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RESUMO: Objetivo: Avaliar o índice de publicação a nível internacional (Index Medicus-Medline-PubMed)
dos trabalhos apresentados no XXIV Congresso Brasileiro de Cirurgia. Método: A publicação dos trabalhos
foi pesquisada por consulta à base de dados de publicações biomédicas a nível mundial (Index MedicusMedline-PubMed), a partir da lista de autores e co-autores e palavras-chave dos títulos dos trabalhos.
Resultados: Do total de 1133 trabalhos apresentados, 29 (2,6%) foram publicados – nove temas livres (2,0%),
um vídeo livre (1,6%), dois fórum de pesquisa (12,5%) e 17 pôsteres (2,8%). Dos 2638 autores identificados,
71 (2,7%) publicaram seus trabalhos. Conclusões: O índice de publicações dos trabalhos apresentados ainda
é baixo.
Descritores: Publicações; Congresso; Autores.

INTRODUÇÃO

ções biomédicas a nível mundial (Index MedicusPubMed), a partir dos autores e co-autores e palavras-chave dos títulos dos trabalhos, conforme o
suplemento da Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 1. A pesquisa teve início em 10 de março de
2003 e conclusão em 3 de junho de 2003.

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões é o maior
órgão representativo da cirurgia brasileira, sendo que,
dentro de suas atribuições, está a de realizar o Congresso Brasileiro de Cirurgia, o maior encontro científico da
área a nível nacional. Durante o Congresso Brasileiro
de Cirurgia, que tem periodicidade bianual, inúmeros são
os temas livres apresentados oriundos de serviços de
todo o país. O presente artigo tem por finalidade analisar
o índice de publicação dos temas livres a nível mundial,
passados mais de dois anos do XXIV Congresso.

RESULTADOS
Foram identificados 1133 trabalhos apresentados – 442 temas livres, 61 vídeos livres, 16 fóruns
de pesquisa e 614 pôsteres, dos quais 29 (2,6%) foram publicados 2-30 – nove temas livres (2,0%), um
vídeo livre (1,6%), dois fórum de pesquisa (12,5%) e
17 pôsteres (2,8%).
Dos 2638 autores identificados, 71 (2,7%)
publicaram seus trabalhos.

MÉTODO
A publicação dos trabalhos em periódicos foi
pesquisada por consulta à base de dados de publica-
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Dez trabalhos (34,5% dos trabalhos publicados) foram publicados previamente ao congresso e
19 (65,5%) posteriormente.
Dos 29 trabalhos publicados, dez (34,5%) o
foram em periódicos nacionais e 19 (65,5%) em internacionais.
Em 23 (79,3%) trabalhos publicados há diferenças entre o número de autores e co-autores dos
trabalhos apresentados. Em 24 (82,7%) trabalhos publicados a ordem de autores e co-autores diverge dos
trabalhos apresentados.
Três (10,3%) dos trabalhos publicados foram
produzidos em serviços no exterior.

Índice de Publicação dos Trabalhos do XXIV Congresso do CBC

sentação dos trabalhos de maior relevância dos serviços em congressos internacionais ou de especialidades; 3) política liberal na aceitação de resumos;
4) procedência de trabalhos de centros não universitários; 5) apresentação de resultados preliminares no
congresso; 6) falhas no método de busca, como erros
tipográficos nos resumos, trabalhos publicados com
títulos diferentes e variação nos nomes dos autores, a
despeito de nossa pesquisa englobar todos os co-autores na busca, não só o primeiro autor, como de praxe em outros trabalhos similares 33-36; 7) trabalhos ainda serão publicados, embora se estima que a publicação dos resumos ocorre em 90% das vezes até dois
anos 33.
Os critérios de autoria de um trabalho científico vêm sendo objeto de discussões éticas, pois a
multi-autoria está ligada a necessidade de publicação,
ocorrendo a autoria “honorária” ou de “oferenda” 36.
O Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas 37 estipula como critérios para autoria de trabalhos, contribuições substanciais na concepção e desenho ou aquisição de dados ou análise dos dados e
redação ou revisão do manuscrito. A elevada taxa de
números díspares de autores dos resumos e trabalhos
publicados conflita com os preceitos acima, visto que
não se justifica a ausência no trabalho escrito de autores que tenham contribuído com a pesquisa e figuraram apenas na apresentação ou inclusão de autores na apresentação que não tenham contribuído com
a pesquisa.
A despeito de dificuldades, a publicação dos
trabalhos apresentados em congressos deve ser estimulada.

DISCUSSÃO
A publicação é o ponto final de uma pesquisa
e tem como função a divulgação de seus resultados à
comunidade científica, sendo sempre desejosa que esta
ocorra. Também, órgãos de fomento à pesquisa utilizam as publicações como avaliação de qualidade individual e institucional. Entretanto, a dificuldade de
autores brasileiros em publicar suas pesquisas, especialmente a nível internacional, e a imposição para
que o mesmo ocorra vem sendo objeto de discussão
em mesas redondas de congressos e artigos publicados nesta revista 31-32.
Os resultados apresentados mostram baixo
índice de publicação comparado a congressos no exterior, cuja taxa varia de 20 a 60% 33. Além das dificuldades inerentes ao nosso meio, outros fatores podem estar presentes, como: 1) publicação dos trabalhos em revistas nacionais não indexadas; 2) apre-

ABSTRACT
Background: Analysis of the index of publication of the papers presented at the XXIV Brazilian Congress
of Surgery. Methods: Searches in a computerized database (Index Medicus-Medline-PubMed) of the papers
presented at the Congress were done based on the names of authors and title’s key words. Results: Of the
1133 papers presented at the Congress, 29 (2.6%) were published – nine free papers (2.0%); one video
(1.6%); two research forums (12.5%); and 17 posters (2.8%). Concerning authors, 2638 were identified
and 71 (2.7%) had their papers published. Conclusions: The index of publication of the papers presented
at the Brazilian Congress of Surgery is still low.
Key Words: Publications; Congress; Author.
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