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/livro_guia_
fluoretos.pdf

Scabar LF. Estudo morfológico através de microscopia 
eletrônica de varredura do esmalte dental humano irradiado 
com laser utilizando o verniz fluoretado e o carvão vegetal 
como fotoabsorvedores [dissertação em CDROM]. São Paulo: 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia da 
Universidade Paulista; 2003.

Dissertação e tese em CD
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Dissertação e tese

Allegretti CE. Avaliação clínica e microbiológica de próteses 
parciais fixas com limites supra e subgengivais [dissertação 
de mestrado]. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia da Universidade Paulista; 2007.

Trabalho apresentado em evento

Lima FPC, Moura MRS, Marques Júnior AP, Bergmann JAG. 
Correlações de Pearson para parâmetros andrológicos e 
zootécnicos em touros Nelore elite. In: Anais do XVII 
Congresso Brasileiro de Reprodução Animal: 2007; Belo 
Horizonte. Belo Horizonte, MG: Colégio Brasileiro de 
Reprodução Animal; 2007. v.1 p.116.

Os resumos em português e inglês devem constar na página 
2. Os artigos originais devem conter o resumo e o “abstract”
no formato estruturado, com o máximo de 250 palavras, com 
os seguintes itens em formato de um só parágrafo com 
cabeçalhos em negrito dentro do texto. Objetivo – (objetivos 
do estudo baseado em referências fundamentais). Métodos 
– (descrição do objeto do trabalho tais como, pacientes, 
animais, plantas etc. e a metodologia empregada). 
Resultados – (ordem lógica sem interpretação do autor). 
Conclusões – (vincular as conclusões ao objetivo do 
estudo). 
Descritores: identificam o conteúdo do artigo. Usar atatéé

cincocinco descritores.

RESUMORESUMO

SUMÁRIO - TCC

RESUMO
ABSTRACT
1 INTRODUÇÃO ....................................................................
2 DESENVOLVIMENTO ........................................................
2.1 Subtítulo ...........................................................................
2.2 Subtítulo ...........................................................................
2.3 Subtítulo ...........................................................................
3 OBJETIVO GERAL ...........................................................
4 METODOLOGIA ..............................................................
5 RESULTADOS/DISCUSSÃO ..........................................
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................
7 REFERÊNCIAS ...............................................................
ANEXO(S)

O TC deve terO TC deve ter: 1, 3, 4, 5, 6, 7 e ANEXOS)
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MMéétodostodos (APENAS PARA ARTIGOS EXPERIMENTAIS)

No caso de artigos experimentais, a seção de métodos 
deve conter subtítulos que facilitem o entendimento da 
metodologia utilizada, como, por exemplo: Amostra, 
Instrumentos utilizados, Protocolo de Teste, Variáveis 
analisadas, Análise de Dados. Esses subtítulos devem estar em 
itálico, e só a primeira letra em maiúscula. Entre cada subtítulo 
ou título principal deve haver um duplo enter superior. 

Siga o modelo conforme exposto a seguir.

Amostra 

A amostra deste estudo compõe-se de ____ sujeitos, 
faixa etária de __ a ___ anos de idade de ambos os sexos da 
Escola, Academia, Clube, Clínica, Empresa na cidade de 
Campinas-SP.

Instrumentos utilizados

Serão utilizados para coleta de dados equipamentos 
como ............. e oue ou aplicação de questionário contendo 
perguntas abertas e fechadas, entrevista ou roteiro de 
observação, o qual será ministrado por um período de ____ 
dias, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), bem como concordância dos sujeitos em 
participar da pesquisa.

Protocolo de Teste

Descrição sobre o protocolo de algum autor (adotado e 
utilizado). 

Características do protocolo de avaliação, ou seja, para 
que serve, sua utilização, sua finalidade.

Variáveis analisadas

Descrição das variáveis que a serem analisadas e/ou 
comparadas. Ex.: Força, percentual de gordura, RCQ, VO2, 
estresse, ansiedade, etc.

