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Resumo: Uma forma de se medir a qualidade das pesquisas apresentadas em encontros 
científicos é a publicação desses estudos em periódicos, na forma de artigos completos, visto 
que a submissão final permite uma avaliação mais rigorosa do desenho, da metodologia e das 
conclusões do estudo. O objetivo deste estudo foi determinar a taxa de publicação, na forma de 
artigos completos, dos resumos de trabalhos apresentados na 16a Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Pesquisa Odontológica, realizada no ano de 1999. O material de estudo foi composto 
por 775 resumos de trabalhos de pesquisa, redigidos em português, divididos em três sessões. 
Para a identificação dos resumos publicados na forma de texto completo foi utilizada uma 
busca bibliográfica eletrônica, em fonte de pesquisa de referência para a área de saúde: Medline 
- disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/. Dos 775 resumos, foram identificados 
116 artigos completos, o que corresponde a 15% do total de trabalhos apresentados na forma de 
resumos. Avaliando a distribuição dos 116 artigos completos de acordo com o tipo de estudo, a 
área odontológica e o periódico, notou-se uma prevalência dos estudos de pesquisa laboratorial 
in vitro, nas áreas de Materiais Dentários e Dentística e maior número de trabalhos publicados 
em dois periódicos nacionais de indexação internacional. Os resultados indicam uma baixa taxa 
de publicação de artigos completos, sugerindo que medidas são necessárias para a redução das 
barreiras à publicação de artigos e maiores incentivos no processo de publicação.
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Abstract: One measure of the quality of research presented at scientific meetings is the 
peer-reviewed publication rate that arises from the study presentation. This allows for a more 
rigorous review of design, methodology and conclusions of published papers. The aim of this 
study is to determine abstract to publication ratio for papers presented at a Brazilian scientific 
meeting. It was selected all 775 abstracts presented at the 16th Annual Meeting of the Brazilian 
Oral Research Society in 1999. Abstracts referred to original scientific research, all written in 
Portuguese. Identification of complete papers was performed thought a comprehensive search at 
Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed). It was identified 116 publications, 15% of all 
presented abstracts, mainly in-vitro research in restorative dentistry and dental materials. Great 
part of studies was published at two international indexed Brazilian journals. It was concluded 
that abstract to publication ratio is low, and future research should address barriers to publication 
in dentistry and ways to support publication process. 
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Introdução

O relato de pesquisas na forma de resumos em reuniões 
científicas profissionais é reconhecidamente uma parte 
importante no processo de intercâmbio de informações 
científicas. As apresentações nesses fóruns permitem uma 
exposição da atuação de profissionais em linhas de pesquisa, 
apresentação de dados preliminares de pesquisas ou mesmo 
a divulgação prévia de resultados de estudos finalizados.

Entretanto, os resumos não revelam de forma completa 
detalhes importantes do estudo, como justificativas, aspectos 
metodológicos e resultados obtidos, reduzindo as possibili-
dades de avaliação crítica, aplicação prática dos resultados 
e disseminação do conhecimento1. Portanto, idealmente, o 
resumo apresentado deve servir como base para a publica-
ção final do estudo na forma de artigo científico completo, 
preferencialmente em periódicos de relevância científica e 
de boa visibilidade para os profissionais da área. Uma vez 
publicados, os artigos completos permitem aos leitores 
julgar a validade, a confiabilidade e a aplicabilidade dos 
resultados.

A não publicação de estudos apresentados em congressos 
pode ser resultante de vários fatores, como diferenças em 
relação ao rigor no processo de aceitação do manuscrito 
apresentado. Outras razões se referem a questões organi-
zacionais, como o número reduzido de periódicos, os quais 
não absorvem o grande número de artigos submetidos à 
publicação; falta de motivação dos pesquisadores para pu-
blicação; falta de prioridade na obtenção do produto final 
da pesquisa; baixa qualidade metodológica e publicação em 
outras formas como teses ou livros2. 

O resultado de uma meta-análise de estudos na área de 
Medicina demonstra que a maioria das pesquisas apresenta-
das em reuniões científicas não é publicada3. Estudos prévios 
sugerem que pesquisadores tendem a publicar seus trabalhos 
quando os resultados se mostram favoráveis do ponto de 
vista do pesquisador (viés de publicação)4-6. Entretanto,  
Weber et al.7 concluíram que não há preditores confiáveis 
da publicação de resumos apresentados em eventos cien-
tíficos. 

