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Processo Editorial e o 
papel do Editor Científico  





ERROS	MAIS	COMUNS	
	
� Fora	do	escopo	
� Fora	das	normas	(citações);		
� Lista	de	referências	(incompletas,	repetidas,links)	
� Autor	não	cita	próprios	trabalhos	e	a	revista	
� Texto	com	identificação	dos	autores	-	
Declarações	

� Inglês		(google)	
� PDF	–	texto,	figuras	e	tabelas	-	pacotão	
� Figuras	inelegíveis		e	não	citadas	(plágio)	
	



� Tabelas	coladas,		referências	
� Abstract	–	não	estruturado	-	Conclusão		
� Abreviações	(padronizar)	e	lista	no	final		
� Comitê	de	ética	e	Consentimento	do	paciente	
� Financiamento	e	agradecimentos	
� Esquecer	da	submissão,	prazos	

ERROS	MAIS	COMUNS	
	



REFERÊNCIAS	

� Referências	precisam	ser	encontradas	na	
internet	

� Atuais	
� Inglês	
� Completas	
� Resumos,	anais,	teses,	dissertações	
� Muitos	livros	



PLÁGIO	

� Turnitin	
� Porcentagem	de	plágio	
� Fornece	a	fonte	
� Material	e	métodos	
� Cópia	do	parágrafo	e	não	citam	o	autor	
� Autoplágio	



COVER	LETTER	

� Constar	CORRETAMENTE	os	nomes	e	dados	
dos	autores	

� A	pesquisa		feita	
� Confirmação	que	todos	os	autores	leram	e	
aprovaram	o	artigo	

� Confirmação	de	que	o	artigo	não	foi	
submetido	para	outra	revista	

� Revisores	–	indicar	ou	excluir	



COVER	JVATITD	

� Título	
� Conflitos	de	interesse	
� Agradecimentos	
� Contribuição	dos	autores	
� Informação	dos	autores	
� Financiamento		
		



DICAS	
� Ler	e	adequar	o	artigo	às	normas	
� Passar	por	um	revisor	de	inglês	
� Um	bom	título	e	caprichar	na	conclusão	
� Ter	todos	os	arquivos	prontos	antes	da	
submissão	

� Verificar	com	co-autores	de	estão	de	acordo	e	
se	não	se	esqueceram	de	nenhum	

� Fazer	a	submissão	passo	a	passo	e	verificar	se	
foi	finalizada	e	depois	acompanhar	o	processo	













De acordo com o Comitê Internacional de Editores 
de Revistas Médicas - The Vancouver Group - The 
International Committee of Medical Journal Editors 

(ICMJE) www.icmje.org 
 

“O Editor de um periódico 
científico é o indivíduo responsável 

pelo seu 
conteúdo integral”  



 
Proprietários e Editores: Tarefa em comum! 
 
A publicação de uma revista interessante e confiável - 
produzida com o devido respeito aos custos e aos 
objetivos estabelecidos pelo periódico. 
 
As funções dos Proprietários e dos Editores são 
diferentes.  
 
Os Proprietários têm o direito de apontar e despedir 
os Editores, além de tomar decisões comerciais 
importantes nas quais estes últimos devem estar 
totalmente cientes. 



Editores: devem ter autoridade integral para 
determinar o conteúdo editorial da revista.  
 
Liberdade editorial: deve ser arduamente defendido 
pelos Editores, mesmo que isto signifique colocar seu 
emprego em risco.  
 
Para garantir esta liberdade na prática, o Editor deve 
ter acesso direto ao nível mais elevado da empresa/
instituição. 



Afiliação de autores 
 
Os artigos devem conter informação completa sobre 
a afiliação dos autores, incluindo o nome da 
instituição, cidade, Estado e país. A afiliação deve 
guardar uniformidade em todos os artigos e 
recomenda-se que aquelas que se referem às 
instituições brasileiras sejam na língua portuguesa. 



Editores: contrato com Direitos e Deveres. 
 
Definir claramente os mecanismos para resolução de 
Conflitos de interesse. 
 
Conselho Editorial independente pode ser muito útil 
para auxiliar o Editor a estabelecer e manter a 
Política Editorial. 



Editor-chefe: pensar sempre que para um trabalho 
científico chegar às portas de uma revista muitas 
barreiras foram vencidas.  
 
Iniciativa dos autores, a discussão entre eles sobre o 
conteúdo, as batalhas pela escolha do melhor periódico, o 
impacto, a barreira do idioma quando publicado em língua 
estrangeira, etc.  
 
Portanto, devemos tomar muito cuidado e sermos 
comedidos nas críticas! NÃO SEJAMOS CRUÉIS! 



Lembre-se que muitas barreiras foram vencidas até o 
manuscrito chegar às suas mãos.  
 
Portanto, valorize sempre uma proposta de publicação por 
pior que seja!  
 
Não se esqueça que o seu periódico foi o ESCOLHIDO!  
 
Entenda que foi o que os autores conseguiram fazer. São 
portanto, dignos de nossa ajuda, quando necessário. 
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