
Normas de orientação para os Revisores 

 

1. Objetivo da revisão por pares 

A revisão pelos pares é um elemento fundamental em publicações académicas e um dos 

pilares mais importantes do processo científico.  

A revisão pelos pares tem duas funções principais: atuar como um filtro e melhorar a 

qualidade do artigo a publicar. 

 

2. Questões em que deve refletir aquando de um convite para rever um artigo 

O grupo editorial considera a sua participação como uma mais-valia para a Revista Saúde & 

Tecnologia. Pedimos-lhe, contudo, que antes de aceitar a revisão do artigo, avalie estes dois 

aspetos: área de especialização e tempo disponível para a revisão.  

Quanto ao primeiro, deve recusar a revisão do artigo se considerar que não foca a sua área de 

especialização ou de conhecimento mais aprofundado. 

O tempo em que irá realizar a revisão é de extrema importância para a revista e para os 

autores dos artigos. Um artigo leva, em média, 5 horas para ser analisado corretamente. O 

grupo editorial estabeleceu um prazo de 30 dias para a revisão. O cumprimento deste prazo 

visa evitar situações editoriais complicadas, resultantes de prolongamentos excessivos entre a 

proposta do artigo, a revisão e a eventual publicação. Se não lhe for possível realizar a revisão 

nos 30 dias estipulados, por favor informe o editor. Caso não o faça, após este período, o 

editor selecionará outro revisor para rever o artigo em questão. 

 

3. Existem potenciais conflitos de interesse? 

Embora a existência de um conflito de interesses não constitua, necessariamente, um 

impedimento para a revisão do artigo, terá sempre de informar o editor, o qual tomará a 

decisão de acordo com a informação cedida. Se por exemplo, se o revisor trabalhar no mesmo 

departamento ou instituto de um dos autores ou se tem uma ligação profissional ou financeira 

com os autores do artigo. Estes conflitos deverão ser sempre listados aquando da resposta ao 

editor sobre a sua intenção e disponibilidade na eventualidade de aceitar rever o artigo em 

questão. 

 

4. A revisão do artigo 

A revisão do artigo é confidencial; nunca devem ser divulgados dados da revisão a terceiros. Se 

pretender discutir o artigo com outros colegas deve informar, antecipadamente, o editor.  



Deve ter consciência de que todas as sugestões que enviou para os autores serão consideradas 

na decisão final feita pelo editor. 

 


