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Resumo
Em 2015 as revistas científicas impressas completaram 350 anos de existência. É fácil compreender que
neste longo período de tempo as padronizações de citação (metadados) foram bem estabelecidas. A partir
de 1991, Paul Ginsparg lançou nos EUA a primeira revista eletrônica que se tem notícia. Infelizmente, até
o momento não existe uma padronização definitiva de como citar os artigos científicos publicados por
meio desta nova plataforma. Um dos desafios para esta padronização é a publicação em fluxo contínuo,
modalidade nova que surgiu com as revistas digitais. Assim, as bases de dados muitas vezes cometem erros
na citação das referências, uma vez que os autores, por desconhecimento, também citam errado. O objetivo
deste trabalho foi realizar correções nas referências citadas erroneamente, nos últimos cinco anos na base
Web of Science (WoS), do The Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases
(JVATiTD), com vistas a avaliar o impacto desta ação. Os resultados publicados em 2018 pelo Journal
Citation Reports da Clarivate Analytics foram os seguintes: o Fator de Impacto (FI) de dois anos cresceu
de 1.44 para 1.78, e o de cinco de 1.12 para 1.74. Este case de sucesso mostra claramente que somente as
citações completas e consideradas válidas são contabilizadas no cálculo do FI. Assim, torna-se imperativo
que os editores incluam o monitoramento dos indexadores nas atividades da equipe da revista, em especial
na base WoS, de forma a evitar erros que possam comprometer o real valor do FI. Esta ação otimiza os
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indicadores bibliométricos e melhora o prestígio do periódico, culminando com aumento da visibilidade e
da procura e submissão de manuscritos de impacto.
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1 INTRODUÇÃO
Os indicadores bibliométricos são
índices quantitativos que visam avaliar o
impacto da produção científica dos periódicos
(Costa et al, 2012). Tal produção pode ser
acessada, em sua maioria, a partir das bases
de dados denominadas indexadores. Estes
agrupam a produção científica mundial por
meio dos metadados e fornecem acesso de
forma aberta ou fechada, de acordo com a
política editorial de cada revista. (SIMIONATO
et al, 2017; OLIVEIRA, 2017). As principais
bases estratégicas são: a Web of Science (WoS),
Scopus, Pubmed, Scientific Electronic Library
Online (SciELO) e Google Scholar. Dessa forma,
as citações da produção científica mundial
indexadas nessas bases permitem o cálculo
dos indicadores bibliométricos (Mugnaini,
2008). Entre estes últimos podemos citar os
mais importantes: o Fator de Impacto (FI),
o CiteScore, Scientific Ranking Journal, Source
Normalized Impact per Paper (SNIP) e o Fator H
(H-index) (Costa et al, 2012).
A WoS, da Clarivate Analytics, é uma das
principais bases de dados mundiais. Anualmente
disponibiliza a análise bibliométrica, em
especial os fatores de impacto de dois e de
cinco anos, utilizados como ferramenta para
avaliar a produção científica. (COSTA et al,
2012; MUGNAINI, 2008). Todas as métricas
calculadas pela WoS podem ser acessadas no
Journal Citation Reports (JCR).
Historicamente, o FI foi proposto
por Eugene Garfield em 1955 para classificar
e avaliar as revistas incluídas na Science Citation
Index do Institute for Scientific Information (ISI),
sendo utilizado até hoje como avaliador da
qualidade das revistas não somente por autores,
mas também como parâmetro pelas agências
de fomento para distribuição de recursos para
a pesquisa (MUGNAINI, 2008; RUIZ, 2009).
No Brasil, o FI é utilizado pela Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) como valor base para a estratificação
dos periódicos nacionais e internacionais.
O sistema Qualis da Capes tem por objetivo
avaliar a qualidade da produção intelectual
dos programas de pós-graduação brasileiros
(Capes, 2016).
O FI, publicado desde 1960, é
definido quantitativamente pela razão entre
a quantidade de citações e a quantidade de
artigos publicados no período de dois anos
(STREHL, 2005). Neste sentido, o fator de
impacto é registrado por revista e não pelo
artigo, apresentando a representatividade da
revista no cenário científico mundial.
O FI, mesmo tendo recebido algumas
críticas, é um indicador de prestígio, sendo
utilizado por vários tipos de profissionais que
analisam os periódicos científicos. Strehl (2005),
por exemplo, aponta que os bibliotecários
podem usar o FI para apoiar a decisão sobre
a escolha e aquisição de periódicos para as
bibliotecas; enquanto cientistas usam esse
indicador para selecionar periódicos para
publicação. Para a autora, as agências de
fomento utilizam o FI na geração de políticas
científicas públicas, assim como na avaliação
de pesquisadores e instituições.
Em cada área o FI tem aspectos
diferentes, não apenas em relação às diferenças
disciplinares no processo de disseminação dos
resultados científicos - algumas disciplinas
preferem livros ou eventos, por exemplo.
Nem todas as disciplinas possuem
inserção internacional, seja por realizarem
publicações em português ou se tratarem de
questões muito regionais, como as áreas de
direito e linguística, por exemplo. Na área da
educação, por exemplo, Ponce et al (2017),
discutem se o FI é realmente importante em
temas de estudos muito localizados.
Entretanto, em áreas mais universais
como a saúde, tecnologia e ciências rígidas, o
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FI pode ser representativo e importante na
internacionalização dos periódicos.
A base do cálculo do FI pode
apresentar algumas distorções, em parte
agravados pelas revistas digitais de fluxo
continuo (SIMIONATO, 2017). Problemas na
normalização das citações, como diferenças
nos nomes das revistas, autores e outros ainda
são constantes. Desta forma, erros em citação
podem acometer o FI, na medida em que
impedem a contabilização das erradas pelos
indexadores.
2 O JOURNAL OF VENOMOUS
ANIMAIS AND TOXINS INCLUDING
TROPICAL DISEASES (JVATITD)
O The Journal of Venomous Animais
and Toxins including Tropical Diseases (JVATiTD)
é um periódico eletrônico científico brasileiro
indexado nas bases WoS, SciELO, Scopus e
PubMed. Foi lançado em 1995 e de acesso
aberto, com publicações em inglês, numa época
em que a Internet comercial ainda não estava
disponível no Brasil (MARTINS et al, 2017;
BARRAVIERA, 2013; BARRAVIERA, 2015,
JVATiTD, 2015, JVATiTD, 2018). Em 1998 foi
a primeira revista eletrônica selecionada para
integrar a base de dados SciELO (MARTINS
et al 2017, SIMIONATO et al 2017).
De lá para cá, foram implantadas
diversas ações visando a melhoria e a
modernização da revista, tais como a
manutenção do acesso aberto, a publicação
em fluxo contínuo, a reavaliação constante do
corpo editorial e a busca pela publicação de
séries temáticas e especiais (SIMIONATO et
al, 2017).
Dentre estas ações, estão a monitoria
permanente das citações na base WoS,
visto que é do interesse geral que os índices
bibliométricos publicados anualmente sejam
fidedignos e compatíveis com a qualidade das
publicações no periódico.
Assim, o objetivo desse estudo é
avaliar o impacto da monitoria e da correção
das citações erradas na base do WoS entre 2012
e 2017.

