Normas APA
7ª Edição
Nota: este documento foi elaborado com base no Publication Manual of the American Psychological
Association (7th Edition)

Citações
•

Citações entre parênteses: colocar entre parênteses o autor e a data, separados por uma
vírgula.
o

•

Exemplo: (Koehler, 2016); (ver Koehler, 2016 para mais detalhes); (e.g., perturbação
cognitiva; Koehler, 2016).

Citações na forma narrativa:
o

Colocar o autor no corpo do texto e a data deve aparecer entre parênteses,
imediatamente a seguir ao autor.
•

o

Há situações em que o autor e a data podem aparecer no corpo do texto sem que se
verifique o recurso aos parênteses.
•

•

Exemplo: Em 2016, Koehler apercebeu-se do perigo das notícias falsas
relativas ao COVID-19.

Citações de casos especiais (por ex., comunicações pessoais): as comunicações pessoais não
são incluídas nas referências, mas devem ser citadas no texto.
o

•

Exemplo: Koehler (2016) apercebeu-se do perigo das notícias falsas relativas
ao COVID-19.

Exemplos: T. Antunes (comunicação pessoal, 21 agosto, 2019); (T. Antunes,
comunicação pessoal, 21 janeiro, 2020).

Citações de múltiplos autores e/ou trabalhos
o

As citações entre parênteses devem aparecer por ordem alfabética, sendo separadas
por ponto e vírgula.
•
•

Exemplo no texto: (Amaral, 1967; Wilson, 1999)
Exemplo na lista de referências:
▪ Amaral, J. R. (1967). O teste de barragem de Toulouse e Piéron na
medição e diagnóstico da atenção: Elementos de aferição para a
população portuguesa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
▪ Wilson, B. A. (1999). Case studies in neuropsychological
rehabilitation. New York: Oxford University Press.
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o

Para citar um trabalho com 3 ou mais autores, deve-se colocar o primeiro autor e
abreviá-lo através da expressão “et al.,”(que significa e colaboradores).
• Exemplo no texto: (Freitas et al., 2014, 2015)
• Exemplo da lista de referências:
▪ Freitas, S., Prieto, G., Simões, M.R., & Santana, I. (2014). Psychometric
properties of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): An analysis
using the Rasch model. The Clinical Neuropsychologist, 28(1), 65-83.
doi:10.1080/13854046.2013.870231
▪ Freitas, S., Prieto, G., Simões, M.R., & Santana, I. (2015). Scaling
cognitive domains of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): An
analysis using the Partial Credit Model. Archives of Clinical
Neuropsychology, 30(5), 435-447. doi:10.1093/arclin/acv027

o

As citações de trabalhos do mesmo autor devem ser organizadas pelo ano de
publicação, sendo que, no caso de os trabalhos terem o mesmo ano, deve-se
acrescentar as letras a,b,c, etc. Se, por ventura, o trabalho sob consulta não tiver data,
colocar s.d. (sem data).
• Exemplo no texto: (Silva, 2016a, 2016b)
• Exemplos na lista de referências:
▪

▪

Tipo de autor

Silva, A. R. (2016a). Memory stimulation in mild Alzheimer disease:
The role of SenseCam to improve cognitive function and wellbeing.
Doctoral dissertation. Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da UC.
Silva, A. R. (2016b). Reabilitação neuropsicológica. In H. Firmino, M.
R. Simões, & J. Cerejeira (Coord.), Saúde mental das pessoas mais
velhas (pp. 405-421). Coimbra: Lidel.
Citação

Entre parênteses
(Luna, 2020)
(Tomás & Santos, 2020)
(Direção Geral de Saúde [DGS],
2020)

Singular (um autor)
Dois autores
Grupo
1ª citação
de
autores Citações
(DGS, 2020)
subsequentes
Grupo de autores sem
(Universidade dos Açores, 2020)
abreviação
•

Forma Narrativa
Luna (2020)
Tomás e Santos (2020)
Direção Geral de Saúde (DGS, 2020)
DGS (2020)
Universidade dos Açores (2020)

Citação de partes específicas de um trabalho
o Quando se cita apenas parte do trabalho publicado (por ex., um capítulo de um livro),
esta deve ser devidamente identificada:
• Exemplo no texto: (Vilar et al., 2016, pp. 19-43)
• Exemplo na lista de referências:
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▪

•

•

Vilar, M., Sousa, L. B., Firmino, H., & Simões, M. R. (2016).
Envelhecimento e qualidade de vida. In H. Firmino, M. R. Simões, & J.
Cerejeira (Coord.), Saúde mental das pessoas mais velhas (pp. 19-43).
Coimbra: Lidel.
Outros exemplos:
▪ Informação citada presente numa única página: (Direção Geral de
Saúde, 2019, p.30)
▪ Informação citada presente num capítulo de um livro: (Tavares, 2018,
capítulo 3)
▪ Informação citada presente numa tabela: (Medeiros & Mendes, 2019,
Tabela 1)
▪ Informação citada presente numa apresentação PowerPoint:
(Curtido, 2012, Slide 7)

