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Goste você ou não, muitos aspectos de nossas 
vidas envolvem um processo de revisão.  Na 
faculdade, os professores eram revisores que 
avaliavam e davam nota ao seu trabalho. Quan-
do você se candidata a um empréstimo, o ban-
co usa avaliadores e contadores para revisarem 
sua aplicação. Quando um senador americano 
escreve uma nova legislação, existem muitos 
outros revisores que desejarão mudar o docu-
mento.  Quando uma companhia quer se candi-
datar a uma patente, um exército de advogados 
revê a requisição para descobrir qualquer razão 
para recusar o pedido.   

Portanto não deveria ser surpresa para qual-
quer pessoa que submete um paper científico 
para publicação que o editor e vários revisores 
quase sempre acharão problemas ou desejarão 
ver mudanças no paper. É uma parte normal do 
caminho para publicação. Você não pode con-
trolar o que os revisores dizem. Mas você pode 
controlar como você responde aos comentários 
deles. Portanto aqui estão minhas 10 dicas prin-
cipais para ajudá-lo a navegar através do pro-
cesso de resposta.   

1. Fique Zangado. Então supere isso.   

O raro paper científico é aquele aceito sem 
qualquer necessidade de revisão. Então, como 
autor você deve esperar que seus papers sub-
metidos, se eles passarem pelo primeiro ciclo 
de revisão, necessitarão de algum tipo de modi-
ficação para satisfazer as críticas dos revisores. 
É trabalho tanto do editor quanto do revisor se 
certificarem, em nome da revista científica, de 
que seu paper é cientificamente sólido, factual, 

claro, completo, e original. Para fazer isso, esses 
indivíduos devem frequentemente apontar o 
que está errado com seu paper. E para você 
como o autor, isso machuca.   

Quando você vê as críticas que os revisores têm 
sobre seu paper, vá em frente e fique zangado. 
Vá em frente e extravase sua frustração com 
um colega.  Então supere isso antes de você 
tomar qualquer ação futura para revisar seu 
paper e responder aos revisores. Mau julga-
mento nesse ponto produzirá um mau resulta-
do. Responder aos comentários dos revisores 
de uma maneira argumentativa geralmente não 
ajuda em nada senão polarizar a opinião dos 
editores e revisores contra você.   

2. Considere o que a Carta de Decisão do Editor 
realmente diz. 

Em cartas de decisão de não aceitação, editores 
geralmente mandam uma mensagem sobre 
quão interessados eles estão em ver esse traba-
lho novamente (veja caixa de Exemplos). Se o 
editor decidiu rejeitar seu paper, como o pri-
meiro exemplo mostra, é melhor simplesmente 
aceitar a decisão e considerar outra revista ci-
entífica.   

Algumas cartas de rejeição (Exemplo 2) ofere-
cem uma oportunidade para reenviar. Você 
ainda tem o seu pé na porta, mas você precisa 
considerar cuidadosamente se há uma chance 
realista de que você possa melhorar o paper 
para a satisfação dos revisores. Depois de en-
contrar numerosas deficiências, revisores algu-
mas vezes param de fornecer comentários por-
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que suas recomendações estão claras quando 
eles estão lá pela metade do paper. Se você de-
cidir reenviar, é possível que (1) os revisores já 
tenham uma visão envenenada do trabalho e  
(2) você receberá críticas adicionais do seu tra-
balho quando os revisores olharem as outras 
partes do paper que eles não leram cuidadosa-
mente durante a primeira rodada de revisões.   

O terceiro exemplo também é uma carta de 
revise e reenvie, mas ela lhe diz que o paper  
deve estar aceitável depois que você respondeu 
satisfatoriamente aos comentários dos reviso-
res. Nesse caso, é do seu melhor interesse me-
lhorar o paper e enviá-lo de volta com o mínimo 
de demora.   