Uma medida da qualidade dos trabalhos apresentados 
em eventos científicos se refere à proporção de estudos que 
resultam em publicações completas em periódicos relevan-
tes, com rigor editorial e grande visibilidade2. Embora essa 
seja uma informação importante, há poucos estudos na área 
de Odontologia8,9 e não há relatos desse tipo de medida em 
eventos científicos nacionais. 

Entre esses eventos incluem-se as reuniões da Sociedade 
Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO), que se cons-
tituem no principal evento de caráter científico nacional. A 
SBPqO é a Divisão Brasileira da International Association 
for Dental Research (IADR) e congrega sócios pesquisado-
res em âmbito nacional. Assim, o presente estudo propõe 

levantar a taxa de publicação na forma de artigos completos, 
dos resumos de trabalhos apresentados na 16a Reunião Anual 
da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica.

Material e método

Foram avaliados os resumos publicados na 16a Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica10, 
realizada no período de 8 a 11 de setembro de 1999, na 
cidade de Águas de Lindóia – SP (Sociedade Brasileira de 
Pesquisa Odontológica, 1999). O material de estudo foi com-
posto por 775 resumos de trabalhos de pesquisa, redigidos 
em português, divididos em três sessões.

Cada um dos resumos foi estruturado nas seguintes 
partes:

1. título;
2. nome dos autores em formato padronizado (ex:  

M. M. SILVA);
3. instituição de origem dos autores (e-mail e telefone 

opcionais);
4. corpo do resumo, com as conclusões do estudo em 

destaque (sublinhado).
O registro da publicação ou não dos resumos na forma 

de texto completo foi determinado com base numa busca 
bibliográfica eletrônica, a partir do sobrenome dos autores, 
em fontes de pesquisa de referência para a área de saúde:

• Medline (PubMed): disponível em http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/PubMed/. As seguintes opções de limi-
tação de busca foram selecionadas:
• Limited to: AUTHOR
• Limited to: Publication date – 1999/01/01 to --/--/-- 

Uma vez identificados os artigos publicados, seus re-
sumos foram comparados com os resumos publicados pela 
SBPqO para verificação da relação entre os dois trabalhos, 
se ambos se referiam ao mesmo trabalho de pesquisa.

A seqüência de avaliação dos resumos foi aleatória, sen-
do a busca realizada por dois examinadores independentes, 
previamente treinados e calibrados. Dados adicionais como 
delineamento do estudo, local de publicação, título do peri-
ódico e área de conhecimento odontológico também foram 
considerados para a identificação dos artigos completos. A 
busca bibliográfica se estendeu até o final do ano 2004.

Resultado

Dos 775 resumos avaliados, foram previamente identi-
ficados 150. Ao se fazer uma análise detalhada dos textos 
completos originais, 34 resumos foram excluídos por não 
corresponderem, na íntegra ou em parte, ao artigo completo. 
Desta forma foram identificados 116 artigos completos a 
partir dos resumos selecionados, o que corresponde a 15% 
do total de trabalhos apresentados na forma de resumos.

A distribuição dos artigos publicados de acordo com o 
tipo de estudo mostra que 60,34% envolveram pesquisas 
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laboratoriais in vitro, 12,93% pesquisas com animais, que 
em 12,06% cada apareceram os estudos descritivos e os en-
saios clínicos, e, ainda, 1,72% de casos-controle e 0,86% de 
séries de casos (Tabela 1). Nas Tabelas 1, 2 e 3 está ilustrada 
a distribuição dos 116 artigos completos de acordo com o 
tipo de estudo, a área odontológica e o periódico em que foi 
publicado, respectivamente.

Considerando a área de publicação (Tabela 2), nota-se 
uma maior freqüência de artigos publicados nas áreas de 
Materiais Dentários e Dentística (28,4%), mais do que o 
dobro do segundo índice (13,8%), representado por Fisio-
logia e Bioquímica.

As publicações resultantes dos resumos apresentados 
apareceram em 47 periódicos diferentes (Tabela 3). Dois 
periódicos publicaram 24,16% dos artigos. Houve 13 peri-
ódicos com três ou mais publicações: Int Endod J (6), J Oral 
Rehabil (6), Am J Dent (5), J Periodontol (5), Pediatr Dent 
(5), Dent Mater (4), J Endod(4), Oper Dent (4), Int J Oral 
Maxillofac Implants (3), J Clin Periodontol (3), Lasers Surg 
Med (3), Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
(3), Quintessence Int (3). Houve 4 periódicos com 2 artigos 
cada e 28 periódicos com apenas uma publicação cada.

