
Autoria de um Artigo 
Científico

Helena Donato   helenadonato@huc.min-saude.pt



Questões Importantes da Autoria

▪ Definição de Autor

▪ Ordem e Número

▪ Autoria de Grupo

▪ Autoria Honorária, Concedida e Fantasma

▪ Agradecimentos

▪ “Guarantor”

▪ Autor Correspondente

▪ Resolver Litígios na Autoria



Porque importa a Autoria?

■ “Publish or Perish”

■ Número e qualidade de artigos publicados são 
importantes, são factores relevantes que 
podem decidir a carreira

▪ Autoria confere crédito 
▪ Tem importantes implicações académicas, 

sociais e financeiras
▪ Também implica responsabilidade e 

responsabilização pelo trabalho publicado



Média de Autores por Artigo

http://www.nlm.nih.gov/bsd/authors1.html



Quem é o Autor?

▪ Como decidir?

▪ Quem decide?

▪ Quando deve ser tomada 

a decisão?

▪ Implicações?



Associações Preocupadas com 
Questões de Autoria



Autoria

Antes de iniciar o trabalho:

■ É aconselhável decidir quem serão os autores do 
manuscrito, assim como a ordem em que 
aparecerão

■ Escolher quem deve ser autor ou constar dos 
agradecimentos pode ser difícil

■ O autor deverá ter uma contribuição intelectual 
substancial na concepção do artigo

■ “Recommendations” do ICMJE dão orientação



Autores são todos  os que…

1. Têm uma contribuição intelectual substancial, 
directa no desenho e elaboração do artigo ou 
participam na análise e interpretação dos 
dados

2. Participam na escrita do rascunho do 
manuscrito ou na revisão crítica do conteúdo

3. Aprovam a versão final a ser publicada
4. Concordam que são responsáveis pela 

exactidão e integridade de todo o trabalho

http://www.icmje.org



Requirements

O ICMJE preconiza ainda, que: 

1) Autores atestem na carta de apresentação (cover letter) que 
aprovaram a versão final do manuscrito 

2) Todos os envolvidos no estudo ou no manuscrito devem ser 
claramente mencionados, ou como autores na linha da 
autoria ou como colaboradores na secção agradecimentos 

3) Autores devem preencher os critérios específicos da autoria e 
a ordem dos autores deve seguir princípios éticos 

4) Todos colaboradores que não encaixem nos critérios da 
autoria devem ser listados após terem dado autorização por 
escrito na secção “Agradecimentos”
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Outro Critério

“Authorship implies a significant intellectual contribution 
to the work, some role in writing the manuscript and 
reviewing the final draft of the manuscript, but 
authorship roles can vary. 
Who will be an author, and in what sequence, should be 
determined by the participants early in the research 
process, to avoid disputes and misunderstandings which 
can delay or prevent publication of a paper.”



Declaração da Contribuição

▪ Principais revistas e editoras exigem que 
cada manuscrito submetido tenha 
“Contributorship Statement”

▪ Declaração das contribuições individuais 
assinada por cada autor









Autor Correspondente

▪ Responsabilidades pré-publicação:

▪ Responsável pela comunicação com a revista 
durante a submissão, peer review e processo de 
publicação

▪ Assegura ainda todos os requisitos administrativos 
da revista

▪ Responsabilidades pós-publicação:

▪ Ponto de contacto para questões sobre o artigo 
publicado

▪ Email válido e activo é obrigatório



Guarantor

▪ Editores devem implementar a política de 
identificação de quem é responsável pela 
integridade do trabalho no seu todo

▪ Nomeação de um autor que assume a 
responsabilidade (é o garante) do conteúdo 
do manuscrito



Autoria de Grupo

▪ Todos os membros do grupo que são nomeados 
como autores devem cumprir os 4 critérios de 
autoria

▪ Alguns grupos designam a autoria pelo nome do 
grupo, com ou sem nomes individuais

Author AA, Author BB, Author CC and the Research 
Group…

Ou

Author CC on behalf of the Research Group…



Ambiguidade na Autoria

▪ Usar rubrica uniforme, não variar de iniciais ou 
apelidos 

Use: Cunha-Vaz J, Ayres-de-Campos D 

▪ Assegurar que o trabalho produzido está ligado de 
forma inequívoca ao seu autor, ao longo da sua 
carreira  
─ Research ID http://www.researcherid.com 

─ ORCID http://orcid.org 



Ambiguidade na Autoria 

ResearcherID e ORCID permitem: 

▪ Identificação inequívoca do autor 

▪ Eliminam a ambiguidade na autoria

▪ Criação de identificadores únicos

▪ Criação de perfil público

▪ Automatização das ligações para os trabalhos

▪ Ligação com as ferramentas: Endnote Web, 
Scopus, DeGóis



Quem Não se Qualifica como Autor

Aqueles:

▪ Só garantiram o financiamento

▪ Só realizaram testes ou recolheram  dados

▪ Apenas supervisionaram o projecto

▪ Prestaram assistência na escrita



Agradecimentos

■ Todos os que contribuíram, mas que não encaixam 
nos critérios de autoria, devem ser listados nos 
agradecimentos, descrevendo o tipo de 
colaboração

Exemplos: 

■ Apoio técnico

■ Apoio financeiro e material

■ Apoio administrativo



Autores - Número e Ordem

▪ Não há regulamentação

▪ Limite depende do tipo de artigo (RCT - sem 
limite, perspectiva 3/4, caso 3/4, editorial 1/2)

▪ Ordem deve resultar de uma decisão conjunta 
dos autores 

▪ Tipos de Ordem: ordem decrescente de 
contribuição, listagem em ordem alfabética, 
ordem aleatória



Igual Autoria

▪ Aqueles que 
contribuíram 
igualmente para o 
estudo

▪ Dar aos autores 
igual crédito







Autores - Número e Ordem

▪ “Recommendations” sugerem que nada deve ser 
inferido a partir da ordem dos autores, porque 
convenções entre países, especialidades e grupos 
diferem

“The BMJ points out that readers should infer 
nothing from the order of authors as indicated by 
the definition of authorship within the Vancouver 
guidelines, as conventions differ.”

BMJ. 2001;323:1460



Autores - Número e Ordem

http://publicationethics.org
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Considerações Éticas 

■ Problemas éticos relacionados com a autoria podem 
ser divididos em duas categorias principais:

■ Inclusão de autores que não contribuíram 
substancialmente para o estudo (autoria honorária, 
oferecida ou convidada)

■ Exclusão de autores que contribuíram 
significativamente para o estudo (autoria fantasma)
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▪ Ann Intern Med, JAMA, Lancet, Nature, N Engl J Med, 
PLoS Med

▪ Numa amostra (n=630) prevalência de autoria
honorária, autoria fantasma, ou ambas foi de 21,0%

Autoria Indevida



Autoria Indevida

▪ Em 3000 investigadores financiados pelo NIH, 

10% admitem ter recebido indevidamente 
crédito de autoria



Autoria Honorária

▪ Autores nomeados que não cumpriram os 
critérios de autoria

▪ Forma mais comum de autoria inapropriada

▪ Incluir nome de notoriedade científica mas 
que não teve um papel significativo no 
trabalho

▪ Normalmente investigadores seniores, chefes 
de departamento, os que conseguem o 
financiamento



Autoria Oferecida

▪ Autores que não cumprem os critérios do 
ICMJE

▪ Nome de colega sénior ou júnior é 
adicionado como um gesto de relações 
amigáveis ou na tentativa de receber uma 
oferta semelhante

▪ Deturpa a contribuição na literatura 
científica



Autoria Convidada

▪ Nome de um indivíduo, normalmente um 
autor influente com várias publicações, é 
acrescentado à lista de autores com a 
esperança de aumentar a hipótese de 
publicação e de prestígio



Autoria Fantasma

▪ Indivíduos não nomeados como autores mas 
que contribuíram substancialmente para o 
trabalho

▪ A autoria fantasma e a convidada  ocorrem 
frequentemente em simultâneo



Peer Reviewers

▪ Não reconhecer a sua contribuição intelectual 
também pode tomar a forma de escrita fantasma, 
particularmente quando os revisores sugerem 
alterações major

▪ Muitos artigos só são publicados graças ao input
dos revisores

▪ Open peer review e agradecendo aos revisores por 
cada comentário previne esta forma de autoria 
fantasma



Conflitos de Interesse

▪ Dar transparência e credibilidade à publicação 
médica

▪ Necessidade de divulgar qualquer relação 
financeira ou pessoal que possa influenciar 
inapropriadamente (viés) as suas acções 





Autoria por Pontos

▪ Pontos por actividade

▪ A soma das contribuições não pode ser superior a 1.0

▪ As contribuições devem ser dadas na linha de autoria 
após os nomes dos autores:

─ Author A(0.4), B (0.3), C (0.2), D (0.1)



Autoria por Pontos

Sistema de  1000 pontos

▪ The whole idea - 250 points

▪ Writing the whole paper - 250 points

▪ Full design, running experiments and analysing the 
data – 500 points



Autoria por Pontos



Como Evitar a Autoria Indevida

▪ Autores auto-regularem-se e cumprirem os
critérios de autoria

▪ Revistas (editores) devem definir os requisitos para 
autoria e exigir uma lista das contribuições dos autores

▪ Revisores devem conhecer os critérios e reportar 
aos editores suspeitas na autoria

▪ Instituições:

▪ Devem educar e incentivar as boas práticas de publicação

▪ Criar mecanismos para investigação objectiva de alegadas 
autorias inapropriadas









Fluxograma COPE 

▪ Pedido de adição de autor extra pós-publicação

▪ Pedido de remoção de autor pós-publicação



Fluxograma COPE 

▪ Suspeita de 
autoria 
honorária, 
oferecida e 
fantasma



http://publicationethics.org/files/Research_institutions_guidelines_final.pdf
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