3 METODOLOGIA
Em 2017, a Associação Brasileira de
Editores Científicos (Abec) promoveu durante
seu congresso anual denominado Abec Meeting,
a oficina de trabalho denominada “Fator de
Impacto: promovendo erro zero nas métricas
do seu periódico”. Esta foi ministrada pelo
professor Ricardo Azevedo, da Universidade de
São Paulo (USP). Para Azevedo (2017, online)
“é fundamental que os editores conheçam e
monitorem as métricas de seus periódicos”,
observando-se permanentemente as citações,
cujos produtos finais serão o aumento do
prestígio e da visibilidade do periódico.
Assim, a equipe do JVATiTD
participou da oficina e aprendeu acessar a base
WoS e verificar todas as referências citadas,
incluindo as certas e as erradas.
A consulta das referências citadas
é feita pelo portal de periódicos da Capes.
Deve-se selecionar a opção de busca “Buscar
base” e, em seguida, digitar “Web of Science”
na guia “Busca por título”. O nome da base
selecionada deve ser “Web of Science – coleção
principal (Clarivate Analytics)”.
Após isso, seleciona-se “pesquisa de
referência citada” e insere-se o nome da revista
de interesse no campo “publicação citada” e o
ano da publicação. Esta busca gera uma lista
com todos os artigos da revista pesquisada que
foram citados no ano selecionado (Figura 1).
A partir disto, faz-se a averiguação de
toda a lista, atentando se o título do manuscrito
e o nome dos autores estão apresentados
corretamente. De maneira geral, citações que
apresentam problemas têm o campo “DOI
number” em branco e o título do trabalho não
é um link válido para a publicação (Figura 1).
Deve-se selecionar, o(s) trabalho(s)
que apresentam problema e clicar em “Encerrar
pesquisa”. Isto fará o direcionamento
para o(s) artigo(s) onde encontra(m)-se a
citação incorreta (Figura 2). Nesta página,
é necessário clicar no título para visualizar
o artigo completo. No menu à direita, será
apresentado o número de referências citadas
(Figura 3). Ao clicar neste número todas as
referências são listadas. Este é o momento de
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localizar a citação de sua revista que foi citada
erroneamente (Figura 4).
É importante anotar o número
desta referência e qual o erro apresentado.
Com estas informações, retorna-se à primeira
página do artigo e clica-se na opção “sugerir
uma correção” (Figura 5). Na página que será
exibida, deve-se selecionar a opção “Cited
reference” no menu “Type of change” e incluir o
máximo de informações possíveis. Na parte
inferior do formulário, no campo “Change

requested” deve-se informar qual referência
está citada errada e qual o erro, bem como
fornecer como deve ser feita a citação correta
desta referência (Figura 6).
Após o envio, é encaminhado um
e-mail automático de confirmação pela base
WoS. A alteração é atendida, em geral 7 a 10
dias após a submissão da correção. A base não
informa se houve ou não correção, portanto é
importante a monitorização permanente das
referências.

