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Porque	publicar	é	importante?	
•  Quem	não	publica	não	recebe	financiamento	
para	projetos,	bolsas,	etc;	

•  Quem	não	publica	não	progride	na	carreira						
(Dr						Associado						Titular);	

•  Quem	não	publica	não	é	conhecido	e	não	
torna	o	seu	trabalho	conhecido;	

•  Publicar	é	a	“regra	do	jogo”,	é	vital	para	o	
sucesso	de	um	cientista	e	para	o	avanço	da	
própria	ciência.	



Término da pesquisa 

Preparação do artigo 

Submissão do artigo 

Revisão pelos referees 

Decisão 
Rejeição Revisão 

Aceitação 

Resubmissão 

Re-revisão 

PUBLICAÇÃO! 

Rejeição 

Adaptada de Barret, K.E. Preparing your work for publication in APS journals. 

Etapas Envolvidas na Publicação de um Artigo 



Autoria	do	Artigo	

•  Decida	quem	serão	os	autores	do	
artigo	e	qual	a	sua	ordem	o	mais	cedo	
possível;	

•  Normalmente,	isso	é	feito	antes	do	
início	do	projeto.	



Critérios	(usuais)	para	Autoria	
•  Produção	de	pelo	menos	parte	do	conteúdo	
intelectual;	
– Concepção	ou	estruturação	do	trabalho.	
– Análise	e	interpretação	dos	dados.	

•  Escrita	ou	revisão	crítica	do	conteúdo	
intelectual	do	artigo;	

•  Aprovação	da	versão	final	a	ser	submetida.	

Em princípio, todos os três critérios devem ser 
satisfeitos. 



Quem	é	autor?	
•  O	estudante	que	fez	os	experimentos	e	escreveu	a	
primeira	versão	do	artigo?	

•  O	técnico	que	mediu	os	níveis	de	citocina	em	150	
amostras?	

•  O	líder	do	grupo	que	teve	a	ideia	inicial,	orientou	o	
estudante	e	fez	a	revisão	das	várias	versões	do	
artigo?	

•  O	chefe	do	departamento	que	forneceu	espaço	e	
recursos	para	o	trabalho,	passou	pelo	laboratório	de	
vez	em	quando	para	saber	como	andavam	as	coisas,	
mas	não	tinha	conhecimento	detalhado	sobre	os	
experimentos?		



Esta	aula	supõe	que	todo	o	
trabalho	necessário		

para	a	escrita	do	artigo		
já	foi	realizado,	incluindo:	

•  Os	experimentos	e	trabalhos	de	campo;	
•  A	obtenção	e	a	consolidação	dos	dados;	
•  As	análises	estatísticas	pertinentes;	
•  O	levantamento	bibliográfico.	



Não	comece	a	escrever	
diretamente.	

Faça	o	seguinte	exercício	antes:	
•  Suponha	que	você	está	em	um	encontro	
científico	e	um	colega	lhe	pede	para	descrever	
o	seu	trabalho.	
– Descreva	o	seu	trabalho	em	um	minuto;	
– Escreva	os	dois	ou	três	pontos	mais	importantes	
do	seu	trabalho;	

– Faça	este	exercício	com	um	colega	real	e	pergunte	
se	ele	entendeu	e	se	faz	sentido.	



• Um	problema	comum	quando	se	
tenta	resumir	o	próprio	trabalho	é	
que,	em	geral,	ele	envolve	muitas	
atividades,	procedimentos	e	
resultados.		

•  Esse	exercício	visa	forçá-lo	a	focar	
nos	pontos	principais.		



Antes	de	começar	a	escrever	é	
bom	fazer	um	plano	da	obra	

•  Isto	se	consegue	fazendo	um	esboço	do	artigo	
antes	da	escrita	propriamente	dita.	

•  O	propósito	do	esboço	é	dividir	a	escrita	do	
artigo	inteiro	em	um	número	de	tarefas	
menores.	

•  Um	bom	esboço	organiza	os	vários	tópicos	e	
argumentos	de	forma	lógica.		

•  O	esboço	permite	identificar	lacunas	no	
trabalho	antes	da	escrita	do	artigo.	



Como	fazer	um		
esboço	do	artigo	



Escreva	as	duas	ou	três	mensagens	
centrais	do	artigo		

(aquelas	do	primeiro	exercício)	

•  Tente	fazer	com	que	cada	frase	tenha	de	
20	a	25	palavras.		

•  Tudo	no	artigo	será	escrito	para	apoiar	
essas	mensagens	centrais.	



