
Criação de registro bibliográfico 
Errata, retratação e comentários em artigo 

de periódico 
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Errata
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Trabalho que consiste em um reconhecimento de um erro
cometido por uma editora, editor, ou autor.
Costumeiramente cita a fonte onde o erro ocorreu, dando uma
completa informação bibliográfica para sua recuperação. No
caso de livros e monografias, devem ser fornecidos o nome do
autor, título, impressão, página e outras referências de apoio.
No caso de artigos em revistas, deve-se mostrar o nome do
autor, título, página e referência bibliográfica. Um erratum é
também chamado de Errata ou Corrigenda.

DeCS: https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29645&filter=ths_termall&q=errata

https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29645&filter=ths_termall&q=errata


Retratação de Publicação
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Trabalho que consiste em uma declaração publicada por um ou
mais autores de um artigo ou um livro, retirando ou
desmentindo sua participação na realização da pesquisa ou
registro escrito dos resultados de seu estudo. Na indexação, a
retratação é enviada ao editor da publicação na qual o artigo
aparece sob o rótulo "retratação" ou em forma de uma carta.
Este tipo de publicação se refere à declaração do autor da
retratação: não se deve confundir com PUBLICAÇÃO
RETRATADA, que rotula a publicação retratada.

DeCS: 
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29648&filter=ths_termall&q=retratacao

https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29648&filter=ths_termall&q=retratacao


Comentários
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Trabalho que consiste em uma crítica ou nota

esclarecedora escrita para discutir, apoiar ou debater um

artigo ou outra apresentação anteriormente publicada.

Pode tomar a forma de um artigo, carta, editorial, etc. e

aparece nas publicações sob vários nomes: comentário,

comentário editorial, ponto de vista, etc.

DeCS: 
https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29625&filter=ths_termall&q=comentario

https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29625&filter=ths_termall&q=comentario
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Acesse: https://fi-admin.bvsalud.org/



No sistema FI-Admin, em Fonte de 
informação, escolha Registros 
bibliográficos
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Pesquisa por título de revista, volume, 
fascículo e ano
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Se o documento da ERRATA não 
informar o nome dos autores 
consulte o documento original
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Aba Metadados 

Autor pessoal e 
afiliação



12

Clique aqui! Para abrir o 
Assistente de campo e  fazer a 

correção do título de acordo com 
o documento 
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Preencher quando a tradução não constar no documento/ quando o documentalista 
realizar a tradução
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Em nota geral anote o 
número do registro original 

do artigo
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Neste caso não preenchemos
Não consta no documento
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Como indexar uma 
ERRATA?

Indización de documentos segundo a Metodologia LILACS
• https://lilacs.bvsalud.org/es/i-sesion-de-indizacion-de-

documentos-segun-la-metodologia-lilacs-2021/

https://lilacs.bvsalud.org/es/i-sesion-de-indizacion-de-documentos-segun-la-metodologia-lilacs-2021/
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Tipo de publicação 
errata
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selecione “Todos registros e na 
caixa de pesquisa digite o 

id:909426 

clique

Após gravar o registro da errata, acesse o artigo 
original,  no sistema FI-Admin. 
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Corrigir o título no 
idioma inglês, no 

artigo original
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Informar o número do registro da 
errata
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https://pesquisa.bvsalud.org/portal/


