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Resumo
Fundamentos: Os Anais Brasileiros de Dermatologia são o periódico oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia, publicado desde 1925, com acesso livre, bilíngue. Há diversos indicadores
bibliométricos que estimam aspectos da influência científica de um periódico. Sua análise, especialmente a partir da tendência evolutiva, possibilita identificar pontos fortes e fraquezas da
revista, além de orientar políticas editoriais.
Objetivos: Avaliar a tendência dos principais indicadores bibliométricos dos Anais Brasileiros
de Dermatologia na década de 2010-2019.
Métodos: Estudo do tipo metodológico, que propôs analisar indicadores bibliométricos publicados pelo Journal Citation Reports, SCImago e Scopus para a revista Anais Brasileiros de
Dermatologia, no período de 2010-2019. Foram avaliados: Fator de Impacto, índice de imediatismo, SJR (SCImago), além do número de citações, itens citáveis, Cite Score, percentual
de citações externas, percentual de artigos citados, percentual de artigos citáveis e escore de
influência do artigo.
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Resultados: Houve incremento nos principais indicadores bibliométricos, na última década:
Fator de Impacto (0,337 para 1,121), índice de imediatismo (0,054 para 0,204), Eigenfactor
(0,00025 para 0,00394), SJR (0,176 para 0,453). Também aumentaram os percentuais de citações
externas (48,4% para 94,1%) e de artigos citados (24,7% para 51,4%). O crescimento dos Fatores de Impacto dos Anais Brasileiros de Dermatologia, no período, foi mais expressivo que o
das revistas de dermatologia (1,667 para 2,118) e das revistas brasileiras (1,247 para 1,408),
indexadas no Journal Citation Reports.
Limitações do estudo: Falhas de classificação e registro das bases.
Conclusões: Houve crescimento consistente da influência científica dos Anais Brasileiros de
Dermatologia na última década.
© 2021 Sociedade Brasileira de Dermatologia. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este é um
artigo Open Access sob uma licença CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Introdução

Métodos

A revista Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD) é a
publicação oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia
e tem, como função, difundir o conhecimento dermatológico por meio de artigos originais revisados por pares,
ensaios clínicos e cirúrgicos, investigação terapêutica, novas
técnicas diagnósticas e prevenção de doenças da pele. É
publicada regularmente desde 1925, com acesso livre, bilíngue (português e inglês), bimestralmente, e é a única revista
dermatológica da América Latina indexada à base de dados
MEDLINE.1
A bibliometria apresenta um ramo chamado cienciometria, que se dedica a estimar a influência de um
periódico no meio acadêmico, avaliando diferentes índices matemáticos.2 O índice bibliométrico mais difundido é
o Fator de Impacto (FI), que utiliza como base de dados
as citações do Journal Citation Reports (JCR), disponível
desde 1975 na Web of Science, parte do Science Citation Index (SCI), introduzido em 1960 pelo Institute for
Scientific Information (ISI). Esta empresa, adquirida pela
Thomson Reuters em 1992, foi desmembrada em 2016 para
formar a Clarivate Analytics, de maneira independente
(https://clarivate.com/). Desde então, esse índice é considerado uma das principais formas de estimar qualidade,
importância, prestígio e influência de uma revista científica
em comparação com outras, da mesma área.3
A ideia de quantificar o ‘‘impacto’’ por meio da contagem de citações levou à hierarquização dos periódicos.
Entretanto, várias desvantagens foram apontadas quanto à
utilização irrestrita do FI como única métrica para avaliação
da qualidade de uma revista científica.4,5 Diante disso, novos
índices bibliométricos foram idealizados para suprir as críticas ligadas ao FI e captar diferentes aspectos da influência
científica de uma revista, como o índice de imediatismo,
escore Eigenfactor, SJR (SCImago), pontuação de citações
(Cite Score), entre outros.6,7
A possibilidade de comparar vários índices bibliométricos, especialmente a partir de sua análise temporal, torna
possível identificar pontos fortes e fraquezas dos periódicos,
além de orientar políticas editoriais.8
O objetivo deste estudo foi avaliar a tendência dos principais indicadores bibliométricos dos ABD, na década de 2010
a 2019.