Defina	os	materiais	e	os	métodos	

•  Descreva	de	maneira	sucinta:	
– A	população	com	a	qual	se	trabalhou;	
– O	tipo	de	amostragem	adotada;	
– Os	materiais	utilizados;	
– Os	métodos	usados.	



Resuma	a(s)	questão(ões)	e	o(s)	
problema(s)	

•  O	que	era	conhecido	antes	de	se	começar	o	
estudo?		

•  Liste	a(s)	questão(ões)	e	o(s)	problema(s).	
•  Que	resposta(s)	era(m)	necessária(s)	para	o(s)	
problema(s)	colocado(s)?		

•  O	que	foi	feito	para	responder	à(s)	
questão(ões)?	



Defina	as	principais		
descobertas	e	resultados	

•  As	duas	ou	três	mensagens	centrais	já	contêm	
as	descobertas	mais	importantes.		

•  Podem	existir	outras	que	você	sinta	que	
devem	ser	incluídas.		

•  Liste-as	em	forma	de	notas.	Não	se	preocupe	
com	a	ordem	ou	com	quantas	você	inclui	na	
lista.	



Descreva	as	conclusões	e	implicações	
•  Faça	breves	notas	sobre	todas	as	implicações	que	
lhe	ocorram	sobre	a	pesquisa	feita.		

•  Quais	são	as	principais	conclusões	das	
descobertas?		

•  O	que	é	novo	no	trabalho	e	porque	isso	é	
importante?		

•  Houve	alguma	mudança	na	prática,	na	
abordagem	ou	nas	técnicas	usadas	que	seria	
interessante	recomendar?	

•  Quais	são	as	limitações	e	implicações	dos	
resultados?		



Organize	e	agrupe	as	idéias	
relacionadas	

•  Organize	o	esboço	em	uma	lista	de	tópicos.	O	
objetivo	é	estruturar	logicamente	o	trabalho.		

•  Os	tópicos	podem	ser	arranjados	em	ordem	
de	importância	ou	cronológica.		

•  Como	estrutura	organizacional,	pode-se	usar	
um	mapa	de	agrupamentos	(conjuntos),	uma	
árvore	de	tópicos	ou	ítens	numerados.		



Para	cada	tópico,	identifique:	

•  Os	detalhes	importantes;	
•  As	descobertas	e	resultados	principais;	
•  As	referências	apropriadas;	
•  As	conclusões	decorrentes.	



Faça	esboços	das	tabelas	e	figuras	
•  É	importante	esquematizar	as	tabelas	e	
figuras,	os	seus	títulos	e	as	análises	
estatísticas	apropriadas.	

•  Isso	permite	saber:	
–  Se	todos	os	dados	e	resultados	necessários	para	
o	artigo	foram	obtidos;	

–  Que	resultados	respondem	às	questões	postas	
pela	pesquisa;	

–  Que	dados	podem	ser	deixados	de	fora.		



Depois	do	esboço	
deve-se	escrever	a		

primeira	versão	do	artigo	

	Na	primeira	versão,	deve-se	converter	
as	notas	e	o	esboço	para	um	formato	
narrativo.	



Primeira	versão	do	artigo		
•  Algumas	pessoas	recomendam	que	se	comece	com	
a	Introdução	e	se	continue	em	ordem,	seção	após	
seção,	para	garantir	uma	fluidez	narrativa.	Outras	
sugerem	que	se	comece	com	as	seções	mais	fáceis,	
que,	em	geral,	são	as	de	Métodos	e	de	Resultados,	
seguidas	pela	Discussão,	Conclusão,	Introdução,	
Referências	e	Título,	deixando	o	Resumo	para	o	fim.	

•  O	importante	é	começar	a	escrever	e	ir	
preenchendo	a	tela	branca	do	computador	ou	a	
folha	de	papel	vazia.	



Escolha	a	revista	antes	de		
começar	a	escrever	

•  Determine	a	revista	para	a	qual	o	artigo	será	
submetido	e	escreva	o	texto	de	acordo	com	o	seu	
escopo	e	guidelines	de	formatação.	

•  O	escopo	de	uma	revista	é	dado	na	sua	página	
web	ou	na	contracapa	da	edição	impressa	(sob	o	
título	Aims	and	Scope).	Ele	também	pode	ser	
determinado	examinando	alguns	números	
recentes	da	revista.		

•  As	guidelines	são	dadas	nas	Instruções	para	
Autores	(Instructions	to	Authors).	