3. Espere e reúna seus pensamentos 

Depois que você tiver lido a carta de decisão do 
editor e tiver visto os comentários dos reviso-
res, leve pelo menos um dia para que você pos-
sa processar o que tanto o editor quanto os re-
visores disseram. Então dê uma nova olhada 
nos comentários para determinar o que os revi-
sores querem ver num paper revisado. Você 
pode desenvolver um plano de jogo categori-
zando os comentários do revisor, como se se-
gue: (1) pedidos para esclarecimento do texto 
existente, adição de texto para preencher um 
buraco no paper, ou detalhes experimentais 
adicionais; (2) pedidos para reanalisar, reex-

pressar, ou reinterpretar os dados existentes;  
(3) pedidos para experimentos adicionais ou 
prova adicional de conceito; e  (4) pedidos que 
você simplesmente não pode satisfazer. Vendo 
o espectro do que você precisa realizar para 
melhorar o paper ajuda você a priorizar seus 
esforços. Se análise de dados adicionais ou aná-
lise estatística for pedida, decida se você possui 
os recursos para fazer isso ou se precisa marcar 
uma consulta com um estatístico profissional. 
Se experimentos adicionais precisarem ser rea-
lizados, comece a criar protocolos experimen-
tais e colocá-los em movimento. Se existirem 
pedidos do revisor que você não puder satisfa-
zer, você precisará reunir seus pensamentos 
aqui também. Você precisa satisfazer o revisor 
de alguma maneira, então comece a desenvol-
ver uma explicação lógica para como e por que 
o estudo não é afetado por uma falha em incluir 
o que o revisor pediu.   

4. Mesmo se o Revisor estiver Errado, não Sig-
nifica que Você está Certo.   

Algumas vezes revisores perdem algo e então 
perguntam sobre ele nos comentários. Algumas 
vezes o revisor não é um perito em tudo que 
você apresentou no paper e julga errado a im-
portância de algo que eles pedem para ser re-
movido. Algumas vezes um revisor interpreta 
errado um resultado. Algumas vezes e portanto

 

Exemplos de Cartas de Decisão 

Exemplo 1. Rejeição, não reenvie.  

Seu paper foi examinado por 2 revisores peritos. Infelizmente, nós temos que recusar esse manuscrito 
para publicação. As razões para essa decisão estão indicadas nos comentários dos revisores.  

Exemplo 2.  Recusado agora, futura aceitação possível.  

Seu paper foi examinado por 2 revisores peritos. Pelas razões explicadas nos comentários, nós não po-
demos aceitar esse manuscrito para publicação na Clinical Chemistry. Nós consideraríamos uma versão 
revisada que leve essas críticas em consideração, mas não podemos oferecer garantia de que a  submis-
são de um manuscrito revisado levará à aceitação.  

Exemplo 3. Recusado agora, futura aceitação muito provável.   

Seu paper foi examinado por 2 revisores peritos . Como você verá nos comentários deles, cada revisor 
acha mérito no trabalho mas faz sugestões construtivas. Por favor, considere as sugestões cuidadosa-
mente, visto que as mudanças produzirão um artigo que melhor atende  você  e  nossos leitores.  
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a questiona. Em outras palavras, revisores po-
dem estar errados.   

Mas mesmo se um revisor parecer estar errado, 
isso não significa que você está certo. Você, o 
autor, pode ser a fonte do comentário mal dire-
cionado do revisor. Se o revisor estiver confuso 
ou julgar mal algo no paper, eles podem ter 
identificado não intencionalmente algo que vo-
cê não explicou com clareza apropriada, esque-
ceu de incluir, ou deixou de enfatizar suficien-
temente. Então, olhe primeiro o que você pode 
fazer para melhorar o paper e satisfazer o revi-
sor, não explique para o revisor como ele ou ela 
está errado.   

5. Escolha suas Batalhas Sabiamente   

Se o seu paper científico for típico, os revisores 
pedirão a você para fazer mais do que uma mo-
dificação. Algumas mudanças você concordará 
que valem a pena, algumas você achará que são 
relevantes, e algumas você discordará. Mesmo 
que você não concorde plenamente com os re-
visores em alguns pontos, você precisa escolher 
suas batalhas sabiamente. Se uma mudança em 
uma sentença ou parágrafo pedida pelo revisor 
não afetar o significado pretendido, faça o me-
lhor possível para fazer a mudança. Isso não 
prejudica você e transmite a mensagem de que 
você aceitou as sugestões deles seriamente; 
entretanto, se você acreditar que uma mudança 
pedida afetará negativamente o paper, vá em 
frente e respeitosamente discorde.  É o seu 
nome que está na página do título. Mas não 
responda declarando que o revisor está errado 
sem permitir que o revisor, sempre que possí-
vel, preserve seu prestígio. Explique onde o re-
visor pode ter interpretado errado a seção e 
que você quer manter o texto intacto. Você po-
de descobrir, entretanto, que enquanto você 
explica a justificativa para manter o texto como 
ele está, alguma formulação e lógica que você 
usa para responder ao revisor  podem valer a 
pena serem acrescentadas ao parágrafo em 
questão para ajudarem o leitor a melhor enten-
der o paper.   