Estudo do tipo metodológico que se propôs analisar
a tendência dos principais indicadores bibliométricos publicados pelo Journal of Citation Reports
(https://jcr.clarivate.com/JCRLandingPageAction.action),
SCImago
(http://www.scimagojr.com),
e
Scopus
(https://www.scopus.com/sources), para a revista ABD
(ISSN: 0365-0596), no período de 2010 a 2019.
Cada base bibliográfica divide as publicações científicas
em itens citáveis e não citáveis, com discretas diferenças
entre as fontes. De modo geral, os itens citáveis incluem
artigos que constem resumo: geralmente, os artigos originais
(como investigação, relato de caso) e revisões. Resumos de
congressos, editoriais, cartas, correções, revisões de livros,
itens biográficos e republicações são, geralmente, computados como itens não citáveis.9
Os indicadores bibliométricos utilizados neste estudo
foram o FI de dois anos (JCR), índice de imediatismo, SJR
(SCImago), além do número de citações, itens citáveis,
pontuação de citação (Cite Score), percentual de citações
externas, percentual de artigos citados, percentual de artigos citáveis e o escore de influência dos artigos.10
O FI de dois anos é a métrica baseada nas citações da
revista (numerador), em dado ano, de artigos publicados nos
dois anos anteriores, divididas pelo número total de itens
citáveis publicados nos dois anos anteriores (denominador).
É calculado anualmente pela Clarivate Analytics (conhecida
anteriormente como Instituto de Informação Científica --ISI), no Journal Citation Reports.10
O índice de imediatismo representa o valor médio de
citações que um periódico recebe entre os artigos publicados, naquele mesmo ano, pelos periódicos de uma base
bibliográfica.10
O índice Eigenfactor utiliza a citação da base de dados
JCR, de maneira similar ao FI; porém, distribui pesos
para as revistas que citam tais artigos, desconsiderando as
autocitações (citações de referências do próprio periódico)
e se baseando nos dados de citação de cinco anos.10
O ranking de revistas científicas SCImago (SJR) é o
índice baseado na base de dados Scopus.10 Esse indicador
usa um método similar ao índice Eigenfactor, baseado na
ideia de que as citações de revistas altamente citadas têm
maior peso do que as pouco citadas, sem a influência de
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A análise dos principais indicadores bibliométricos dos
ABD demonstrou incremento substancial e consistente
quanto à influência científica e contemporaneidade de
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Em 2019, os ABD ocuparam a 57a posição das 68 revistas
da categoria ‘‘dermatologia’’ do JCR, e a 978a posição dentre 2.176 revistas de medicina clínica.
O índice H dos ABD atingiu o valor 39, indicando que há,
ao menos, 39 artigos citados ao menos 39 vezes, desde o
início do registro de citações pela SCImago.
Os sete artigos mais citados (segundo o JCR) em 2019,
publicados em 2017 e 2018, foram todos textos de revisão, dois ligados a infecções (esporotricose, mucormicose),
dois ligados a doenças inflamatórias (Behçet e dermatite
atópica), dois associados à cosmiatria (antioxidantes e fotoenvelhecimento) e um sobre melanoma.12---18
A tabela 1 apresenta os valores dos principais indicadores bibliométricos dos ABD na última década. Destaquem-se
o crescimento dos índices ligados às citações de artigos,
como o FI, que aumentou 233%; indicadores de relevância
das revistas que citam ABD, como o Eigenfactor, que aumentou 1.476%; ou indicadores ligados à contemporaneidade da
informação científica, como o Índice de Imediatismo, que
aumentou 278%.