Para	escrever,	é	preciso	começar	
•  O	objetivo	da	primeira	versão	é	colocar	algo	
no	papel;	portanto	não	importa	se	algumas	
frases	ficarem	incompletas	ou	
gramaticalmente	incorretas,	desde	que	as	
idéias	e	pontos	principais	sejam	capturadas.	

•  Escreva	quando	sua	energia	for	máxima	e	não	
quando	estiver	cansado.		

•  Tente	encontrar	um	lugar	e	horário	em	que	
possa	pensar	e	escrever	sem	distrações.		



Escreva	rapidamente	

•  Não	se	preocupe	com	as	palavras,	se	estão	
grafadas	corretamente,	ou	com	a	pontuação	
neste	estágio,	mas	apenas	com	as	ideias.		

•  Siga	adiante.	Deixe	lacunas	se	necessário.	
•  Tente	escrever	rapidamente	para	manter	o	
fluxo	de	ideias	constante.		

•  Use	abreviações	e	deixe	espaços	para	palavras	
que	não	vierem	à	mente	imediatamente.			



Escreva	sem	editar	

•  Não	tente	escrever	a	versão	definitiva	de	
primeira.		

•  Resista	à	tentação	de	ir	editando	à	medida	
que	for	escrevendo.	Caso	contrário,	você	
tenderá	a	ficar	empacado	e	perderá	tempo.		

•  Quando	se	tenta	escrever	e	editar	ao	mesmo	
tempo,	acaba-se	não	fazendo	nenhuma	das	
duas	coisas	direito.	



Escreva	na	voz	ativa	

•  Fica	mais	fácil	expressar	as	coisas	quando	
se	fala	diretamente	o	que	se	fez.	

•  Observe	os	artigos	científicos:	é	muito	mais	
comum	encontrar	frases	como	“we	
measured	the	cell	diameter	”	do	que	“the	
cell	diameter	was	measured	by	us”.		



Mantenha-se	fiel	ao	plano	do	
esboço		

•  Use	os	títulos	dos	tópicos	do	esboço	para	
se	manter	focado	no	que	se	quer	dizer.		

•  Se	notar	que	está	se	afastando	do	ponto,	
pare	e	siga	para	o	próximo	tópico	do	
esboço.	



Escreva	o	artigo	em	partes	

•  Não	tente	escrever	o	artigo	inteiro	de	
uma	só	vez.	Ao	contrário,	trate	cada	
seção	como	um	mini	texto.			

•  Leia	as	notas	feitas	no	esboço,	pense	
sobre	o	objetivo	da	seção	particular	que	
está	sendo	escrita	e	no	que	se	quer	dizer	
e	atingir.		



Após	terminar	a	primeira	versão,	
deixe-a	de	lado	e	esqueça-a	por	

pelo	menos	um	dia	
•  O	objetivo	disso	é	fazer	com	que	você	se	
distancie	do	seu	trabalho.	

•  É	difícil	executar	as	ações	de	escrever	e	de	
revisar	o	próprio	trabalho.		

•  Um	intervalo	de	um	dia	ou	mais	entre	as	
atividades	de	criação	e	de	crítica	ajuda	a	
criar	um	distanciamento.		



Revisão	da	primeira	versão	
•  Revise	o	texto	e	esteja	preparado	para	fazer	isso	
várias	vezes	até	sentir	que	não	é	possível	
melhorar	mais.		

•  O	objetivo	é	olhar	para	o	trabalho	não	como	
autor,	mas	como	crítico,	respeitador	mas	severo.		

•  Cada	uma	das	sentenças	faz	sentido?	Nas	
sentenças	longas,	é	possível	seguir	o	fio	da	
meada	sem	se	perder?	Os	parágrafos	mais	longos	
atêm-se	a	uma	idéia	única,	ou	podem	ser	
quebrados	em	parágrafos	menores?		



Na	revisão	deve-se	buscar	clareza,	
concisão	e	consistência		

•  Para	melhor	legibilidade,	a	maior	parte	das	
frases	deve	ter	entre	15	e	20	palavras.		

•  Em	um	artigo	científico,	parágrafos	com	
aproximadamente	150	palavras	são	
considerados	ótimos.	Deve-se	cortar	palavras	
desnecessárias.	

•  O	estilo	da	escrita	deve	ser	consistente	do	
começo	ao	fim	do	artigo.	Isto	é	muito	
importante	no	caso	de	artigos	escritos	por	
mais	de	um	autor.		



