Citações em textos

Citação

De acordo com a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT)-NBR10520 Citação é “Menção de uma
informação extraída de outra fonte”.

Tipos de Citação
Citação Direta
Citação Indireta Curta

Citação Indireta Longa
Citação de Citação
(UFRGS, 2019)

Citação Indireta
“Reproduzem ideias do documento sem transcrever as próprias palavras do
autor”

(UFRGS, 2019, p. 9 )

A partir da realização de estudo qualitativo com enfermeiros, Fernandes e Cordeiro (2018)
identificaram três principais grupos de dificuldades para o gerenciamento de unidades básicas,
relacionados às condições de trabalho, centralização de decisões e condições da rede.

OU
A falta de autonomia têm sido apontada na literatura como um dos fatores que dificultam a tomada
de decisão por parte de gestores de unidades básicas de saúde, a este fator somam-se as pressões
políticas, interferindo nos processos de mudanças e melhorias nas unidades (FERNANDES; CORDEIRO,
2018).

Citação Direta Curta
“A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado e pode ser: curta (3
linhas no máximo) ou longa (mais de 3 linhas)”.
(UFRGS, 2019, p. 9 )

A partir da realização de estudo qualitativo com enfermeiros, Fernandes e Cordeiro (2018, p. 200)
identificaram três principais grupos de dificuldades para o gerenciamento de unidades básicas,
relacionados às condições de trabalho, centralização de decisões e condições da rede. Os autores sugerem
ainda que para promover mudanças na rede de saúde é urgente “repensar novas formas de gestão
pautadas na gestão participativa, descentralizada, partindo de uma realidade local e o planejamento de
ações estratégicas, conforme os princípios estabelecidos pelo SUS”.

OU
O gerenciamento de unidades básicas enfrentam três grupos de desafios são estes às condições de
trabalho, a centralização de decisões e condições da rede. Para promover mudanças na rede de saúde é
“urgente repensar novas formas de gestão pautadas na gestão participativa, descentralizada, partindo de
uma realidade local e o planejamento de ações estratégicas, conforme os princípios estabelecidos pelo SUS”
(FERNANDES; CORDEIRO, 2018, p. 200).

Citação Direta Curta
“A citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado e pode ser: curta (3
linhas no máximo) ou longa (mais de 3 linhas)”.
(UFRGS, 2019, p. 9 )

A partir da realização de estudo qualitativo com enfermeiros, Fernandes e Cordeiro (2018, p. 200)
identificaram três principais grupos de dificuldades para o gerenciamento de unidades básicas,
relacionados às condições de trabalho, centralização de decisões e condições da rede. Os autores sugerem
ainda que para promover mudanças na rede de saúde é urgente “repensar novas formas
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texto.

O gerenciamento de unidades básicas enfrentam três grupos de desafios são estes às condições de
trabalho, a centralização de decisões e condições da rede. Para promover mudanças na rede de saúde é
“urgente repensar novas formas de gestão pautadas na gestão participativa, descentralizada, partindo de
uma realidade local e o planejamento de ações estratégicas, conforme os princípios estabelecidos pelo SUS”
(FERNANDES; CORDEIRO, 2018, p. 200).

Citação Direta Longa
“As citações longas devem se destacar do restante do texto em parágrafo independente, recuado
4cm da margem esquerda. Devem ter a fonte menor do que a utilizada no texto, espaçamento
simples entre as linhas e o uso de aspas não é permitido”
(UFRGS, 2019, p. 10 )

É necessário empreender mudanças para otimizar o processo de gestão das unidades básicas de saúde como apontado
abaixo:
Torna-se importante não somente facilitar a comunicação entre as várias unidades de saúde,
setores e níveis gerenciais, mas adotar um sistema que produza um compartilhamento
simultâneo de responsabilidades com ações sistematizadas e definição de papéis. Necessário
também é estruturar e subsidiar financeiramente a atenção básica para que ela seja, de fato,
a porta de entrada para a rede de saúde e torne-se resolutiva. (FERNANDES; CORDEIRO ,
2018, p. 200) .

Citação de Citação
“Quando não é possível consultar o documento original é permitido reproduzir informação já
citada por outros autores. Neste caso, deve-se fazer uso da expressão latina apud (sem itálico), que
significa “citado por”.
(UFRGS, 2019, p. 11)
Outro obstáculo apontado é a responsabilidade restrita ao setor saúde, no domínio profissional e na
recepção passiva das ações de saúde, que se contrapõem à colaboração intersetorial, à participação da
comunidade e ao desenvolvimento do senso de autorresponsabilidade pela saúde tanto no nível
individual quanto coletivo (VUORI, 1985 apud STARFIELD, 2002).
(DINIZ, 2014, p. 48)

Documento citado
(obra que não temos em
mãos)

Documento citante
(obra que temos em mãos)

Plágio
“O plágio acadêmico se configura quando um aluno retira, seja de livros ou da Internet, ideias,
conceitos ou frases de outro autor (que as formulou e as publicou), sem lhe dar o devido crédito,
sem citá-lo como fonte de pesquisa”.
(NERY et al., 2010, p. 1)

Existem três tipos de plágio:
 Integral

 Parcial
 Conceitual

(NERY et al., 2010)

Plágio
 Integral

 Parcial
 Conceitual

Ocorre quando há “cópia de palavra por palavra de um trabalho
inteiro sem citar a fonte de onde tirou” (NERY et al., 2010, p. 3).

“ocorre quando o trabalho é um “mosaico” formado por cópias de
parágrafos e frases de autores diversos, sem mencionar suas obras”
(NERY et al., 2010, p. 3).

Ocorre quando há “utilização da ideia do autor escrevendo de outra forma,
porém, novamente, sem citar a fonte original” (NERY et al., 2010, p. 3).

(NERY et al., 2010)
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