6. Não Jogue um Revisor contra outro. 

Um argumento que você nunca deve usar 
quando responder aos revisores é que apenas 
um revisor discordou de um aspecto do paper 
ao passo que outro revisor não viu nada de er-
rado com ele.  Revisores são frequentemente 
selecionados porque eles têm diferentes idéias 
de competência e olharão um paper de 2  dife-
rentes  pontos de vista. Essa abordagem ajuda o 
editor a alcançar o objetivo de avaliar cuidado-
samente todo o paper. Então, não considere a 
ausência de uma crítica como sendo o mesmo 
que uma concordância tácita com suas declara-
ções. Responda cada revisor como se a revisão 
fosse a única que você recebeu.   

Em algumas situações os revisores farão reco-
mendações diametralmente opostas. Por 
exemplo, um revisor pode sugerir a adição de 
mais informação em uma figura, ao passo que o 
segundo revisor pode sugerir que a figura pode-
ria ser removida do paper.  Nessas situações 
você deve decidir que sugestão melhorará o 
paper; entretanto, não ignore nenhuma suges-
tão usando o argumento de que os revisores 
poderiam não concordar. Forneça uma explica-
ção lógica para ambos os revisores do porque 
você acha que uma das sugestões seria mais 
eficiente em melhorar o paper.  

7. Seja Grato pelo Tempo dos Revisores e do 
Editor. 

Revisores dedicam seu tempo voluntariamente 
quando eles concordam em avaliar um paper 
científico. Embora os comentários possam al-
gumas vezes parecer duros, a maioria dos revi-
sores também são autores e tentam apontar 
maneiras de se melhorar o paper. Portanto, seja 
grato pelo tempo deles assim como pelo tempo 
do editor. Declare o quanto, quando você reen-
viar o paper.   

Seja polido e atencioso em todas as suas res-
postas aos comentários que você recebeu. Se 
um revisor elogiar você sobre algum aspecto do 
paper, agradeça a pessoa. Se o revisor fez uma 
boa observação que você não tinha considera-
do, agradeça ao revisor mesmo que você tenha 
uma razão por que a observação não seja rele-
vante para o paper.   
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8. Reafirme o Comentário do Revisor ou do 
Editor quando Responder. 

Clareza de sua parte é essencial se o editor e 
revisores vão entender suas respostas. Eles não 
se lembrarão da ordem em que os comentários 
foram escritos, nem lembrarão da exata reda-
ção que eles usaram. Torne o trabalho deles 
mais fácil reafirmando um comentário do revi-
sor antes de descrever como você modificou o 
paper. O número da página para o texto em 
questão pode não ser o mesmo na versão revi-
sada  que na versão original, então em cada 
uma de suas respostas declare a página e nú-
mero da linha da versão revisada onde quais-
quer correções foram feitas, qualquer novo tex-
to foi acrescentado, ou qualquer texto foi mo-
vido dentro do paper. Copie o texto exato da 
versão revisada para sua resposta. Também, em 
sua versão revisada não retenha o texto original 
com uma linha riscada ou use a função de ras-
treio das alterações para identificá-lo.   

Mesmo se um revisor tiver numerado os co-
mentários dele ou dela, simplesmente não es-
creva "Comentário 1"  seguido de uma resposta. 
Reafirme o comentário do revisor. Se os reviso-
res tiveram comentários semelhantes, não peça 
a um revisor para "veja resposta para o Revisor 
2, " ou simplesmente escreva  "Comentário 1:  
veja resposta para o comentário 4  do Revisor 1. 
" Cada comentário de cada revisor merece uma 
resposta individual, mesmo se você usar o 
mesmo texto em suas respostas separadas para 
os 2 revisores. Não se preocupe com o compri-
mento ou a contagem das palavras de suas res-
postas. O objetivo é ajudar o editor e os reviso-
res a entenderem facilmente o que você fez 
para melhorar o paper.  

