
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Informações gerais

A Infarma, sessão da revista PHARMA-

CIA BRASILEIRA, é voltada exclusiva-
mente à publicação de artigos, revisões,
resenhas, ensaios e traduções técnico-ci-
entíficos na área farmacêutica. Trabalhos
cujos assuntos sejam de interesse da pro-
fissão, dirigidos à prática ou à formação
continuada. Só serão aceitas resenhas de
livros que tenham sido publicados, no
Brasil, nos dois últimos anos, e no exteri-
or, nos quatro últimos anos.

Os trabalhos deverão ser redigidos em
português. É permitida a sua reprodução
em outras publicações ou a sua tradução
para outro idioma somente com a autori-
zação prévia do representante legal do
Conselho Federal de Farmácia, órgão res-
ponsável pela revista Infarma.

Preparação dos originais

Apresentação. Os trabalhos devem ser
apresentados em arquivo eletrônico e en-
caminhados exclusivamente por e-mail
para infarma@cff.org.br. Artigos subme-
tidos, por outra via, somente serão consi-
derados, caso a cidade de origem dos au-
tores não tenha meio de comunicação por
Internet.  Neste caso, os arquivos pode-
rão ser encaminhados em disquetes acom-
panhados do arquivo printer (cópia im-
pressa fiel, do disquete), digitados no pro-
grama Word for Windows.

Os textos deverão ser apresentados em
lauda-padrão A4, espaços duplos, com
margem superior e inferior de 2,5cm e
margem direita e esquerda de 3cm; pará-
grafo justificado e não hifenizado, digita-
dos usando fonte Times New Roman – ta-
manho 12. Os textos devem ter, no míni-
mo, cinco, e no máximo 25, páginas. Os
artigos que estiverem fora dessas especi-
ficações não serão considerados para aná-
lise.

Estrutura do trabalho. Os trabalhos de-
vem obedecer à seguinte seqüência: títu-
lo; autores (por extenso e apenas o sobre-
nome em maiúscula); filiação científica
dos autores (indicar a instituição ou o de-
partamento, instituto ou faculdade, uni-
versidade-sigla, CEP, Cidade, Estado, País,
e-mail do autor responsável); texto (intro-
dução, material e métodos, resultados,
discussão e conclusão); agradecimentos;
referências bibliográficas (todos os traba-
lhos citados no texto). O autor responsá-
vel pela publicação deve ser expressamen-
te indicado entre os colaboradores.

Referências bibliográficas. Deverão ser

relacionadas em ordem alfabética pelo so-
brenome do primeiro autor, seguindo a
NBR 10520 de 2001 e NBR 6023 de 2000,
da ABNT. A seguir, são transcritos alguns
exemplos:

• Livros e outras monografias
KIBBE, A.H. (Ed.) Handbook of pharmaceu-
tical excipients. 3. Ed. Washington: Phar-
maceutical Press, 2000. 665p.

FARMACOPÉIA brasileira, 4. Ed., São
Paulo: Atheneu, 1988. pte. 1, 526p.

• Capítulos de livros
FIESE, E.F.; HAGEN, T.A. Pré-formulação.
In: LACHMAN, L.; LIEBERMAN, H.A.;
KANIG, J.K. Teoria e prática na indústria far-
macêutica. Lisboa: Calouste Gulbenkian,
2001. p.295-340.

• Teses e dissertações
PERES-PERES, P. Obtenção de sistema mul-
tiparticulado flutuante de metilcelulose e fta-
lato de hidroxipropilcelulose de liberação con-
trolada utilizando rifampicina como fármaco
modelo. 2001. 91f. Dissertação (Programa
de Pós-graduação em Ciências Farmacêu-
ticas) – Faculdade de Ciências Farmacêu-
ticas, Universidade Estadual Paulista-
Unesp, Araraquara.

• Artigos de periódicos
Abreviaturas. Os títulos de periódicos de-
verão ser abreviados conforme o Biologi-
cal Abstracts, Chemical Abstracts, Index Me-
dicus, Current Contents.
Exemplo:
LIMA, E.M.; OLIVEIRA, A.G. Tissue tole-
rance of diclofenac sodium encapsulated
in liposomes after intramuscular adminis-
tration. Drug Dev. Ind. Pharm. v.28, p.673-
80, 2002.

• Trabalho de congresso ou similar (pu-
blicado)
FONSECA, S.G.C.; CASTRO, R.F.; SANTA-
NA, D.P. Validation of analytical metho-
dology for stability evaluation of lapachol
in solution. In: VI PHARMATECH: ANU-
AL MEETING OF THE SBTF, 2001, Reci-
fe. Proceedings of VI Pharmetch, Recife:
SBTF, 2001. p.336-337.

• Manuais
BRASÍLIA. Ministério da Fazenda. Secre-
taria do Tesouro Nacional. Sistema inte-

grado de administração financeira do go-

verno federal. Brasília, 1996. 162 p. (Ma-
nual SIAF, 5).

• Citações da Internet
BRASIL. Conselho Federal de Farmácia.

Resolução 357. Disponível em: http://
www.cff.org.br/legislação/resoluções/
res_357_2001.htm . Acesso em: 11 jan.
2004.

. Citação no texto
A citação de autores no texto (quando

necessária) deverá ser feita pelo sobreno-
me do primeiro autor. No caso de dois au-
tores, os sobrenomes devem ser separa-
dos por &. Mais de dois autores, indicar
apenas o sobrenome do primeiro segui-
do de et al., e pelo ano da publicação.

. Anexos e/ou apêndices
Serão incluídos somente, quando im-

prescindíveis à compreensão do texto.
Tabelas. Devem ser numeradas conse-

cutivamente com algarismos arábicos, en-
cabeçadas pelo título e inseridas direta-
mente no texto nos locais apropriados.

Figuras. Desenhos, gráficos, mapas, es-
quemas, fórmulas, modelos (em papel ve-
getal e tinta nanquim, ou computador);
fotografias (em papel brilhante); radiogra-
fias e cromos (em forma de fotografia). As
figuras e suas legendas devem ser clara-
mente legíveis, após sua redução no tex-
to impresso de 10 X 17cm. Devem ser in-
seridas diretamente nos locais em que
aparecerão no texto. As legendas deverão
ser numeradas consecutivamente em al-
garismos arábicos e iniciadas pelo termo
FIGURA, seguidas pelo número corres-
pondente. As figuras devem ser inseridas,
quando estritamente necessárias para a
compreensão do texto e não podem ca-
racterizar repetições de dados de tabelas.

Unidades de medida e símbolos. De-
vem restringir-se apenas àqueles usados
convencionalmente ou sancionados pelo
uso. Unidades não-usuais devem ser cla-
ramente definidas no texto. Nomes dos
fármacos devem ser citados, de acordo
com a DCB e nomes comerciais devem ser
citados entre parênteses.
• Responsabilidade

Os dados e conceitos emitidos nos traba-
lhos, a exatidão do conteúdo do texto e das
referências bibliográficas e informações ex-
traídas de outras fontes com reserva de di-
reitos autorais são de inteira responsabili-
dade dos autores do texto. Os trâmites le-
gais para a reprodução de publicações tra-
duzidas ou utilização de ilustrações retira-
das de outras publicações serão de inteira
responsabilidade dos autores. Os trabalhos
que não se enquadrarem nessas normas se-
rão devolvidos aos autores.