Ambiguidades nas citações
o Caso múltiplos trabalhos com três ou mais autores tenham o mesmo ano de
publicação, deve referenciar-se o número de autores necessários para distinguir a
publicação. Na tabela abaixo encontram-se alguns exemplos:

Autores
Teles, Marques, Júlio, Mello, e Silva
(2018)
Teles, Marques, Harcourt, Suny, Ludo, e
Tronco (2018)

•

•

Citação original
Teles et al. (2018)
Teles et al. (2018)

Para evitar ambiguidades
Teles, Marques, Júlio, et al. (2018)
Teles, Marques, Harcourt, et al.
(2018)

Citação de autores com o mesmo sobrenome
o Caso, em múltiplas referências citadas num mesmo texto, o sobrenome dos autores
seja igual, deve citar-se o mesmo sobrenome, mas com as diferentes iniciais. Apenas
nestes casos é incluída a primeira letra, referente à inicial do nome do autor na
citação.
• Exemplo: (J. M. Taylor & Neimeyers, 2015; T. Taylor, 2014)
Caso, numa referência simples, múltiplos autores tenham um mesmo sobrenome, não é
necessário citar as suas iniciais.
o Exemplo: (Chen & Chen, 2019)

Referências
Artigos
Autor

Data

Título

Informação periódica

DOI ou URL
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•

Exemplo de artigo com DOI:
Soni, C. V., Barker, J. H., Pushpakumar, S. B., Furr, L., Cunningham, M., Banis, Jr. J.,
& Frank, J. (2010). Psychosocial considerations in facial transplantation. Burns, 36,
959-964. http://doi.org/10.1016/j.burns.2010.01.012
• Exemplo de artigo sem DOI:
Tagkalakis, P., & Demiri, E. (2009). A fear avoidance model in facial burn body image
disturbance. Annals of Burns and Fire Disasters, 22 (1), 203-207.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3188186/pdf/Ann-Burns-and-FireDisasters-22-203.pdf

Livros

•

Exemplo de um livro com DOI:

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychology Association.
http://doi.org/10.1037/0000092-000

•

Exemplo de um livro sem DOI:

Burgess, R. (2019). Rethinking global health: Frameworks of power. Routledge.

•

Exemplo de um audiobook:

Cain, S. (2012). Quiet: The power of introverts in a world that can’t stop talking (K. Mazur, Narr.)
[Audiobook]. Random House Audio. http://bit.ly/2G0BpbI

•

Exemplo de um livro numa língua estrangeira:

Piaget, J., & Inhelder, B. (1996). La psychologie de l’enfant [The psychology of the child]. Quadrige.

•

Exemplo de republicação de um livro:

Freud, S. (2010). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Ed.
& Trans.). Basic Books. (Original work publised 1900)

•

Exemplos de manuais de diagnóstico:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
Worth Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related
health problems (11th ed.). https://icd.who.int/

Capítulo de Livros
.

Autor(es)
do capítulo

Data

Autor, A., & Autor, B. (2020).

Título do capítulo

Título do capítulo.

Informação sobre o livro editado
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In E. E. Editor (Ed.), Título do livro (pp.1-3). Nome da editora.

DOI ou URL

https://doi.org/xxxxxxx

•

Exemplo de capítulo de livro com DOI:

Mendes, J. C. da S., & Medeiros, M. T. P. de. (2019). Imagem corporal positiva em estudantes do
ensino superior. In I. G. S. Arioli, Psicologia da saúde: Teoria e intervenção (1sd ed., pp. 94–
107). Antonella Carvalho de Oliveira. https://doi.org/10.22533/at.ed.7011912037
•

Exemplo de capítulo de livro sem DOI:

Silva, A. R. (2016b). Reabilitação neuropsicológica. In H. Firmino, M. R. Simões, & J. Cerejeira
(Coord.), Saúde mental das pessoas mais velhas (pp. 405-421). Coimbra: Lidel.

Conferências
•

Estrutura para referências de sessões de conferência e apresentações:

Autor(es)

Data

Informação sobre a conferência

Título

Autor, A., & Autor, B. (2020, Mês dia-dia). Título da contribuição [Tipo de contribuição].

•

Nome da Conferência, Localização.

DOI ou URL
https://doi.org/xxxxxxx

Estrutura para referências para contribuições em simpósios:

Autor(es)

Data

Informação sobre a conferência

Título da contribuição

Autor, A., & Autor, B. (2020, Mês dia-dia). Título da contribuição

DOI ou URL

In C.C. Chairperson (Chair), Título do simpósio [Simpósio]. Nome da Conferência, Localização. https://doi.org/xxxxxxx

Dissertações e Teses
•

Estrutura para referências de dissertações e teses não publicadas:

Autor
Autor, A.