9. Esteja Preparado para Cortar Texto 

Uma revista científica é cara de se produzir, e o 
editor é responsável por equilibrar o conteúdo 
e os custos. Então não fique surpreso se o edi-
tor lhe pedir para condensar seu paper remo-
vendo texto, ou até mesmo removendo uma 
tabela ou gráfico. Considere esse pedido seria-
mente, e faça um esforço honesto para ajudar o 
editor. Procure por sobreposição no conteúdo 

da Introdução e no começo da Discussão. Le-
gendas das figuras frequentemente reafirmam 
detalhes experimentais que já foram apresen-
tados nos Métodos. Colunas em tabelas podem 
algumas vezes ser combinadas ou eliminadas e 
substituídas por notas de rodapé.  No ambiente 
da publicação eletrônica de hoje, figuras, tabe-
las, e detalhes experimentais informativos não 
essenciais podem ser fornecidos como arquivos 
suplementares online. Substitua palavras mais 
longas por palavras curtas. Considere usar a voz 
ativa em vez da voz passiva para poupar pala-
vras (por exemplo, "lisinopril reduziu a pressão 
arterial" em vez de  "pressão arterial foi reduzi-
da pelo linisopril").  

10. Não Submeta a Mesma Versão para Outra 
Revista Científica. 

Se seu paper for rejeitado pela primeira revista 
científica que você submeteu seu trabalho ou se 
você decidir não enviar um revisão de volta  
para aquela revista científica, não mande o pa-
per para uma segunda revista científica  sem 
tentar abordar as preocupações dos revisores 
originais. Comentários dos revisores frequen-
temente ajudam a melhorar um paper, então 
por que não tirar vantagem do conselho dos 
revisores se isso puder melhorar o paper? As 
mesmas falhas que os revisores originais identi-
ficaram provavelmente serão detectadas pelos 
novos revisores. Até mesmo pior, a segunda 
revista científica pode enviar o paper para os 
mesmos revisores que primeiro viram seu pa-
per. Por que se arriscar  em vez de devotar al-
gum tempo para revisar o paper antes de você 
enviá-lo para outra revista científica?   

Há um velho ditado, "menos é mais." Em muitos 
casos esse é um bom conselho para se seguir; 
entretanto, quando responder aos comentários 
do revisor e do editor, mais é definitivamente 
melhor. Mais tempo é melhor do que menos 
para reunir seus pensamentos antes de você 
responder. Mais consideração de como as su-
gestões dos revisores e do editor podem melho-
rar o paper é melhor do que menos. Mais pen-
samento sobre o objetivo final, o qual é um pa-
per aceito, pode ajudar você a escolher suas 
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batalhas sabiamente. Mais detalhe em suas 
respostas escritas é melhor do que menos deta-
lhe. E talvez o mais importante de tudo, expres-
sar mais humildade e gratidão é mais sábio do 
que o que você pode realmente querer dizer.   

Notas de Rodapé 

Contribuições dos Autores: Todos os autores 
confirmaram que eles contribuíram para o con-
teúdo intelectual desse paper e satisfizeram os 
3 seguintes requisitos: (a) contribuições signifi-
cantes para a concepção e design, aquisição de 
dados, ou análise e interpretação dos dados; (b) 
rascunhando ou revisando o artigo para conte-
údo intelectual; e (c) aprovação final do artigo 
publicado.   

Revelações dos Autores de Potenciais Conflitos 
de Interesse: Na submissão do manuscrito, to-
dos os autores completaram o formulário de 

Revelações de Potenciais Conflitos de Interesse. 
Potenciais conflitos de interesse:  

Emprego ou Liderança: T.A. Annesley, Clinical 
Chemistry, AACC.  

Consultor ou Papel Consultivo: Nada a declarar.   

Posse dos Valores: Nada a declarar.   

Honorários: Nada a declarar.   

Fundo de Pesquisas: Nada a declarar.   

Testemunho Hábil: Nada a declarar.  

Papel do Patrocinador: As organizações patro-
cinadoras não desempenharam papel algum no 
design do estudo, escolha dos pacientes inscri-
tos, revisão e interpretação dos dados, ou pre-
paração ou aprovação do manuscrito.   

Recebido para publicação em 15 de Janeiro de 
2011.  Aceito para publicação em 20 de Janeiro 
de 2011. 
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