A figura 1 mostra a evolução (2010-2019) do FI de dois
anos dos ABD, das revistas que compõem a base de dermatologia e dos periódicos brasileiros, segundo a base JCR. Os
ABD apresentaram, no período, uma evolução do FI superior às demais revistas de dermatologia (aumento de 27%)
ou mesmo das demais revistas brasileiras (aumento de 13%).
Os tempos desde a aprovação até a publicação online
dos dois artigos de revisão da última edição de 2019 dos
ABD foram de dois e quatro meses. Dentre os oito artigos
de investigação, o tempo médio entre a aprovação até a
publicação online foi de oito meses, com prejuízo potencial
ao número possível de citações.

Ano
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autocitações. O SJR deriva sua métrica de uma base de dados
mais ampla (Scopus) e usa um período de três anos para
os artigos publicados. Embora existam dezenas de indicadores bibliométricos, o índice Eigenfactor e o SJR vêm sendo
valorizados nos últimos anos.7
O Cite Score é outra métrica que avalia a lista de citações
por artigo publicado recentemente, calculando as citações
de todos os itens em relação aos publicados nos três anos
anteriores. Outra diferença do FI decorre do fato de o Cite
Score incluir todos os itens publicados, incluindo editoriais
e correspondências.11
O escore de influência dos artigos é derivado do índice
Eigenfactor, que é dividido pelos itens citáveis de um jornal e escalonados para uma média com valor 1,0. Baseia-se
num espaço de tempo de cinco anos e também não leva em
consideração as autocitações.10
Foram avaliadas também as séries temporais dos FI medianos das revistas dermatológicas e das revistas brasileiras,
indexadas no JCR, a fim de comparação com a tendência dos
ABD.
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Figura 1 Série temporal do Fator de Impacto de dois anos
dos Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD) e das medianas dos
Fatores de Impacto das revistas que compõem a base de dermatologia (Derm), e dos periódicos brasileiros (BRA), segundo o
Journal of Citation Reports no período de 2010 a 2019.

suas publicações, além de suas tendências sugerirem
manutenção do crescimento nos próximos anos.
A evolução do FI dos ABD, na última década, foi mais
expressiva que o pool de revistas da dermatologia, assim
como das revistas científicas brasileiras indexadas na base
JCR. Esse aumento também pode ter sido resultado da
procura pela publicação de mais pesquisas de qualidade,
usualmente direcionadas a periódicos estrangeiros com
maior FI, já que as avaliações acadêmicas, classificação
em concursos públicos, concessão de fomento científico
ou mesmo a categorização das pós-graduações são profundamente determinadas pelo FI dos periódicos em que os
artigos são publicados. Entretanto, há que se ressaltar que
o emprego do FI como única métrica de qualidade científica
apresenta sérias restrições.19---21
O FI é influenciado pela fração de itens citáveis de um
periódico, uma vez que os itens não citáveis somam-se ao
numerador do FI, quando são citados, mas não influenciam
em seu denominador. Diversos periódicos da dermatologia,
estrategicamente, reformataram algumas seções das revistas (p. ex., relatos de casos e comunicações breves) no
formato de cartas, de modo a permitir um maior volume
de publicações sem penalizar o FI.9,22 Em 2014, os ABD
contabilizaram 154 (94,6%) itens citáveis, o que se reduziu
para 108 (84,6%) em 2019, em grande parte pela introdução
das seções ‘‘case letter’’ e ‘‘research letter’’ para incluir
relatos de caso e comunicações breves. A interrupção das
publicações dos relatos de casos (aprovados e represados há
mais de um ano) deve impactar importantemente no crescimento do FI nos próximos dois anos. O índice H da revista,
especialmente se calculado com base nos artigos publicados
nos últimos cinco anos, é alternativa para contornar o viés
do FI causado pelos itens não citáveis.23
A composição dos itens citáveis nos periódicos também
pode impactar o FI. De maneira geral, artigos de revisão, grandes ensaios clínicos, artigos sobre doenças comuns
(p. ex., acne) ou de relevância social internacional (p.
ex., COVID-19) são mais citados que relatos de caso ou
artigos de relevância local (p. ex., lobomicose).24,25 Em
2019, todos os artigos mais citados dos ABD foram de revisão. Entretanto, a latência de mais de seis meses entre

a aprovação dos artigos de investigação e sua publicação
online (ahead of print) pode estar penalizando as citações
recentes dessas categorias nos ABD. Segundo a base SCImago, o FI de artigos citados em três anos para os ABD
é 17,5% maior que o FI baseado em dois anos.