•

Data
(2020).

Título

Fonte

Título da dissertação [Tese de mestrado não publicada].

Nome da instituição que confere o grau.

Estrutura para referências de dissertações e teses publicadas:

Autor
Autor, A.

Data
(2020).

Nome da base de dados ou arquivo

Título
Título da dissertação [Tese de mestrado, Nome da Instituição que confere o grau].

Nome da Base de Dados.

URL
http://xxx

Trabalhos não publicados
•

Estrutura para referências de trabalhos não publicados:

Autor(es)
Autor, A., & Autor B.

•

Data
(2020).

Título
Título do trabalho [manuscrito não publicado].

Informação sobre a universidade
Departamento, Universidade.

URL
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Estrutura para referências de trabalhos publicados informalmente:

Autor(es)
Autor, A., & Autor B.

Data
(2020).

Título
Título do trabalho (Publicação N.123).

Informação sobre a base de dados ou arquivo
Nome da base de dados.
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URL
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

Elementos da referência em falta
No caso de faltar informação acerca de algum dos elementos da referência, consultar a tabela
seguinte:
Elemento em falta
Autor
Data

Título

Autor e data

Autor e título

Data e título

Autor, data e título

Fonte

Modelo
No corpo do texto
Na lista de referências
Referir o título, data e (Título, ano) ou Título Título. (Data). Fonte.
fonte.
(ano)
Referir o título, colocar (Autor, s.d.) ou Autor
Autor. (s.d.). Título.
“s.d” para “sem data”, (s.d.)
Fonte.
referir o título e a
fonte.
Referir o autor e a (Autor, ano) ou Autor Autor. (Data).
data, descrevendo o (ano)
[Descrição do
trabalho
em
trabalho]. Fonte.
parênteses retos e, por
fim, referir a fonte.
Referir o título, colocar (Título, s.d.) ou Título
Título. (s.d.). Fonte.
“s.d.” para “sem data”, (s.d.)
referir a fonte.
Descrever o trabalho ([Descrição do
[Descrição do
em parênteses retos e trabalho], ano) ou
trabalho]. (Data).
referir a data e a fonte. [Descrição do
Fonte.
trabalho] (ano)
Referir o autor, colocar (Autor, s.d.) ou Autor Autor.
(s.d.).
“s.d.” para “sem data”, (s.d.)
[Descrição
do
descrever o trabalho
trabalho]. Fonte.
em parênteses retos e
referir a fonte.
Descrever o trabalho ([Descrição
do [Descrição
do
em parênteses retos, trabalho], s.d.) ou trabalho]. (s.d.). Fonte.
colocar “s.d” para [Descrição
do
“sem data” e referir a trabalho] (s.d.)
fonte.
Citar
enquanto (comunicação
Sem entrada na lista
comunicação pessoal pessoal, mês dia, ano) de referências.
ou encontrar outro
trabalho
relevante
para ser citado.
Solução

Referências Finais
•

Um editor: deve usar-se a abreviação “(Ed.)”.
o Exemplo: Schulz, O.P. (Ed.)
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•
•

•

Dois ou mais editores: deve usar-se a abreviação “(Eds.)”.
o Exemplo: Wong, C.T. & Music, K. (Eds.)
Mais do que um tipo de contribuição específica (ex., autores e diretores): deve identificar-se
em separado.
o Exemplos: Park, O. (Autor), Gunnarsson, N. (Autor), & Botha, V. N. (Diretor)
Lutz, T. (Autor & Diretor)
Múltiplos artigos com o mesmo autor: a ordem de apresentação de artigos de um mesmo
autor deverá respeitar as seguintes regras:
o As referências sem data precedem as referências com data e in press.
o As referências com um autor precedem as referências com múltiplos autores.
• Exemplos:
▪ Patel, S.N. (s.d.)
▪ Patel, S.N. (2016)
▪ Patel, S.N. (2020a)
▪ Patel, S.N. (2020b, Abril)
▪ Patel, S.N. (in press)
▪ Patel, S.N. & Davison, T.R. (2019)

Abreviaturas
Abreviatura (Plural)
ed.
Rev. ed.
2nd ed.
Ed. (Eds.)
Trans.
Narr. (Narrs.)
s.d.
p. (pp.)
para. (paras.)
Vol. (Vols.)
No.
Pt.
Tech. Rep.
Suppl.

Livro ou parte da publicação
edição
edição revista
segunda edição
editor (editores)
tradutor (tradutores)
narrador (narradores)
sem data
página (páginas)
parágrafo (parágrafos)
volume (volumes)
número
parte
relatório técnico
suplemento
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