
Artigos científicos: como 
redigir, publicar e avaliar 

Maurício G Pereira
Professor Visitante, UNIRIO

Professor Emérito, Universidade de Brasília

Membro Titular, Academia Nacional de Medicina

II Simpósio Internacional Universitário de 

Editoração Científica da UNIRIO 

Curso pré-simpósio

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2018



2

Mensagem de otimismo

Pablo Neruda, escritor chileno (1904-1973)
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“Escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula 

e termina com um ponto final. No meio você coloca as 

ideias.”

Pablo Neruda, escritor chileno (1904-1973)

Prêmio Nobel de literatura, 1971



Roteiro da palestra
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• Introdução

• 10 passos para produzir um artigo

• Conclusão, mensagens
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Quer ser pesquisador? O artigo científico 

será o produto do seu trabalho

Quer ser conhecido na sua profissão?

Escrever artigos pode ser um bom 

caminho



Como ensinar a produzir textos?
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Não há receita única



Como ensinar a produzir textos?
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O aprendizado depende do aprendiz 

Diferença entre ensino e aprendizado

O que eu me proponho é

relatar a minha própria experiência 

de eterno escritor iniciante e 

de pensador costumaz sobre o assunto



“Somos aprendizes de uma arte na 

qual ninguém se torna mestre.” 

Ernest Hemingway, 1898-1961, 

escritor norte-americano

a propósito da arte de escrever
Pereira MG. Artigos Científicos: como redigir ... 2011. Pg 1
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Quem sou eu?
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Quem sou eu?
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Sou de uma geração que, no período de formação, não 

foi avaliada por testes de múltipla escolha

Avaliações por meio de redação



Médico pela Faculdade de 
Medicina da Praia Vermelha

Atual 
UFRJ



Quem sou eu?
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Pós-graduação

• Bélgica, Universidade de Bruxelas. Em francês 

Albert Camus (1913-1960). Frases curtas

• Nova York, Universidade de Columbia 

Orientado por epidemiologista, editor de revista de prestígio 

American Journal of Public Health



Quem sou eu?
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Fui editor de periódico científico

Revisor de artigos (peer review)

Escritor atuante de artigos científicos

Autor de livros sobre redação científica
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Pereira, Mauricio G 

Artigos 

científicos: 

como redigir, 

publicar e avaliar 

Rio de Janeiro 

Editora Guanabara-

Koogan 

2011

383 páginas
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Pereira MG, Galvão 

TF, Silva MT

Saúde baseada em 

evidências

Rio de Janeiro Editora 

Guanabara-Koogan 

2016

150 páginas
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Pereira, Mauricio G

Epidemiologia teoria e 

prática

Rio de Janeiro Editora 

Guanabara-Koogan 

1995

600 páginas



Redigir
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É dizer o que pensa

Expressar uma ideia, um grupo de ideias

Escrita difere de exposição oral do assunto

Na escrita, a precisão pode ser avaliada facilmente

Texto escrito exige alguns requisitos 

Saber ler

Saber entender o que leu

Para melhorar a compreensão, faz bem a leitura de bons 
textos 



Redigir
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Melhora capacidade de:

leitura crítica

reflexão

pensamento sistemático

Você viaja sem sair do lugar, se encanta, se emociona ...

Por que o Brasil não é um país de leitores?

“Por que escrevo? Para saber o que penso.”



Redigir para publicar
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Se quer publicar, saiba: 

você vai ser avaliado. E vai disputar espaço

Estará entrando em um universo com regras,

escritas e não escritas

Tem de se preparar para lidar com elas



Tecnologia da escrita
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Há poucas décadas era assim 

Dificuldade: a folha de papel em branco. Intimida



Tecnologia da escrita
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A tecnologia mudou. Temos 

computador, internet, impressora ...

Uma revolução tecnológica.

No entanto, permanece dificuldade: 

a tela em branco do computador

A tecnologia não substitui a figura do 

escritor 



O que dificulta a redação?
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A falta de conhecimento dos princípios 

que regem a estrutura do texto científico

• O texto final é reflexo da organização 

do pensamento

• Como estruturar o pensamento para 

facilitar a redação?