Discussão

Uma forma de se avaliar a qualidade de trabalhos de 
pesquisa divulgados em congressos é determinar a taxa de 
publicação, em periódicos com indexação internacional, 
dos resumos na forma de artigos completos. Isso se justifica 
porque os resumos apresentados em encontros científicos 
são efetivos apenas nas funções de apresentação inicial 
de projetos de pesquisa finalizados e na estimulação de 
pesquisas futuras, e geralmente trazem informação apenas 
para quem participa do evento11. Não ajudam, portanto, na 
disseminação extensa dos dados obtidos, como fazem os 
trabalhos publicados na forma de artigos completos.

Uma preocupação quanto à qualidade dos trabalhos 
apresentados já foi manifestada no Editorial da 17a Reunião, 
em 2000, mostrando alguns problemas relacionados ao 
crescimento da participação no evento12:

“... Assim, foram 17 reuniões: a primeira no ano 
de 1984, com 54 trabalhos apresentados. No ano de 
1985 com 101 trabalhos e já no ano de 1991 com 171 
trabalhos. (...) No ano de 1999, com 780 trabalhos e 
aproximadamente 1500 participantes. Isso nos mostra 
que o Ensino e a Pesquisa Odontológica no Brasil estão 
em franco desenvolvimento. Entretanto, o amadureci-
mento da SBPqO faz com que algumas reflexões devam 
ser consideradas, como, por exemplo, para quem e qual 
o alcance social das nossas pesquisas? Será que não se 
faz pesquisa para atender a relatórios das Instituições e 
das agências de fomento? Quantas das nossas pesquisas 
são repetitivas e sem nenhuma aplicação? Portanto, 

será que nossas pesquisas são realmente necessárias? 
(...) Essas questões deverão ser avaliadas nas próximas 
reuniões anuais para que a quantidade se associe a ou-
tros fatores, como, por exemplo, qualidade e relevância 
social.” Rode12.

No presente estudo foram avaliados os resumos apre-
sentados na 16a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Pesquisa Odontológica, realizada no período de 8 a 11 de 
setembro de 199910. O intervalo decorrido entre a ocorrência 
do evento e a publicação na forma de artigo completo se 
justifica porque há relatos de que a grande maioria dos resu-
mos que resultam em publicações em periódicos indexados 
é publicada dentro de quatro anos após sua finalização4,13-16. 
O provável motivo dessa relativa demora na publicação, são 
as evidências de que os pesquisadores primeiro submetem 
os artigos completos a periódicos de alto fator de impacto 
e, caso não sejam aceitos, fazem a re-submissão a jornais de 
impacto inferior, o que tem colaborado para o maior tempo 
para publicação17.

Tabela 1. Distribuição dos artigos publicados de acordo com o 
tipo de estudo (n = 116)

Tipo de estudo Freq. (n) %
Pesquisa laboratorial in vitro 70 60,34
Pesquisa em animais 15 12,93
Estudo descritivo 14 12,06
Ensaio clínico 14 12,06
Caso-controle 02 1,72
Série de casos 01 0,86
Total 116 100

Tabela 2. Distribuição dos artigos publicados de acordo com a 
área odontológica (n =116)

Tipo de estudo Freq. (n) %
Materiais dentários e dentística 33 28,4
Fisiologia e bioquímica 16 13,8
Periodontia 14 12,1
Endodontia 13 11,2
Patologia bucal 13 11,2
Microbilologia 11 9,5
Odontopediatria 9 7,8
Cirurgia bucomaxilofacial 8 6,9
Diagnóstico bucal 6 5,2
Cariologia 5 4,3
Saúde bucal coletiva 4 3,5
Prótese dentária 4 3,5
Ortodontia 1 0,9
Desord. Temporomandibulares 1 0,9
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Pelos resultados do presente estudo nota-se uma baixa 
taxa de publicação dos resumos apresentados na 16a Reunião 
da SBPqO, na forma de artigo, apenas 15%. Em geral, as 
razões para a não publicação de resumos são multifatoriais. 
O rigor técnico para a avaliação de um resumo para apre-
sentação em um encontro científico é muito diferente do 
adotado em periódicos indexados, principalmente no que 
se refere à qualidade metodológica2,18. Além disso, o tempo 
e o esforço requeridos para o preparo de um resumo são 
consideravelmente menores que para preparar um artigo na 
forma de publicação completa. Esse fator é importante, haja 
vista que há relatos de pesquisadores que assumem a falta de 
tempo como principal responsável pela falha na publicação 
completa de resumos19.

