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(Uniform  Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) 
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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 l’estil 
Vancouver que presentem aquí.  
 
Els exemples per tal de citar segons NLM els 
podeu trobar a: 
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
 
És important saber que l’International Committee  
of Medical Journal Editors (ICMJE) creador de 
l’estil Vancouver, ha comunicat la seva intenció 
de no continuar amb la revisió d’aquesta 
normativa. 
 
Per tant, cal que l’usuari decideixi quina normativa 
vol utilitzar. L’ICMJE ja no ofereix exemples del 
seu format de citacions i per tant els que teniu 
aquí són extrets de la darrera revisió dels 
“Requisits d’Uniformitat pels manuscrits 
presentats per la publicació de revistes 
biomèdiques” d’octubre de 2008. 
 
NORMATIVA VANCOUVER (Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals): 
 
 
La  bibliografia sempre ha de seguir un ordre: 
 

 d’aparició de la referència en el text 
 (amb números aràbics entre parèntesi) 

 

 
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.  
Aquesta guia només adapta un seguit de 
citacions bibliogràfiques d’ús més freqüent. 
 

ARTICLES DE REVISTA: 
 
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart trasplantation is 
associated with an increased risk form 
pancreatobiliary disease. Ann Intern Med. 1996; 
124(11):980-3. 
 
Organització com a autor: 
 
Cardiac Society of Australia and New Zealand. 
Clinical exercise stress testing Safety and 
performance guidelines. Med J Aust. 1996;164: 
282-4. 
 
 
Notes:  
 

 Si la revista manté la paginació 
continuada durant tot el volum, 
opcionalment podem ometre el mes i el 
número. 

 El número de la revista es posa entre 
parèntesi. 

 Si l’article no té autor, començarem la 
referència amb el títol 

 

LLIBRES I PARTS DE LLIBRES: 
 
 Llibres 
 
Rohen JW, Yokochi C, Lütjen-Drecoll E.  Atlas de 
anatomía humana: estudio fotográfico del cuerpo 
humano. 6ªed. Madrid: Elsevier Science; 2007

 
Recordeu que fins a 6 autors s’han de fer 
constar tots. Si són més de sis s’ha de posar:   
et al. seguit del sisè autor i una coma.  
Això vol dir : “i d’altres”. 
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Editor(s),compilador(s) com a autors: 

 
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health 
care for elderly people. New York: Churchill 
Livingstone; 1996.  
 
Capítol de llibre 
 
Phillips SJ, Whisnant JP.  Hypertension and 
stroke. Dins: Largh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension:  pathophysiology, diagnosis, and 
management. 2nd ed. New York: Raven Press; 
1995. p. 465-78. 
 
Actes de congressos 

Formación enfermera y mercado de trabajo. XXIII 
Sesiones de trabajo de la Asociación Española de 
Enfermería Docente; 2001 Marzo 28-30; Madrid, 
España: Asociación Española de Enfermería 
Docente; 2002. 

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: 

 
Blogs 
 
Universitat Autònoma de Barcelona. Cuidabloc: el 
bloc d’Infermeria a la UAB [Internet]. Barcelona: 
UAB. 2009 [consulta l’11  de març de 2014] 
Disponible a: http://blogs.uab.cat/cuidabloc 
 
CD-Rom 
 
Anderson SL,  López Pérez A. Atlas de 
Hematología [CD-Rom]. Barcelona: Doyma; 
2003. 
 

 

 

 

 

 

Article de revista en format electrònic 

Ortega Calvo M, Cayuela Domínguez A. Medicina 
basada en la evidencia: una crítica 
filosófica sobre su aplicación en atención 
Primaria. Rev Esp Salud Publica [Internet]. 2002 
[consulta l’11 de març de 2014]; 76(2):15-20. 
Disponible a: 
http://www.redalyc.org/pdf/170/17076205.pdf 
 

Llibre a Internet 

Estàndards de diagnòstics d’infermeria a 
L’Atenció Primària [Internet]. Barcelona: Institut 
Català de la Salut; 2003 
[consulta l’11 de març de 2014]. Disponible 
a: 
http://www.gencat.cat/ics/professionals/protocols/
nanda.pdf 
 
 
Pàgina web, lloc web, portal... 
 
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de 
Biblioteques [Internet]. Barcelona: UAB; 2013 
[consulta l’11 de març de 2014]. Disponible a:  
http://www.uab.cat/bibliotecas/ 
 

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 
( Journals in NCBI Databases) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 
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