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https://www.nature.com/articles/d41586-021-02497-4

141 prêmios internacionais — incluindo
Nobel, medalha Fields, Robert Koch para 
ciências biomédicas — concedidos a 
2.011 homens and 262 mulheres



• Nos servidores de preprints, o número de autores com nomes masculinos cresceu mais

• As mulheres não estão conseguindo desenvolver suas pesquisas tanto quanto os homens
durante a pandemia

• https://github.com/drfreder/pandemic-pub-bias

Impacto da COVID-19 na produção acadêmica e gênero

https://github.com/drfreder/pandemic-pub-bias


• A ausência de mulheres e outras minorias da condução de pesquisas sobre a COVID-
19 pode alterar a ênfase em aspectos da pandemia relevantes para populações
específicas

• https://www.natureindex.com/news-blog/decline-women-scientist-research-publishing-production-coronavirus-pandemic

https://www.natureindex.com/news-blog/decline-women-scientist-research-publishing-production-coronavirus-pandemic


https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9

Menos projetos novos depositados em registros



https://www.nature.com/articles/d41586-020-01294-9



Only Second-Class Tickets for Women in the COVID-19 Race. 
A Study on Manuscript Submissions and Reviews in 2329 
Elsevier Journals (Mehmani et al, 2021)

• Mudança nas submissões segundo área, sexo e tempo decorrido 
desde a primeira publicação no Scopus (<=20 / >20 anos) 

• https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3712813

• > 5 milhões de autores e 
revisores

• Fevereiro/maio de 2020 
em comparação com 
anos anteriores

• Primeira onda: Mulheres 
submeteram menos 
artigos do que homens 
(31% do total), 
especialmente em saúde 
e medicina



Only Second-Class Tickets for Women in the COVID-19 Race. 
A Study on Manuscript Submissions and Reviews in 2329 
Elsevier Journals

• Diferença média na proporção de convites para revisão aceitos segundo área, sexo 
e tempo decorrido desde a primeira publicação no Scopus (<=20 / >20 anos) 

• https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3712813

• Primeira onda: Mulheres 
aceitaram menos 
convites para revisão 
(37% x 40%), 
especialmente em saúde 
e medicina

• Preocupações sobre a 
qualidade da revisão por 
pares



Brasil: Movimento Parent in Science

https://www.parentinscience.com/n= 3.345



As mulheres carregam um 
peso maior na pandemia 
da COVID-19. Negras e 
com filhos, maior ainda

Image credit: Dave Cutler (artist)
https://www.pnas.org/content/117/27/15378
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Survey online

• Período de coleta: outubro/dezembro 2020
• Referência: março/julho 2020 – comparação com mesmo período 2019
• Participantes: revisores e editores de periódicos científicos (n=1.299)
• Sexo: 64% feminino
• Identidade de gênero: 64% mulheres cis, 35% homens cis, <1% outros
• Orientação sexual: 90% heterossexuais, 7% homossexuais, 3% bissexuais, <1% 

outros
• Cor: 77% brancos, 20% negros, 2% amarelos, <1% indígenas
• Cônjuge ou companheiro(a): 70%
• Filhos: 48% todas as idades, 25% <10 anos
• Área: 61% ciências da vida, 22% humanidades, 17% exatas, tecnológicas e 

multidisciplinar



Diferenças segundo sexos e presença de filhos <10 anos (%)
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Fatores associados à diminuição do tempo dedicado

Redação (n=1.263) Revisão (n=1.198) Editoria (n=644)

ORa (IC95%) p ORa (IC95%) p ORa (IC95%) p

Sexo Feminino 1,63(1,27;2,10) <0,001 1,38(1,05;1,80) 0,020 1,64(1,13;2,42) 0,009

Cor não branca 1,34(1,02;1,77) 0,037

Filho <10 anos 2,81(2,16;3,67) <0,001 2,43(1,85;3,20) <0,001 3,40(2,31;5,01) <0,001

Humanidades* 1,53(1,14;2,05) 0,004

Exatas, Tecno, Multi* 1,41(1,03;1,94) 0,006

* Ref. Ciências da vida



Atuação de revisores, total e segundo sexos (%) 
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Dificuldades em atividades de publicação (%)

• Sobrecarga de atividades por ter que 
conciliar as atividades domésticas ou 
de cuidado com o trabalho
• Concentração prejudicada devido a 

preocupações com a pandemia 
• Dificuldades de adaptação no trabalho 

em casa (ruídos, movimento, rotina de 
trabalho e sono) 
• Infraestrutura inadequada em casa 

(computador, atividades relacionadas 
à publicação científica softwares, 
espaço físico, equipamentos, internet) 18
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Trabalho doméstico: aumentou em ambos os 
sexos: 86% F, 78% M
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Equidade de 
sexo e raça

(%)
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Revistas podem 
impulsionar 
mudanças



O que as revistas podem fazer?
• Atentar para a diversidade no corpo editorial
• Coletar dados sobre diversidade
• Analisar os dados para determinar linhas de base e objetivos para 

promoção da equidade
• Criar e compartilhar políticas e procedimentos
• Sensibilizar, atuar em parceria e impulsionar mudanças nas sociedades

científicas, instituições de pesquisa e fomento
• Incentivar práticas de consenso na atribuição de autoria
• Abordar o viés implícito
• Endossar as diretrizes SAGER



• Os periódicos podem incentivar práticas de consenso na 
atribuição de autoria, ou seja, pedir a todos os autores que 
declarem sua própria contribuição, em vez de depender apenas 
da atribuição de um autor correspondente. 

• Isso pode revelar injustiças que poderiam ser resolvidas antes 
da publicação.

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe4639

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe4639


Calaza, K.; et al, 
2021

Facing Racism
and Sexism in 
Science by
Fighting against
Social Implicit
Bias: A Latin and
Black Woman 
Perspective.

https://www.front
iersin.org/articles
/10.3389/fpsyg.20
21.671481/full



Diretrizes SAGER:
Equidade de sexo e gênero 
na pesquisa

Consideração do sexo e 
gênero nas pesquisas, 
desde o desenho até a 
publicação

Inclusão e da diversidade
em todas as disciplinashttps://www.equator-

network.org/reporting-guidelines/sager-
guidelines/



https://www.elsevier.com/reviewers/how-to-review



Equidade de sexo e gênero na pesquisa e 
na publicação

https://blog.scielo.org/blog/2021/08/05/equidade-de-sexo-e-
genero-na-pesquisa-e-na-publicacao/#.YUOb4J1KiUk

https://www.youtube.com/abecbrasil

https://blog.scielo.org/blog/2021/08/05/equidade-de-sexo-e-genero-na-pesquisa-e-na-publicacao/
https://www.youtube.com/abecbrasil


Estamos avançando

Obrigada


