Guia para o registro e publicação de retratação

Este guia descreve os procedimentos para o registro e publicação de retratação (retraction) de
artigos publicados pelos periódicos indexados pelo SciELO.
1. Retratação de artigos publicados
A retratação é um instrumento público para registrar problemas em artigo publicado
(Retratação Parcial) ou comunicar o seu cancelamento (Retratação Total) e é parte integral do
sistema de comunicação científica.
O procedimento de registro de retratação de um artigo publicado pelo SciELO é iniciado após o
recebimento de comunicação formal por email, do editor chefe do periódico que autorizou a
publicação do artigo, através do email <scielo@scielo.org>. A comunicação deve vir
acompanhada do texto de retratação informando os motivos pelos quais o artigo sofrerá
retratação.
O artigo retratado não será suprimido do veículo onde foi originalmente publicado.
Na versão XML para os casos de retratação total, ficará publicada somente o texto da retratação
com a justificativa encaminhada pelo editor e os dados básicos do artigo, como: título, autor,
afiliação e resumo. Para retratação parcial, apenas será suprimido a parte na qual se identificou
o problema. Em ambos os casos, o PDF original é mantido, mas com o texto da retratação
agregado antes do texto completo original e com tarjas de marca d’água que o identificam como
artigo retratado.
2. O texto da retratação
O texto da retratação deve explicar porque o artigo está sendo objeto de retratação e deve
incluir uma citação completa do artigo que sofre a retratação.
2.1 PDF da retratação para publicação
O PDF da retratação a ser enviado para a publicação deve possuir mesma diagramação do
periódico contendo cabeçalho e/ou rodapé com a legenda bibliográfica da revista incluindo o
volume e número onde a retratação será publicada conforme observado na figura 1. A
Retratação deve conter:
- Legenda Bibliográfica do periódico:
- Nome do periódico;
- Ano;
- Volume (se houver);
- Número (se houver);
- Paginação ou identificador eletrônico (elocation-id).
- Número de DOI;
- Seção do documento (Retratação ou Retratação Parcial);
- Citação completa do documento que sofrerá a retratação;
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- *Nome do editor chefe e/ou equipe editorial do periódico, responsável pela publicação da
retratação;
- Licença adotada pelo periódico (recomendado).
Paginação
Legenda Bibliográfica
Número de DOI da Retratação
Seção do documento

Citação completa do artigo
que sofre a retratação

Responsável pela publicação da Retratação

Licença adotada

Figura 1 – Modelo de PDF de Retratação
2.2 XML da retratação para publicação
O XML da retratação deve seguir a seguinte estrutura.
<article article-type="retraction" specific-use="sps-1.6" dtdversion="1.0" xml:lang="en" mlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<front>
...
<article-meta>
<article-id pub-id-type="doi">DOI DA RETRATAÇÃO</article-id>
<article-categories>
<subj-group subj-group-type="heading">
<subject>Retratação</subject>
</subj-group>
...
</article-categories>
<title-group>
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*É recomendado não inserir assinatura do editor por medida de segurança.

<article-title>[ARTIGO RETRATADO]: título do artigo
retratado</article-title>
</title-group>
...
</permissions>
<related-article related-article-type="retractedarticle" id="ra1" xlink:href="10.1590/abd1806-4841.20142998" ext-linktype="doi"/>
...
</front>
<body>
<p>Texto da Retratação</p>
</body>
...
</article>
Os elementos que devem ser verificados com atenção são:


DOI: Nesta tag não deve ser incluído o DOI do artigo corrigido e sim um DOI próprio
da retratação.

<article-id pub-id-type="doi">DOI PRÓPRIO DA RETRATAÇÃO</article-id>


O tipo de artigo (article-type) deve ser “retraction” ou “partial-retraction”.

<article article-type="retraction" specific-use="sps-1.6" dtd-version="1.0" xml:lang="en"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">


O título (<article-title>) deve ser definido como ARTIGO RETRATADO (pt), RETRACTED
ARTICLE (en) ARTÍCULO RETRACTADO (es), entre colchetes, mais dois pontos e o título
do artigo:

<title-group>
<article-title>[ARTIGO RETRATADO]: título do artigo retratado</article-title>
</title-group>


A seção (<subject>) deve ser considerada tal qual no PDF, usualmente como
“Retratação” (pt), “Retraction” (en), “Retractación” (es).