Análise de Dados

Após coleta de dados, os mesmos serão tabulados, 
digitados, confeccionando-se tabelas e gráficos através do 
Programa Excel versão 2007 ou SPSS versão 10.0.
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SSSSSSSSóóóóóóóó para enfatizar uma vez mais...para enfatizar uma vez mais...para enfatizar uma vez mais...para enfatizar uma vez mais...para enfatizar uma vez mais...para enfatizar uma vez mais...para enfatizar uma vez mais...para enfatizar uma vez mais...

No caso das citações de livros, citar a edição 
após a 22ªª eded.

A referência completa dos livros encontram-
se na contra-capa (Ficha catalográfica).

Vale sempre xerocar o material que está lendo 
e utilizando no seu trabalho, inclusive capítulos, 
artigos, capas das revistas e material da internet, 
pois vc vai precisar deles para montagem das suas 
referências.

AtAtéé seis autoresseis autores

� Citar todos os autores, separados por virgula (,)

Ex.:

� Massafera R, Silva AM, Carvalho AP, Santos DR, 
Galati EAB, Teodoro U. Fauna de flebotomíneos
do município de Bandeirantes, no Estado do 
Paraná. Rev Saude Publica. 2005;39(4):5712005;39(4):571--7. 7. 

Mais de seis autores (pessoa fMais de seis autores (pessoa fíísica)sica)

� Citar os seis primeiros autores seguidos da 
expressão latina et al.

Ex.:

� Mayo RC, Casanova C, Mascarini LM, Pignatti
MG, Rangel O, Galati EAB, et al. Flebotomíneos
(Diptera, Psychodidae) de área de transmissão 
de leishmaniose tegumentar americana, no 
município de Itupeva região sudeste do Estado 
de São Paulo, Brasil. Rev Soc Bras Med Trop. 
1998;31(4):339-45.  
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OrganizaOrganizaçção como autorão como autor

� Indicar o nome da organização quando esta for 
responsável pela autoria do documento. 
Quando duas ou mais organizações forem 
responsáveis pela autoria, utilizar ponto-e-vírgula 
para separá-las . Para identificar a hierarquia dentro 
da organização, utilize a vírgula.

EX.:

� Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, 
Department of Clinical Nursing. Compendium of 
nursing research and practice development, 1999-
2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 
2001.

Artigo de jornalArtigo de jornal

� Autor. Título do artigo. Nome do jornal. Data; Seção: 
página (coluna). 

Ex.:

� Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: 
study sees drop in assault rate. The Washington Post. 
2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4). 

DicionDicionááriosrios

� Autor (se houver). Título da obra. Edição (se 
houver). Cidade de publicação: Editora; ano de 
publicação. Termo pesquisado (se houver); 
número da página (se houver). 

Ex.:

� Dorland's illustrated medical dictionary. 29th 
ed.Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; p. 675.
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Artigo de periArtigo de perióódico em dico em 

formato eletrônicoformato eletrônico

� Autor do artigo. Título do artigo. Título do periódico 
abreviado [periódico na Internet]. Data da publicação 
[data de acesso com a expressão “acesso em”]; 
volume(número): [número de páginas aproximado]. 
Endereço do site com a expressão “Disponível em:”.

Ex.:
� Abood S. Quality improvement initiative in nursing

homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs
[periódico na Internet]. 2002 Jun [acesso em 2002 Aug
12];102(6):[aproximadamente 3 p.]. Disponível em: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.ht
m

Monografia na InternetMonografia na Internet

� Autor(es). Título [monografia na Internet]. Cidade de 
publicação: Editora; data da publicação [data de 
acesso com a expressão “acesso em”].

Ex.:

� Foley KM, Gelband H, editores. Improving palliative
care for cancer [monografia na Internet]. Washington: 
National Academy Press; 2001 [acesso em 2002 Jul 9]. 
Disponível em: http://www.nap.edu/books/03090

74029/html/