Além da celeridade na publicação online dos artigos aprovados, que interessa diretamente os pesquisadores mais
produtivos, outro fator que pode atrair pesquisas de melhor
qualidade é a ponderação quanto ao limite de autores,
que apresenta restrições nos ABD. As equipes de pesquisa,
especialmente nos projetos multidisciplinares, estão ampliando seus quadros em todo o mundo, o que demanda maior
número de autores nas comunicações científicas.26 Ao passo
que certos grupos inflacionam o número de autores a fim
de gerar pontuação acadêmica fraudulenta, os ABD devem
desenvolver mecanismos para reconhecer contribuições verdadeiras de múltiplos autores.27
A performance do FI sofre o impacto das autocitações,
que podem inflacionar o número de citações; o incentivo às
autocitações é considerado má prática editorial.22,28 Como
alternativa, o JCR dispõe de uma medida de FI descontadas
as autocitações, além de existirem índices, como Eigenfactor e SJR, que não as utilizam em suas estimativas. Os ABD
ampliaram as citações externas de 48% para 94% na última
década, resultando em uma taxa de autocitações menor que
10%. Isso representa uma progressiva maior repercussão de
seus artigos na comunidade científica e indica consistência
na política editorial.
Outra prática que inflaciona artificialmente o FI é o
acordo de citações cruzadas entre revistas (stacking). Diversos periódicos científicos foram penalizados pelo JCR por
suspeita de stacking.29 Indicadores que pontuem a relevância das revistas que citam os artigos, como Eigenfactor, SJR
e Escore de Influência dos Artigos, são menos afetados por
stacking que o FI. O aumento dos valores de todos esses indicadores para o ABD, na última década, substancia o ganho
de influência junto à comunidade científica internacional.
Os manuscritos submetidos eletronicamente aos ABD são
revisados por pares, formados por especialistas em diferentes áreas do conhecimento dermatológico, de maneira
anônima. Os artigos de investigação quantitativa são submetidos, previamente, à análise da metodologia e dos
resultados, por estatísticos. Esse processo editorial aumenta
a qualidade final dos artigos publicados, além de retornar
aos autores reflexões críticas sobre sua própria pesquisa.30
É, pois, essencial manter um corpo homogêneo de revisores, promover treinamento metodológico e alinhamento
com as políticas editoriais da revista, para garantir a qualidade e elevar a influência dos ABD em diferentes áreas do
conhecimento.31
As revistas que compõem as principais bases bibliográficas são formadas majoritariamente por periódicos escritos
na língua inglesa, o que maximiza a citação de artigos
por pesquisadores anglófonos.32 A publicação bilíngue dos
ABD favorece a leitura e citação de seus artigos por pesquisadores de diferentes países.33 Além disso, o acesso
livre aos textos integrais dos ABD por meio das plataformas SciELO (https://www.scielo.br/) e Pubmed Central
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) possibilita a difusão
irrestrita da informação científica, democratiza o conhecimento aos pesquisadores com restrição de recursos, além de
atrair pesquisas de maior qualidade.34,35 Ainda, o subsídio da
312
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Sociedade Brasileira de Dermatologia para a submissão, revisão estatística e publicação dos artigos nos ABD maximiza a
oportunidade de publicação aos autores e instituições com
menos recursos de pesquisa, um modelo de boas práticas das
publicações científicas.36
O presente estudo apresenta como principal limitação
sua fundamentação em indicadores bibliométricos sujeitos
a falhas de classificação e registro, além da impossibilidade de cobertura de todos os indicadores existentes. Os
itens considerados citáveis nas diferentes bases bibliométricas diferem significativamente. Em 2019, enquanto o JCR
considerou 108 artigos citáveis para os ABD, a Scopus computou 182 itens, o que influencia no denominador do cálculo
do FI.9
O registro incorreto das referências bibliográficas dos
artigos foi apontado como um importante elemento na
ponderação automatizada das citações. Por exemplo, o
JCR computa, anualmente, milhões de citações oriundas
de dezenas de milhares de periódicos.37 Erros na grafia
dos nomes dos autores, títulos dos artigos e nomenclatura
dos periódicos são fatores que prejudicam o registro das
citações.