O que ajuda na redação?
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O conhecimento 

• da estrutura do texto científico e

• das etapas do método científico

Ter notas sobre o que vai escrever



Roteiro da palestra
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• Introdução

• 10 passos para produzir um artigo

• Conclusão, mensagens



10 passos para produzir artigo 
científico de sucesso

1. Objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias de redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto

6. Revise o texto

7. Artigo metodologicamente correto?

8. Falhas no idioma?

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide bem com editores e revisores

25



10 passos para produzir artigo 
científico de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico para o qual o artigo será 
encaminhado

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e revisores

26Pereira 2011. Artigos Científicos. Pg. 49



Objetivo

• Facilita a redação

• Um único bjetivo, claro e bem focado

• Em forma de pergunta

• Dificulta: existência de muitos objetivos

27



Objetivo

Há dois tipos de pesquisa

▪ Descritiva

▪ Analítica = associação de eventos

Hierarquia dos tipos de pesquisa

28



Qual a frequência da 

obesidade em crianças?

Prevalência: casos existentes

Incidência: casos novos

29



Como os casos de obesidade 

estão distribuídos na população?

Características das pessoas, lugar e 
tempo
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Existe associação entre andar de salto 

alto e ter problemas de joelho? 
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Existe associação entre uso de 

telefone celular e deficiência auditiva?

32



Atividade física regular reduz o risco 

de demência em pessoas idosas?

33



Caroço de abacate é bom para 

baixar o colesterol sérico?
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Acupuntura é tratamento eficaz 

para fratura exposta?

35



Paraquedas funciona?

36
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A questão da pesquisa tem de ser 

bem elaborada



Na delegacia 

- Seu delegado, meu marido saiu de casa 

ontem a noite, disse que ia comprar arroz e até 

agora não voltou. O que eu faço doutor?

- Sei lá, faz macarrão!

38

Exemplo de questão mal colocada



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico para o qual o artigo 
será encaminhado

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e revisores

39

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 14 Escolha 
do periódico. Pg. 193-208



Uma pesquisa só termina 

quando seus resultados são 

divulgados corretamente.

Isto é, publicados

40



O fato científico é criado 

pela publicação

41

Qualquer publicação? 

Melhor, em periódico indexado



Escolha do periódico

• Extensa gama de opções

• Hierarquia, influência, prestígio

Indexação em bases

Número de citações (fator de impacto)

Idioma

• Proporção de recusas

• Alcançar a clientela alvo

42



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e revisores

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 22 Auxílios para 
escrever. Pg. 345-350



Auxílios para a redação

Onde encontrar 
material sobre 

redação de texto 
científico?

44



Material sobre redação de texto 

científico

Instruções para autores do periódico escolhido 

Normas gerais para a área (Vancouver na saúde)

Livros de redação científica

Guias de redação científica

45



Boa prática

• Ler as “instruções para autores” do 

periódico escolhido

• Folhear os números anteriores do 

periódico

46



Normas gerais

Normas de Vancouver (área da saúde): o 

que contém? 

Considerações e recomendações sobre:

• Preparação e submissão do original

• Editoração e publicação

• Ética na conduta e no relato de pesquisa

47http://www.icmje.org/



Guias para preparar o relato de 

investigação

• Guia CONSORT para ensaios clínicos

• Guia STROBE para estudos observacionais

• Guia PRISMA para revisões sistemáticas 

• Numerosos outros: rede EQUATOR

48
http://www.equator-network.org/



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e 
revisores

49

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 4 Estrutura do 
artigo. Pg. 27-39



Adotar a estrutura correta 

para o artigo

50

Qual a melhor 
estrutura para 

um artigo 
científico?



Qualquer comunicação, oral ou 
escrita, tem começo, meio e fim 

Qual a estrutura 
para um texto 

científico?

51

Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão

Tipos de artigo científico:

1. Original

2. Relato de caso

3. Editorial

4. Carta ao editor (correspondência)

5. Revisão

6. Consenso

7. Resenha



O que é artigo original
Inglês: research article, scientific
article, scientific paper, paper

• Relato em primeira mão dos resultados 
de uma pesquisa

• Maior chance de ser publicado nas 
revistas de prestígio

52

Pereira 2011. Artigos Científicos. Pg. 10



Estrutura do artigo original

I  - Introdução

M - Método

R - Resultados

D - Discussão

Estrutura padronizada e consolidada

53



• A estrutura IMRD:

• Facilita autor, editor, revisor e leitor

• Ajuda a leitura

• Estrutura cada vez mais rígida

54



Estrutura IMRD em revistas de 

clínica médica de prestígio.