As	seções	do	artigo	



O	Título	

•  O	título	define	o	conteúdo	do	artigo	no	menor	
número	possível	de	palavras.	Um	título	eficaz	
“vende”	o	artigo	ao	leitor	imediatamente	e	
influencia	se	ele	irá	ou	não	lê-lo.	

•  O	título	é	essencial	para	atrair	a	atenção	do	
leitor,	especialmente	se	a	base	de	dados	que	
ele	estiver	usando	não	incluir	o	Abstract	ou	o	
artigo	inteiro.	



•  O	título	será	lido	por	muito	mais	pessoas	
do	que	o	resto	do	artigo.		

•  Os	serviços	de	indexação	usarão	o	título	
para	categorizar	o	artigo.		

•  Os	autores	que	citarem	o	artigo	irão	
incluir	o	título	nas	bibliografias	dos	seus	
artigos	e	livros,	que	serão	lidas	por	
milhares	de	pessoas.	



Como	escrever	um	bom	título	

•  Um	título	deve	ter	o	menor	número	possível	
de	palavras	que	descrevam	de	maneira	
correta	e	sem	ambiguidades	o	conteúdo	do	
paper	(o	tamanho	recomendado	é	de	10	a	12	
palavras).	

•  Regra	de	ouro:	expresse	apenas	uma	idéia	ou	
assunto	no	título.	

•  Coloque	a	palavra-chave	mais	importante	do	
seu	trabalho	no	título.	



•  Seja	conciso.	Omita	palavras	desnecessárias	
como	"A	study	of	...",	"Investigations	of	...",	
"Observations	on	...".	

•  Elimine	palavras	redundantes	como	verbos	e	
artigos	de	maneira	que	o	artigo	funcione	mais	
como	um	rótulo	do	que	como	uma	frase.	

•  Use	uma	ordenação	simples	de	palavras	e	
combinações	comuns	de	palavras.	

•  Não	use	palavras	como	“significant”,	que	são	
consideradas	muito	fortes.		Não	faça	
afirmações	muito	audaciosas,	mas	também	
não	trivialize	o	seu	artigo.	



O	título:	alguns	detalhes	
•  Use	termos	específicos	ao	invés	de	genéricos:	
por	exemplo,	inclua	o	nome	específico	da	
droga	ao	invés	da	classe	da	droga.	

•  Escreva	os	nomes	científicos	por	extenso,	por	
exemplo	Escherichia	coli	ao	invés	de	E.	coli.	

•  Evite	usar	abreviações	e	siglas;	elas	podem	ter	
diferentes	significados	para	diferentes	
pessoas.	

•  Refira-se	às	substâncias	químicas	por	seus	
nomes	genéricos	comuns	ao	invés	de	por	
fórmulas.	



O	Abstract	
•  O	abstract	é	uma	versão	condensada	do	
artigo.	Ele	destaca	os	pontos	principais,	
descreve	concisamente	o	conteúdo	e	o	
escopo	e	relata	o	material	de	forma	
abreviada.		

•  Em	geral,	o	abstract	é	a	primeira	seção	lida	e	
estabelece	o	tom	do	artigo	para	o	leitor.	Ele	
deve	ser	conciso	e	fácil	de	ler	e	deve	cobrir	os	
pontos	importantes	do	artigo.	



•  As	revistas	científicas	costumam	impor	
um	formato	e	um	estilo	obrigatórios	para	
os	abstracts.		

•  As	instruções	para	se	escrever	o	abstract	
são	dadas	nas	guidelines	das	revistas.		

•  Se	o	abstract	não	estiver	com	a	
formatação	e	o	estilo	corretos,	o	artigo	
pode	ser	rejeitado.	



Como	escrever	um	bom	abstract	

•  Identifique	os	objetivos,	as	hipóteses	e	as	
conclusões	principais.	

•  Identifique	frases	com	palavras-chave	na	
seção	de	métodos.	

•  Identifique	os	principais	resultados	nas	seções	
de	discussão	ou	de	resultados.	

•  Reúna	toda	esta	informação	em	um	único	
parágrafo.	



Faça	uma	revisão	do	abstract		
•  O	abstract	deve	comunicar	apenas	a	
informação	essencial.	

•  Omita	informação	de	suporte,	revisão	da	
literatura	e	descrição	detalhada	dos	métodos.	

•  Remova	palavras	e	frases	extras.	
•  Peça	a	um	colega	para	ler	o	abstract	(de	
preferência	alguém	que	não	esteja	
familiarizado	com	o	seu	trabalho)	e	pergunte-
lhe	se	ele	faz	sentido.	