As citações das diferentes fontes também diferem em
função das revistas inclusas em sua base --- quanto mais revistas a compuserem, maior a probabilidade de haver citações
dos ABD. Por exemplo, a base de dermatologia do JCR, em
2019, foi composta por 68 revistas, enquanto a SCImago,
por 123. Em paralelo, o FI de dois anos dos ABD na base SCImago é 1,221; já na base JCR, é 1,121. Apesar das diferenças
dos valores, os indicadores baseados no número de citações
são bastante correlatos entre si. Saliente-se que não apenas
revistas dermatológicas citam os ABD; porém, compõem a
maior fonte de suas citações.
Da mesma maneira, há uma tendência de aumento anual
do número de revistas nas bases de dados, o que tem potencial de inflacionar, per se, o impacto geral das revistas.
Somente dentro da seção dermatologia, em 2019, o JCR
ampliou 23,6% sua base de revistas em relação a 2010.
Os indicadores bibliométricos devem ser analisados com
cautela na avaliação do impacto de uma revista. Artigos
de importância local, como surtos de doenças de caráter
regional ou de doenças muito raras, podem ser extremamente valiosos, porém têm menor probabilidade de citação.
Também, periódicos de diferentes áreas do conhecimento
apresentam fluxos de citação característicos, o que dificulta a comparação entre revistas de diferentes temáticas.
O FI mediano das revistas dermatológicas em 2019 foi 2,118;
enquanto, a reumatologia foi 3,135; e a alergia/imunologia
foi 3,497. De modo mais ilustrativo, as revistas de ciências sociais são menos citadas, ou citadas mais tardiamente
que as revistas médicas. Além disso, sua base referencial
depende expressivamente de livros, que não são indexados
como itens citáveis nas principais bases, prejudicando sua
comparabilidade pelo FI.19,24,38
Finalmente, os principais indicadores bibliométricos se
referem à influência científica de um periódico, e não são
relacionados com qualquer artigo de maneira independente.
Revistas com alto FI publicam artigos que nunca serão citados, e, do mesmo modo, artigos com grande repercussão
científica são publicados em revistas menos expressivas.8
Os pesquisadores devem priorizar a publicação de artigos completos, com resultados e discussão amplos, em

vez do fracionamento dos resultados em diferentes artigos
(salami science) para inflacionar suas próprias métricas.39
A finalidade de uma revista científica, como veículo de
comunicação e crítica ao paradigma científico estabelecido,
deve prevalecer frente à escolha e aceitação de um artigo
pelo seu potencial de citação.3,22

Conclusão
Na última década, houve incremento consistente dos principais indicadores bibliométricos dos ABD, especialmente se
comparados aos índices de revistas dermatológicas mundiais e revistas científicas médicas nacionais. Salientam-se o
aumento da taxa de citações dos artigos, acesso aberto,
publicação bilíngue, política editorial envolvendo alta quantidade de artigos citáveis (mantendo fluxo de relatos de
caso) e avaliação por pares, garantindo melhor qualidade
final para o artigo. Apesar do crescimento substancial dos
ABD, a hipervalorização dos índices bibliométricos por parte
de agências de fomento e universidades continua a desviar
a submissão aos ABD frente a revistas internacionais com
maior FI.
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