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A publicação em periódicos científicos é ainda a forma mais utilizada pelos 
pesquisadores para comunicação de resultados de pesquisas. Porém, com as 
mudanças que se observa na produção e no consumo das informações científi-
cas aliadas às inovações nas estruturas de comunicação e divulgação, torna-se 
necessário uma mudança de paradigma na forma e no tempo de publicação, 
que tem impacto direto nos periódicos científicos. Os periódicos não podem 
mais demandar tempo para disponibilizar seus artigos, ignorar as necessidades 
de divulgação daqueles que produzem conhecimento, nem tampouco deixar 
de estarem atentos para as inovações tecnológicas e o movimento das redes de 
comunicação que permitem a interoperabilidade entre os diferentes sistemas e 
repositórios onde as publicações são depositadas e indexadas.(1)

Embora sejam o grande avanço da ultima década, a publicação dos periódi-
cos no formato eletrônico e os movimentos de acesso aberto (open access) e de 
publicação ahead of print, ainda demandam tempo de publicação, pois muitos 
periódicos somente disponibilizam seus artigos em períodos pré-estabelecidos 
pela frequência ou periodicidade do periódico.

Nos últimos anos, muitos periódicos de prestigio internacional, como por 
exemplo a PlosOne,(2) The BMJ,(3) Journal of Cell Science,(4) etc. passaram a pu-
blicar continuamente seus artigos (CAP - Continuous Article Publishing) ime-
diatamente após os processos de revisão e aprovações editoriais. A publicação 
nesta modalidade de fluxo contínuo é uma forma inovadora de publicar, pois 
além de disponibilizar com maior rapidez os resultados das pesquisas, permite 
a rápida comunicação entre pesquisas e pesquisadores, e oferece a vantagem 
da interoperabilidade entre os diferentes sistemas e redes de comunicação.(5)

 ❚ O nOvO mODElO DE publIcaçãO Da EInStEIn (SãO paulO)
A partir de 2018 a einstein (São Paulo) implementará este novo modelo de 
publicação, embora continuará produzindo, em número reduzido, a publica-
ção no formato impresso. A modalidade de publicação ahead of print também 
deixará de ser publicada. 

Vários aspectos terão impacto nesta mudança. A revista terá uma nova 
plataforma, mais atrativa, com melhor navegabilidade e interoperabilidade e 
com a possibilidade de compartilhamento imediato dos artigos nas redes sociais 
e cientificas.

Em todos os artigos a data da publicação passará a ser mandatória de 
modo que os leitores poderão navegar pelo conteúdo dos artigos publicados 
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na mesma forma como estarão organizados na página, 
da publicação mais recente para as mais antigas. As pu-
blicações retrospetivas, também estarão disponíveis na 
plataforma. 

Outro aspecto importante nesta mudança está 
na forma como os artigos deverão ser citados. Todos 
os artigos continuarão a ter a identificação única do 
Digital Object Identifier (DOI), porém a paginação 
será representada por um identificador eletrónico – 
e-location, que será o indicativo exclusivo de páginas 
do artigo na citação bibliográfica. Assim a paginação 
na citação bibliográfica, não será mais derivada da 
versão impressa. 

A citação terá ano, volume, número e e-location. Este 
formato aparecerá no PDF de cada artigo, no Medline, 
Pubmed, Scopus, Scielo, Emmerging Citation Index (Web 
of Science) e todos os outros índices bibliográficos onde 
está indexada.

 ❚ cOmO cItar a rEvISta EInStEIn (SãO paulO) 

Silva AA, Carlotto J, Rotta I. Padronização da or-
dem de infusão de medicamentos antineoplásicos uti-
lizados no tratamento dos cânceres de mama e co-
lorretal. einstein (São Paulo). 2018;16(1):eRW4074.

A cada novo artigo publicado os autores receberão 
um alerta de notificação de sua publicação.

Depois de alguns anos de experiência editorial, e 
perfeita compreensão das responsabilidades editoriais 
e dos meios e mecanismos que impulsionam uma publi-
cação científica, estamos certos de que estas mudanças 
estruturais na einstein (São Paulo) não somente impac-
tarão na competitividade enquanto revista, como au-
mentará sua potencialidade em atender melhor e mais 
rapidamente as necessidades de seus leitores, autores e 
da ciência que produzem. 
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