Outro fator que influencia a taxa de publicação é o cha-
mado viés de publicação4. Este problema pode ser devido 
a delineamentos de estudos de baixa qualidade, tamanho 
reduzido da amostra, financiamento externo, resultados 
(desfechos) negativos, não submissão de trabalhos conclu-
ídos e rejeição dos artigos por parte do corpo editorial dos 

periódicos20. Um tipo particular de viés de publicação é o 
viés de desfecho positivo, que é uma tendência por parte dos 
pesquisadores em submeter e dos revisores e editores em 
aceitar artigos para publicação fundamentados unicamente 
na positividade de seus resultados20-23, visto que os estudos 
com resultados positivos (desfecho positivo) são mais favo-
ráveis à publicação, supondo-se que estudos com resultados 
negativos seriam de baixa qualidade por possuírem amostra 
de dados pequena e/ou seriam baseados em hipóteses vagas 
ou pouco fundamentadas5.

Outra possível justificativa para a baixa taxa de pu-
blicação é que muitos artigos são publicados na forma de 
artigos completos em periódicos não indexados no Medline, 
geralmente periódicos de circulação nacional, regional ou 
local9, selecionados pelos autores por melhor atingirem o 
público a que se destinam as informações contidas no tra-
balho, por maior facilidade de publicação, ou mesmo por 
terem sido enviados para jornais de alto impacto e, uma 
vez rejeitados, enviados para jornais menos expressivos e 
de menor visibilidade.

Tabela 3. Distribuição dos artigos identificados segundo o título dos periódicos

Periódico Nº de artigos
Pesqui Odontol Bras 14
Braz Dent J 12
Int Endod J 6
J Oral Rehabil 6
Am J Dent 5
J Periodontol 5
Pediatr Dent 5
Dent Mater 4
J Endod 4
Oper Dent 4
Int J Oral Maxillofac Implants 3
J Clin Periodontol 3
Lasers Surg Med 3
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 3
Quintessence Int 3
Caries Res 2
Cleft Palate Craniofac J 2
J Periodontal Res 2
J Prosthet Dent 2
Am J Med Genet, ASDC J Dent Child, Biomaterials, Boll Chim Farm, Cell Mol Biol (Noisy-le-grand), 
Community Dent Oral Epidemiol, Dent Res, Eur J Oral Sci, Indian J Dent Res, Int J Paediatr Dent, 
Ital J Anat Embryol, J Adhes Dent, J Clin Laser Med Surg, J Clin Pediatr Dent, J Cutan Pathol, J Dent 
Res, J Int Acad Periodontol, J Oral Pathol Med, New Microbiol, Oral Oncol, Pharmacol Biochem 
Behav, Psychopharmacology (Berl), Refuat Hapeh Vehashinayim, Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 
Rev Saude Publica, Spec Care Dentist, Toxicology, Virchows Arch

1 cada

Total 116
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Há várias bases de dados que podem ser utilizadas para 
pesquisas rápidas sobre literatura científica internacional. 
O sucesso de qualquer base de dados pode variar entre os 
usuários, estratégias de pesquisa e o tipo de software aplica-
do. Por estas razões, elas têm sido criticadas pelas falhas na 
localização de todas as referências disponíveis e relevantes, 
mas o uso constante do Medline tem provado ser este uma das 
bases de dados eletrônicas mais sensíveis quando comparado 
a outras alternativas como a Embase9.

No estudo de Corry8, em que foi a avaliada a porcenta-
gem de resumos apresentados na Reunião do International 
Association of Dental Research, nos anos de 1983 e 1984, 
publicados na forma de artigos completos, também foi de-
monstrada uma baixa taxa de publicações, entre 21,6 e 24%. 
Ambos estudos demonstraram taxa bem inferior à de outras 
áreas da saúde, que reportaram taxa de publicação variando 
entre 33 e 69% (Tabela 4).

Por outro lado, em pesquisa recente de Scholey, Harrison9 
relataram uma taxa de publicação significativamente superior 
(46,1%) à obtida no presente estudo (15%). Os autores avalia-
ram os trabalhos apresentados nas conferências do Internatio-
nal Association for Dental Research (IADR), European Or-
thodontic Society (EOS) e European Organization for Caries 
Research (ORCA), no ano de 1993. Uma provável justificativa 
para essa diferença são os obstáculos ainda enfrentados pelos 
pesquisadores brasileiros para a publicação de seus trabalhos 
em periódicos internacionais de língua inglesa.