Mecanismos	automáticos	de	busca	
•  Os	mecanismos	de	busca	(Google,	etc)	são	
atualmente	as	principais	ferramentas	usadas	
pelos	cientistas	para	procurar	artigos.	

•  Os	mecanismos	de	busca	levam	em	conta	
diversos	fatores	para	ranquear	os	artigos	
encontrados,	mas	os	mais	importantes	são	o	
título,	o	abstract	e	as	palavras-chave.	

•  É	importante	escrever	o	título	e	o	abstract	do	
artigo	de	forma	a	maximizar	as	chances	de	
que	ele	seja	facilmente	encontrado.		



Como	otimizar	o	abstract	e	o	título	
para	uma	busca	automática	

•  Liste	as	palavras-chave	que	você	daria	a	um	
sistema	de	busca	se	estivesse	querendo	
encontrar	o	seu	próprio	artigo.	

•  Palavras-chave	não	são	apenas	palavras	
isoladas,	mas	também	compostas.	Por	
exemplo:	“women’s	health”	e	não	“health”.	

•  Inclua	pelo	menos	uma	das	palavras-chave	no	
título.	

•  Use	mais	de	uma	vez	(sem	abusar)	algumas	
das	palavras-chave	no	abstract.		



Exemplo	de	título	e	abstract	
otimizados	para		

buscadores	automáticos	
•  O	artigo	a	seguir	ocupa	uma	das	primeiras	
posições	na	lista	do	Google	Scholar	quando	se	
faz	uma	busca	com	as	palavras:	depression,	
acid,	folic.	

•  Essas	palavras	foram	destacadas	no	título	e	no	
abstract	para	que	se	perceba	como	elas	foram	
usadas.		



Treatment of depression: time to consider folic acid and vitamin B12  
Alec Coppen  
MRC Neuropsychiatric Research Laboratory, Epsom, Surrey, UK, 
Christina Bolander-Gouaille  
Pharmacist, Helsingborg, Sweden  
We review the findings in major depression: of a low plasma and particularly red cell folate, but also of low 
vitamin B12 status. Both low folate and low vitamin B12 status have been found in studies of depression: 
patients, and an association between depression: and low levels of the two vitamins is found in studies of the 
general population. Low plasma or serum folate has also been found in patients with recurrent mood disorders 
treated by lithium. A link between depression: and low folate has similalrly been found in patients with 
alcoholism. It is interesting to note that Hong Kong and Taiwan populations with traditional Chinese diets (rich 
in folate), including patients with major depression:, have high serum folate concentrations. However, these 
countries have very low life time rates of major depression:. Low folate levels are furthermore linked to a poor 
response to antidepressants, and treatment with folic acid is shown to improve response to antidepressants. A 
recent study also suggests that high vitamin B12 status may be associated with better treatment outcome. 
Folate and vitamin B12 are major determinants of one-carbon metabolism, in which S-adenosylmethionine 
(SAM) is formed. SAM donates methyl groups that are crucial for neurological function. Increased plasma 
homocysteine is a functional marker of both folate and vitamin B12 deficiency. Increased homocysteine levels 
are found in depressive patients. In a large population study from Norway increased plasma homocysteine 
was associated with increased risk of depression: but not anxiety. There is now substantial evidence of a 
common decrease in serum/red blood cell folate, serum vitamin B12 and an increase in plasma homocysteine 
in depression:. Furthermore, the MTHFR C677T polymorphism that impairs the homocysteine metabolism is 
shown to be overrepresented among depressive patients, which strengthens the association. On the basis of 
current data, we suggest that oral doses of both folic acid (800 µg daily) and vitamin B12 (1 mg daily) should 
be tried to improve treatment outcome in depression.  
Key Words: cobalamin • depression: • diet • folate • folic acid • homocysteine • one carbon-metabolism • S-
adenosylmethionine • vitamin B12 

Coisas a notar: 
•  O título é claro e descritivo e inclui as palavras-chave.  
•  O abstract repete as palavras-chave de uma maneira natural, dentro do contexto.  
•  As palavras-chave estão entre as key words listadas.  



Exercício	

•  Selecione	as	revistas	científicas	mais	
importantes	da	sua	área,	ou	aquelas	em	que	
você	gostaria	de	publicar	um	artigo;	

•  Leia	alguns	artigos	dessas	revistas;	
•  Preste	atenção	nos	títulos	e	abstracts;	
•  Tente	verificar	se	eles	estão	mais	ou	menos	de	
acordo	com	as	sugestões	dadas	nesta	aula.	


