
 

 

 

Citacions bibliogràfiques segons el model de la NLM –“Citing Medicine” 2n ed. 

(National Library of Medicina-US) - (The NLM Style guide for Authors, editors, and Publishers) 

Àmbit d’aplicació: Ciències de la Salut 

 
 
 

INTRODUCCIÓ: 
 
Una bibliografia es composa d’una sèrie de citacions 
bibliogràfiques. La citació bibliogràfica està formada per 
un conjunt de dades que permeten descriure i 
identificar de forma abreujada, qualsevol tipus de 
document per tal de localitzar-lo posteriorment sense 
dificultat. 
 
Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una 
bibliografia. En l’àmbit de les Ciències de la Salut una 
de les més utilitzades és l’estil emprat per la National 
Library of Medicine (NLM) i encara també, l’estil 
Vancouver (tot i que ja no s’actualitza) Així doncs, la 
presentació de les referències bibliogràfiques, pot variar 
segons l’estil que decidim utilitzar, però és important 
que dins un mateix treball, el conjunt de la bibliografia 
segueixi el mateix estil de forma clara i coherent. 
 
Els exemples per tal de citar segons NLM els podem 
trobar integrament a: www.nlm.nih.gov/citingmedicine 
 
CITING MEDICINE ha estat elaborat per la Biblioteca 
Nacional de Medicina d’Estats Units i és una segona 
edició. Els exemples que us presentem a continuació 
són solament una mostra breu dels més utilitzats i són 
extrets dels exemples de la NLM 
 
 

GENERALITATS 
 
La  bibliografia sempre ha de seguir un ordre: 
 
Alfabètic per autor, al final del nostre treball 
 
Per ordre d’aparició de la referència en el text, amb 
números aràbics entre parèntesi. També es pot  
ordenar pel cognom de l’autor i l’any de publicació 
(també entre parèntesi) La bibliografia completa es 
presentarà al final del treball 
 
Aquesta guia solament adapta les citacions 
bibliogràfiques d’ús més freqüent. 
 
 

PER CITAR ELS DOCUMENTS 
 
Cal citar tots els autors  en ordre d’aparició. 
També podem decidir citar-ne tres o sis com a límit . 
Aleshores haurem de posar: “et al.”  ó “i altres.” 
Decidim el que decidim, la presentació de las 
referències que presentem ha de ser clara, coherent i 
uniforme. 
 
Si els autors són d’àmbit anglosaxó, s’ha d’entrar 
sempre per l’últim element del nom. Per exemple: 
Harrison S. Murray, s’entrarà com: Murray  HS. 
 
 

COM CITEM... 

 

ARTICLES DE   REVISTA 
 
Autors 
 
Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood 
pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 
Jan;62(1):112-6. 
 
Exemple del significat de la puntuació: 
 

 
 
Organització com a autor 
 
American Diabetes Association. Diabetes update. 
Nursing. 2003 Nov;Suppl:19-20, 24. 
 
Nota:  
 
Si l’article no té autor, començarem la referència amb el 
títol. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

LLIBRES (format paper) 
 
Autors 
 
Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, Glass RM, 
Glitman P, Lantz JC, Meyer HS, Smith JM, Winker MA, 
Young RK. American Medical Association manual of 
style. 9th ed. Baltimore (MD): Williams & Wilkins; 
c1998. 660 p. 
 
 Exemple amb la puntuació: 
 

 

 
Editor(s),compilador(s) com a autors 
 
Izzo JL Jr, Black HR, editors. Hypertension primer: the 
essentials of high blood pressure. 3rd ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; c2003. 532 p. 
 
Capítol de llibre 
 
Goldstein RE. Esthetics in dentistry. 2nd ed. Vol. 1, 
Principles, communications, treatment methods. 
Hamilton (ON): B.C. Decker; c1998. Chapter 13, 
Composite resin bonding; p. 277-338. 
 
Actes de congressos 

Ferreira de Oliveira MJ, editor. Accessibility and quality 
of health services. Proceedings of the 28th Meeting of 
the European Working Group on Operational Research 
Applied to Health Services (ORAHS); 2002 Jul 28-Aug 
2; Rio de Janeiro, Brazil. Frankfurt (Germany): Peter 
Lang; c2004. 287 p. 

Nota: Les paraules emprades a la descripció han de 
ser amb la llengua del document en el qual estem 
treballant: “editor,compilador, dins, etc...” 

MULTIMEDIA i material a Internet 

 
CD-Rom 
 
CD-RomKacmarek RM. Advanced respiratory care [CD-
ROM]. Version 3.0. Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins; c2000. 1 CD-ROM: sound, color, 4 3/4 in. 

 

 

 

 

 

Article de revista en format electrònic 

Autors 
 
Happell B. The influence of education on the career 
preferences of undergraduate nursing students. Aust 
Electron J Nurs Educ [Internet]. 2002 Apr [consulta el 
10 de juliol de 2013]; 8(1): [aprox.12 p.]. Disponible a: 
http://www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/vol8-
1/refereed/happell_max.html 
 

Llibre a Internet 

Richardson ML.  Approaches to differential diagnosis in 
musculoskeletal imaging [Internet].  Version 2.0. Seattle 
(WA): University of Washington School of Medicine; 
c2000 [revised 2001 Oct 1;  consulta el 10 de juliol de 
2013]. Disponible a: 
http://www.rad.washington.edu/mskbook/index.html 
 
Pàgina web, lloc web, portal... 
 
AMA: helping doctors help patients [Internet]. Chicago: 
American Medical Association; c1995-2007 [consulta el 
10 de juliol de 2013 ]. Disponible a : http://www.ama-
assn.org/. 
 
 
Opcionalment, podem definir el tipus de recurs 
(monografia a Internet, article a Internet, etc..)  
 
Un exemple propi 
 
Universitat Autònoma de Barcelona. Cuidabloc: el bloc 
d’Infermeria a la UAB [bloc a Internet]. Barcelona: UAB; 
2009 [consulta el 10 de maig de 2013] Disponible a: 
http://blogs.uab.cat/cuidabloc 
 
 

I finalment.... 
 
Les revistes indexades a Pubmed haurien de citar-se 
amb el títol de forma abreujada. Per tal d’esbrinar-ho 
podem anar directament a Pubmed: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 
Recordeu que trobarem tots els exemples  del CITING 
MEDICINE a: 
www.nlm.nih.gov/citingmedicine 
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