Avaliações realizadas na área médica, apesar de mostrarem 
grande variabilidade entre diferentes estudos, demonstraram 
uma taxa de publicação relativamente maior quando compa-
rada com os poucos estudos da área odontológica disponíveis, 
embora diferenças metodológicas não possibilitem uma com-
paração apropriada entre diferentes áreas da saúde.

Os resultados do presente estudo sugerem, portanto, a 
necessidade de se adotar estratégias no intuito de aumentar a 
taxa de publicação dos resumos apresentados nos encontros 
científicos da Odontologia brasileira. A considerar os questio-
namentos levantados pela própria SBPqO com relação ao cres-
cente número de trabalhos inscritos nos últimos anos, talvez 
mudanças organizacionais, como maior rigor na seleção dos 
resumos inscritos, possam ter algum efeito. Esse maior rigor 

consiste numa maneira objetiva de aumentar a qualidade dos 
trabalhos11, uma vez que apenas os trabalhos de qualidade 
são aceitos para apresentação, e os pesquisadores seriam 
encorajados a escrevê-los na forma de artigo completo. Outra 
conseqüência imediata dessa medida é que os pesquisadores 
procurariam inscrever apenas trabalhos de maior hierarquia 
de evidência e de relevância social, que contribuirão para o 
real desenvolvimento da pesquisa odontológica.

De acordo com Gorman11, para aumentar o rigor na ava-
liação, resumos na forma estendida (1.000 a 1.500 palavras) 
permitem uma revisão mais criteriosa do material, tornando 
possível uma descrição mais detalhada da metodologia, 
incluindo o planejamento estatístico adotado. Adicional-
mente, a aplicação de critérios de exclusão mais seletivos 
pode ser efetiva na eliminação de resumos de questionável 
mérito científico11.

Quanto à distribuição dos artigos publicados de acordo 
com o tipo de estudo, nota-se uma grande prevalência dos 
laboratoriais in vitro (Tabela 1). Isso se justifica, provavel-
mente, pela facilidade e pela rapidez da execução, haja vista 
que não são raros os estudos comparando duas condições 
experimentais com número mínimo de espécimes. A prio-
ridade pela aceitação de estudos com maior hierarquia de 
evidência, particularmente aqueles centrados em pacientes 
(ensaios clínicos controlados aleatórios, estudos coorte e 
caso-controle) deveria ser incentivada com o objetivo de pro-
dução de pesquisas com maior poder de influenciar práticas 
clínicas e induzir benefícios mais claros aos pacientes29,30. 

A distribuição quanto aos periódicos mostra que os dois 
periódicos nacionais com indexação internacional, Pesquisa 
Odontológica Brasileira e Brazilian Dental Journal, apre-
sentaram o maior número de publicações. A não-inclusão de 
artigos catalogados em outras bases de dados bibliográficos 
como a BBO (Biblioteca Brasileira de Odontologia), deixa 
clara a possibilidade de o número de artigos completos 
identificados no presente estudo estar subestimado. Porém, 
optou-se por utilizar a base de dados padrão para levanta-
mentos bibliográficos na área de saúde, a qual apresenta cri-
térios de inclusão de periódicos com maior rigor e aceitação 
internacional, o que resulta em maior controle da qualidade 
de artigos para publicação. 

Tabela 4. Estudos que avaliaram a taxa de publicação de artigos originários de resumos apresentados em eventos

Autor (ano) Área Nº resumos avaliados Taxa de publicação %
Bowrey et al.24 Cirurgia médica 496 47
Marx et al.25 Neuroradiologia - 33
Riordan26 Pediatria médica 88 63
Byerly et al.1 Farmácia 501/215 11/33
Roy et al.27 Otorrinolaringologia 660 69
Walby et al.2 Emergência médica 207 35
Davies et al.28 Medicina perinatal 172 45
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Os resultados indicam uma baixa taxa de publicação 
de artigos completos, sugerindo a necessidade de medidas 
organizacionais que priorizem a qualidade dos trabalhos 
apresentados no maior evento de caráter científico nacional. 
Além disso, os resultados sugerem que medidas são neces-
sárias para a redução das barreiras à publicação de artigos 
e maiores incentivos no processo de publicação.

Conclusão

Dentro dos limites deste estudo podem ser indicadas as 
seguintes conclusões:

• a taxa de publicação de resumos na forma de artigos 
completos foi de 15%, identificados na ferramenta de 
busca bibliográfica Pubmed;

• a maioria dos artigos publicados foi delineada como 
estudos experimentais in vitro (60%);

• medidas são necessárias para a redução das barreiras à 
publicação de artigos e maiores incentivos no processo 
de publicação.
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