NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Informações gerais
A Infarma, sessão da revista PHARMACIA
BRASILEIRA, é voltada exclusivamente à
publicação de artigos, revisões, resenhas,
ensaios e traduções técnico-cientíﬁcos na
área farmacêutica. Trabalhos cujos assuntos
sejam de interesse da proﬁssão, 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 exterior, 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 autorização
prévia do representante legal do Conselho
Federal de Farmácia, órgão responsável pela
revista Infarma.
PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS
Apresentação. Os trabalhos devem ser
apresentados em arquivo eletrônico e encaminhados exclusivamente por e-mail para
infarma@cff.org.br. Artigos submetidos, por
outra via, somente serão considerados, caso
a cidade de origem dos autores não tenha
meio de comunicação por Internet. Neste
caso, os arquivos poderão ser encaminhados
em disquetes acompanhados do arquivo
printer (cópia impressa ﬁel, do disquete),
digitados no programa 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; parágrafo justiﬁcado e não hifenizado, digitados usando
fonte Times New Roman – tamanho 12. Os
textos devem ter, no mínimo, cinco, e no
máximo 25, páginas. Os artigos que estiverem fora dessas especiﬁcações não serão
considerados para análise.

sobrenome 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 pharmaceutical
excipients. 3. Ed. Washington: Pharmaceutical
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 farmacêutica. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001. p.295-340.

• Teses e dissertações
PERES-PERES, P. Obtenção de sistema multiparticulado ﬂutuante de metilcelulose e
ftalato de hidroxipropilcelulose de liberação
controlada utilizando rifampicina como fármaco modelo. 2001. 91f. Dissertação (Programa
de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas)
– Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade Estadual Paulista-Unesp, Araraquara.

• Artigos de periódicos
Abreviaturas. Os títulos de periódicos deverão ser abreviados conforme o Biological
Abstracts, Chemical Abstracts, Index Medicus,
Current Contents.
Exemplo:
LIMA, E.M.; OLIVEIRA, A.G. Tissue tolerance
of diclofenac sodium encapsulated in liposomes after intramuscular administration. Drug
Dev. Ind. Pharm. v.28, p.673-80, 2002.

• Trabalho de congresso ou similar
(publicado)

Estrutura do trabalho. Os trabalhos devem obedecer à seguinte seqüência: título;
autores (por extenso e apenas o sobrenome
em maiúscula); ﬁliação cientíﬁca dos autores (indicar a instituição ou o departamento,
instituto ou faculdade, universidade-sigla,
CEP, Cidade, Estado, País, e-mail do autor
responsável); texto (introdução, material
e métodos, resultados, discussão e conclusão); agradecimentos; referências bibliográﬁcas (todos os trabalhos citados no
texto). O autor responsável pela publicação
deve ser expressamente indicado entre os
colaboradores.

FONSECA, S.G.C.; CASTRO, R.F.; SANTANA,
D.P. Validation of analytical methodology for
stability evaluation of lapachol in solution.
In: VI PHARMATECH: ANUAL MEETING OF THE
SBTF, 2001, Recife. Proceedings of VI Pharmetch, Recife: SBTF, 2001. p.336-337.

Referências bibliográﬁcas. Deverão ser
relacionadas em ordem alfabética pelo

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia.
Resolução 357. Disponível em: http://
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• Manuais
BRASÍLIA. Ministério da Fazenda. Secretaria
do Tesouro Nacional. Sistema integrado de
administração ﬁnanceira do governo federal. Brasília, 1996. 162 p. (Manual SIAF, 5).

• Citações da Internet
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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 sobrenome
do primeiro autor. No caso de dois autores,
os sobrenomes devem ser separados por
&. Mais de dois autores, indicar apenas o
sobrenome do primeiro seguido de et al., e
pelo ano da publicação.
• Anexos e/ou apêndices
Serão incluídos somente, quando imprescindíveis à compreensão do texto.
Tabelas. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, encabeçadas pelo título e inseridas diretamente
no texto nos locais apropriados.
Figuras. Desenhos, gráficos, mapas,
esquemas, fórmulas, modelos (em papel
vegetal e tinta nanquim, ou computador);
fotograﬁas (em papel brilhante); radiograﬁas e cromos (em forma de fotograﬁa). As ﬁguras e suas legendas devem ser claramente
legíveis, após sua redução no texto impresso
de 10 X 17cm. Devem ser inseridas diretamente nos locais em que aparecerão no
texto. As legendas deverão ser numeradas
consecutivamente em algarismos arábicos
e iniciadas pelo termo FIGURA, seguidas
pelo número correspondente. As ﬁguras
devem ser inseridas, quando estritamente
necessárias para a compreensão do texto e
não podem caracterizar repetições de dados
de tabelas.
Unidades de medida e símbolos. Devem
restringir-se apenas àqueles usados convencionalmente ou sancionados pelo uso.
Unidades não-usuais devem ser claramente
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 trabalhos, a exatidão do conteúdo do texto e
das referências bibliográﬁcas e informações
extraídas de outras fontes com reserva de
direitos autorais são de inteira responsabilidade dos autores do texto. Os trâmites
legais para a reprodução de publicações
traduzidas ou utilização de ilustrações retiradas de outras publicações serão de inteira
responsabilidade dos autores. Os trabalhos
que não se enquadrarem nessas normas
serão devolvidos aos autores.