<subj-group subj-group-type="heading">
<subject>Retratação</subject>
</subj-group>


A tag de related-article deve ser inserida abaixo de </permissions> ou acima de
<counts>. Está tag terá o valor “retracted-article” ou “partial-retraction”. Sempre terá o
ext-link-type do tipo “doi”. E o xlink:href sempre comportará o número DOI do artigo
que está sendo corrigido.
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<related-article related-article-type="retracted-article" id="ra1" xlink:href="10.1590/15164446-2015-1774" ext-link-type="doi"/>
3.3 PDF do artigo retratado
O PDF do artigo retratado difere para os casos de Retratação Total ou Parcial. A única informação
igual, é que deve ser adicionado como primeira folha no PDF do artigo retratado; o PDF da
retratação, como demonstra figura 2.
Retratação

Folha adicionada
no PDF

Artigo retratado

Primeira folha do
artigo retratado

Figura 2 – Adição de folha de retratação no artigo retratado

3.3.1 PDF do artigo retratado: retratação total
No PDF do artigo retratado além da adição da folha contendo a retratação, deve-se inserir em
todas as folhas uma tarja transversal de marca d’água com termo: ARTIGO RETRATADO,
conforme mostra figura 3.
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Figura 3 –PDF retratação total

2.3.2 PDF do artigo retratado: retratação parcial
Nos casos de retratação parcial, onde podem ocorrer problemas com imagens que não foram
autorizadas por pacientes, tabelas e gráficos que não foram autorizados pela instituição criadora
ou que não permitem distribuição em acesso aberto dentre outros casos que não impossibilitam
a permanência da publicação do artigo, deve-se inserir apenas uma mancha preta com o texto
Figura Retratada, Tabela Retratada e etc. Exemplo figura 4:

Figura 4 –PDF retratação parcial: exemplo de figura retratada

2.4 . XML do artigo retratado
O XML do artigo retratado (seja total ou parcial) será modificado pela própria equipe do SciELO,
ao mesmo tempo em que ocorrer a publicação da retratação.
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3. Sumário eletrônico na página do SciELO
Exemplos de apresentação (figura 5) de um artigo retratado no sumário eletrônico:

Figura 5 – Sumário eletrônico: artigo retratado

Exemplos de apresentação (figura 6) de uma retratação no sumário eletrônico:

Figura 6 – Sumário eletrônico: retratação

4. A entrega dos arquivos para Retratação.
4.1. A retratação só será recebida pela equipe de conversão no email <conversao@scielo.org>
e publicada quando, no envio do fascículo ou lote vier; PDF e XML (e imagens se houver) da
retratação MAIS o PDF do artigo retratado, de acordo com as orientações deste guia.
4.3. A nomeação do arquivo e número de DOI do artigo retratado devem ser os mesmos
enviados da primeira publicação do artigo.
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4.4. No caso de periódicos que publicam em modalidade regular, a retratação deve constar no
sumário do fascículo entregue para publicação.
5. Outras informações
5.1. A única responsabilidade do SciELO na publicação da retratação, é a alteração do XML do
artigo retratado, os demais materiais devem vir prontos para publicação.
5.2. O idioma do texto da retratação deve condizer com o(s) idioma(s) dos textos publicadas
pelo periódico, ou seja, se o periódico publica em português e inglês ou espanhol é
recomendado que a retratação também seja traduzida.
5.3. A retratação só será publicada mediante solicitação para SciELO, do responsável pelo
periódico.
5.4. Não é permitido a publicação de retratação na modalidade Ahead of Print (AOP).

Referências
Os procedimentos seguidos pelo SciELO para o registro e publicação de erratas, retratações e
manifestações de preocupação são baseados em normas recomendadas pelos seguintes
comitês de ética, indexação e publicação científica:
COPE - Committee on Publication Ethics
Code of Conduct
<http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf>
Retraction Guidelines
<http://www.publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf>
ICMJE - International Committee of Medical Journal Editors
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Publishing
and Editorial Issues Related to Publication in Biomedical Journals Publishing & Editorial
Issues
<http://goo.gl/879CKr>
Corrections and Version Control
<http://goo.gl/zfD6zl>
NLM/PUBMED - MEDLINE - National Library of Medicine
Errata, Retractions, Partial Retractions, Corrected and Republished Articles, Duplicate
Publications, Comments (including Author Replies), Updates, Patient Summaries, and
Republished (Reprinted) Articles Policy for MEDLINE. Fact Sheet
<http://goo.gl/sgDCkT>
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