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O Fator de Impacto tem uma série de 

deficiências bem documentadas:  
a)Distribuições de citação são altamente 

enviesadas;  

b)As propriedades do Fator de Impacto são 

específicas do campo: é um composto de múltiplos e 

muito diversos tipos de produções, incluindo 

trabalhos de investigação primária e revisões;  

c)Fatores de Impacto podem ser manipulados (ou 

“capturados”), pela política editorial. 

http://am.ascb.org/dora/
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Mauricio Rocha-e-Silva pensou que tinha 
descoberto uma maneira fácil de alavancar 
os periódicos brasileiros. A partir de 2009, 
ele e vários outros editores publicaram 
revisões que contêm centenas de 
referências a artigos em revistas uns dos 
outros “- a fim, diz ele, de elevar os fatores 
de impacto das revistas” 



http://cienciabrasil.blogspot.com.br/2013/06/entendendo-os-motivos-que-levaram.html 

A vergonha Scielo/ Web of Science 
citation staking  

 Revistas brasileiras usaram artimanhas para aumentar e 

burlar o fator de impacto (FI) sem aparentar autocitação 

 Foram eliminadas do JCR: Clinics; Acta Ortopedica 

Brasileira; Jornal Brasileiro de Pneumologia (JBP); 

Revista da Associação Médica Brasileira (RAMB)  

 Em comum, quase todas as revistas têm editores que são 

professores da USP 

 O editor da Clinics tinha o segundo maior IF dos 

brasileiros no JCR 2011  

 JCR detectou outras 66 no mundo 
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http://cienciabrasil.blogspot.com.br/2013/06/entendendo-os-motivos-que-levaram.html 

 Distorcem o processo de avaliação do sistema de pós-

graduação do Qualis 

 Distorcem o financiamento CNPq/CAPES/FAPESP 

para periódicos 

 Distorcem o sistema de avaliação por pares 

 Distorcem os índices h dos pesquisadores 

 Distorcem e distorcem (uma fraude) a avaliação dos 

pesquisadores para bolsa de produtividade em 

pesquisa 
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A vergonha Scielo/ Web of Science 
citation staking  
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#Adagio 
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Take a walk on the wild side 
              “Dê um passeio pelo lado selvagem”  (Lou Reed). 

Valium would have helped that bash…  

“Valium deveria ter ajudado nessa doideira…” 
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A mula “produtivista” sem cabeça 
[publish or perish] 
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“Uma cenoura bem grande...” 

30 

1ª submissão: 
A1/A2 Qualis 
Q1 Scimago 
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WebQualis: 

 

A1-Odontologia 

A2-Saúde Coletiva 
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Publicações na PubMed/MEDLINE 

com indexadores selecionados 

“JOURNAL” < CD&OE > = 2841 

and  

“ANY FIELD” < BRAZIL > = 94 (3,3%) 

and 

“ANY FIELD” < UNIFIED HEALTH SYSTEM > = 0 

“ANY FIELD” < HEALTH SYSTEM > = 6 

“ANY FIELD” < HEALTH SERVICES > = 15 
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Os 100 artigos mais citados em odontologia 
Pesquisa: (ISI) Web of Science – JCR.  

Número de citações: 326-2050.  

Publicação: em 21 das 77 revistas (maior fator de 
impacto).  

Tipo mais comum: série de casos (22%), revisão 
narrativa / opinião de especialistas (19%), apesar de 
seu baixo nível de evidência.  

Foco: periodontia e implantodontia.  

Conclusão: Número de citações não reflete 
necessariamente qualidade da pesquisa.  
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Descobertas festivas, fracassos 

discretos 

 Análise estatística de mais de 4.445 
estudos realizados em animais de 
laboratório, reunidos em 160 
metanálises 

 Intervenções eficazes e significativas, 
sem suspeita de viés, foram observadas 
em oito metanálises (5%), contra cerca 
de 40% de resultados positivos 
publicados 

 Tendência dos cientistas em publicar 
somente os resultados positivos, 
deixando os resultados negativos 
enterrados em cadernos de laboratório  

TSILIDIS, KK; PANAGIOTOU, OA; SENA, ES;  et al. Evaluation of Excess Significance Bias in Animal 

Studies of Neurological Diseases. PLoS Biol, v.11, n.7, 2013. 
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#JaVirouBlues 

35 



36 

Gráficos não neutros 
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Os foguetes do Corcovado 

Alberto Dines, http://www.observatoriodaimprensa.com.br/, 2013 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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Os foguetes do Corcovado 

 De 2009 a 2013 o que determina esta 
guinada de perspectiva? 

 “Economicismo”, pouco científico, mais 
baseado em “plantar expectativas”? 
 Manifestações de junho? 
 Corrupção? 
 Ausência de reforma política 
 Gestão pública? 
 “Efeito” Eike Batista? 

Alberto Dines, http://www.observatoriodaimprensa.com.br/, 2013 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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Os foguetes do Corcovado 

 Quem é este [BraZil] genérico, 
impessoal?

 Caricaturas – mesmo virtuais – são 
desprovidas de sutilezas 

 Charges não devem ser tomadas ao pé 
da letra, valem somente pelas 
impressões que despertam 

 A solução, por ora, talvez seja deixar de 
comprar The Economist 

Alberto Dines, http://www.observatoriodaimprensa.com.br/, 2013 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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Nos últimos 8 anos, o maior país da América 

Latina começou a crescer (...) Mas o Brasil 

não é formidável ainda (...) O país produz 

poucos papers de alto impacto e apenas um 

mínimo de patentes. Seu sistema de 

educação pública primária e secundária está 

em frangalhos (...) 

http://www.sciencemag.org/content/330/6009/1306.summary 

http://www.sciencemag.org/content/330/6009/1306.summary
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