Evolução no Século 20

55

Relato de uma investigação
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Sollaci LB, Pereira MG
The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) 
structure: a fifty-year survey
Journal of the Medical Library Association 2004; 92(3): 364-371

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442179/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442179/
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Sollaci LB, Pereira MG. The introduction, methods, results, and discussion 

(IMRAD) structure: a fifty-year survey. Journal of the Medical Library Association. 

2004;92(3):364-371. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442179/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC442179/


Revistas de Clínica Médica

British Medical Journal 
Lancet 

Journal of American Medical Association 
New England Journal of Medicine

58



Percentual de artigos  IMRD nos periódicos BMJ, Jama, Lancet e NEJM 
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Justificativa 

O que e porque começou o estudo 

Objetivo

60

1 - Introdução

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 4 Introdução do artigo. Pg.41-56



Como foi feito? 

Qual o tipo de estudo?

Qual o material e quais as técnicas 

empregadas na investigação?

61

2 - Método 

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 5 Método. Pg. 57-80



O que encontrou? 

Apresentação dos achados e as 

respectivas análises

Texto e ilustrações (tabelas e figuras)

62

3 - Resultados 

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 7 Resultados. Pg. 81-102 
Capítulos 19 e 20 Preparação de Tabelas e Figuras. Pg. 275-326



O que significam os achados?

A conclusão está suficientemente 

apoiada nos fatos apresentados e em 

sólida interpretação?

63

4 - Discussão

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 8 Discussão. Pg. 103-131



Paciente ocupadíssimo em bater 

palmas. Psiquiatra pergunta.

- Por que continua a bater palmas?

- Para espantar os elefantes

- Mas não há elefantes por aqui

- Está vendo como funciona!
64

Conclusão precipitada



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e revisores

65



Completando o artigo

Referências bibliográficas

Resumo

Palavras-chave

Título

Autores

66

Pereira 2011. Artigos Científicos (5 capítulos) Pg. 131-192



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico 

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e 
revisores

67

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 3. Pg. 17-25



Qualidades de um bom texto

68

Pereira 2011. Artigos Científicos. Pg. 21

Os leitores, os editores e os revisores 

agradeceriam encontrar somente 

artigos claros e concisos, em linguagem 

adequada, exatos, fáceis de ler e com 

sequência lógica de assuntos



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e 
revisores

69

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 17 Avaliação de 
artgo científico. Pg. 235-252



INTRODUÇÃO

1. Justificativa

2. Objetivo

MÉTODO

1. Delineamento

2. Contexto

3. Amostra

4. Coleta de dados

5. Intervenção

6. Estatística

7. Ética
70

RESULTADOS
1. Características amostra
2. Resultado principal
3. Resultado secundário
DISCUSSÃO
1. Síntese dos achados
2. Limitações
3. Comparações
4. Explicações
5. Conclusão

Estrutura IMRD

Fonte: Pereira MG. Artigos Científicos: 
como Redigir ... 2011. Pg. 30



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no 
idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e revisores

71

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 15 
Complementação do artigo. Pg. 209-222



Qualidades de um bom texto

72

Pereira 2011. Artigos Científicos. Pg. 21

Legibilidade é 

responsabilidade do autor



Qualidades de um bom texto

73

Pereira 2011. Artigos Científicos. Pg. 21

Se necessário, busque auxílio para revisão de 

questões gramaticais e redacionais

Não deixe que essa pessoa mude o seu estilo

Artigo em inglês. Problema ...



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e 
revisores

74



Submissão do artigo

75

Pereira 2011. Artigos Científicos. Capítulo 16. 
Submissão do artigo. Pg. 223-234

• Releia as instruções para autores

• Siga estritamente o que é pedido

• Você vai ser avaliado. Revisão por pares. 
São especialistas conhecedores do tema e 
do método

• Antecipe no texto resposta às objeções 
que o avaliador possa fazer



10 passos para produzir artigo científico 
de sucesso

1. Decida o objetivo do artigo

2. Escolha o periódico

3. Muna-se de guias que facilitem a redação

4. Redija a estrutura do artigo

5. Complete o texto com as partes que faltam

6. Revise o texto diversas vezes

7. Assegure-se de que o artigo é 
metodologicamente correto

8. Certifique-se de que não há falhas no idioma

9. Submeta o artigo para publicação

10.Lide adequadamente com editores e 
revisores

76

Pereira 2011. Artigos Científicos. Como lidar com editores. Pg. 
251-252



Lidar com editores e revisores

77

Pereira 2011. Artigos Científicos. Tipos de revisor. 
Pg. 250-251

• Editores e revisores são seres humanos. 

Como nós 

• Qualidades e defeitos

• Essencial: tratá-los com cortesia 



Lidar com editores e revisores

78

Pereira 2011. Artigos Científicos. Como lidar com 
editores. Pg. 251-252 

• Submeteu, espere pelo resultado 

• Demorou, indague pelo andamento

• Artigo aceito. Pequenas adaptações? 
Pagamento a fazer? Providencie ...

• Artigo em que se pede revisão extensa. 
Incorporar sugestões seletivamente

• Artigo recusado. Não discutir. Incorporar 
sugestões, se houver, e submissão a outro 
periódico imediatamente



Roteiro

79

• Introdução

• 10 passos para produzir 

artigo científico de sucesso

• Mensagens finais



Revisão sistemática da literatura

Quem fez revisão da literatura 

sabe. Há os artigos bons mas 

também os ruins, os incompletos, 

os maçantes.

80



Revisão sistemática da literatura

Só são incluídos em revisão 

sistemática os estudos que contêm 

dados suficientes e de boa 

qualidade sobre a pesquisa

81

Pereira 2011. Artigos Científicos. Revisão sistemática. Pg. 48-49



Escreva pensando no leitor

82

Mensagem para o 

escritor iniciante



“Escrita clara é a escrita 

impossível de ser mal entendida.” 

Quintiliano, filósofo romano 

nascido na Espanha, século I d.C.

Pereira MG. Artigos Científicos, 2011. Pg 17

83



“Se lemos algo com dificuldade, 

o autor fracassou.” 

Jorge Luís Borges, 1899-1986, 

escritor argentino

Pereira MG. Artigos Científicos, 2011. Pg 7
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Talento ajuda?

Ajuda mas não basta

85



Gênio, o que é?

“A genialidade nada mais é do que a 

perseverança bem disfarçada.” 

Goethe, 1749-1832, filósofo alemão

86

Pereira MG. Artigos Científicos, 2011. Pg 18



Gênio, o que é?

“Capacidade infinita de esforço laborioso.” 

Sherlock Holmes

87



“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá 
de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma 
primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou 
do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a 
torcer. Colocam anil e sabão e torcem uma, duas vezes. 
Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando 
água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e 
dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar 
do pano uma só gota. Somente depois de ter feito tudo isso, 
é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal 
para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a 
mesma coisa.” 

Graciliano Ramos, 1892–1952

88
Pereira MG. Artigos Científicos, 2011. Pg 24
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Pereira, Maurício G
Dez passos para produzir artigo científico de sucesso

Epidemiologia e Serviços de Saúde 2017; 26 (3): 661-4. 



Três regras para escrever bem 

90



Três regras para escrever bem 

Primeira: Revisar

91



Três regras para escrever bem 

Segunda: Revisar

92



Três regras para escrever bem 

Terceira: Revisar

93



“As pessoas que acham um texto simples de ler 

talvez não suspeitem do esforço que foi feito para 

produzi-lo.”

Revisar, revisar, revisar ...

94



“Um texto bom flui bem. Você lê e não precisa 

reler. Você continua a leitura porque entendeu.”

95



Para terminar,

quando considerar um texto acabado?

“Uma obra está completa quando nada pode ser 

acrescentado, retirado ou alterado, a não ser 

pior.”

Leon Batista Alberti, 1404-1472, arquiteto do 

Renascimento 

96
Pereira MG. Artigos Científicos, 2011. Pg 210



FIM

Maurício G Pereira 
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Email: mauriciogpereira@gmail.com