Figura 1 - Resultado da busca “pesquisa de referência citada” na base “Web of Science”. Após
seleção do artigo desejado, clica-se em “Encerrar pesquisa” ao final da página

Fonte: Web of Science (2019)
Figura 2 - Resultado da busca indicando o artigo que contém a referência citada erroneamente

Fonte: Web of Science (2019)
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Figura 3 - Visão geral do artigo contendo a referência citada erroneamente. No detalhe, o link
para acessar as referências

Fonte: Web of Science (2019)
Figura 4 - Localização da referência citada erroneamente

Fonte: Web of Science (2019)
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Figura 5 - Ferramenta “Sugerir uma correção” (em destaque)

Fonte: Web of Science (2019)
Figura 6 - Formulário para a solicitação de alteração da referência citada erroneamente

Fonte: Web of Science (2019)
4 RESULTADOS
O JCR publica anualmente as métricas
quantitativas de mais de 11 mil revistas indexadas
na base WoS de todo o mundo. Em 2017,

antes das correções os Fatores de Impacto de
dois e de cinco anos, da revista JVATiTD eram,
respectivamente, 1.44 e 1.12, como mostra a
Figura 7.

Ci. Inf. Rev., Maceió, v. 6, Número Especial, p. 27-36, fev. 2019
doi: http://dx.doi.org/10.21452/23580763.2019.6ne.27-36

32

Impacto das correções das citações erradas na base Web of Science (WoS) sobre o Fator de Impacto - um
case de sucesso

Figura 7. Efeito da da correção na base do WoS sobre o Fatores de Impacto do JVATiTD. A (verde): antes das correções. B (roxo): Após as correções

Fonte: Journal Citation Reports (2018)
Ao consultar a base WoS no link
“pesquisa de referência citada”, verificou-se que
entre os anos de 2012 e 2017 dezenas de referências
estavam incompletas e, portanto, sem validade no
cálculo do FI. Foi constatado então que nossos
índices bibliométricos estavam abaixo dos valores
reais. Os principais erros observados foram: nome
do autor incorreto, número do volume, fascículo e
paginação errados, ausência do número do artigo
(atribuído apenas para as publicações eletrônicas
em fluxo contínuo) e do DOI.
A partir de então, foi realizada a correção

de cada uma das referências erradas conforme a
orientação da oficina ministrada em 2017 pela
Abec. Em 2018, o JCR publicou os fatores de
impacto de dois e de cinco anos que aumentaram
respectivamente para de 1.44 para 1.78 e de 1.12
para 1.74.
Baseado nesta conquista o JVATiTD
foi reclassificado pelo Qualis da CAPES no
estrato B1 para Medicina I e II, Medicina
Veterinária (Toxicologia), Zootecnia/Recursos
Pesqueiros e Odontologia e B2 para Saúde
Coletiva e Farmácia.

Figura 8 - Evolução do Fator de impacto na base WoS entre 2013 e 2017

Fonte: Web of Science (2017)
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Figura 9 - Quinta revista mundial de acesso aberto na base Web of Science na área de Tropical
Diseases

Fonte: Web of Science (2017)
5 CONCLUSÕES
Este case de sucesso mostra claramente que
somente as citações completas e consideradas
válidas são contabilizadas no cálculo do FI
pela base WoS. Assim, torna-se imperativo
que os Editores incluam o monitoramento

dos indexadores nas atividades da equipe da
revista, de forma a evitar erros que possam
comprometer o real valor do cálculo do FI.
Esta ação otimiza os indicadores bibliométricos
e melhora o prestígio do periódico, culminando
no aumento da visibilidade e maior procura e
submissão de manuscritos de impacto.

IMPACT OF CORRECTIONS OF WRONG CITATIONS AT WEB OF SCIENCE (WOS)
DATABASE ON THE IMPACT FACTOR - A CASE OF SUCCESS
Abstract
In 2015 printed scientific journals complete 350 years. Thereby, in this long period of time standardization
of citations (metadata) has been well established. In 1991, Paul Ginsparg released in the USA the first
known electronic scientific journal. Unfortunately, so far, there is not a definitive standardization about
how to cite the scientific manuscripts published through this new platform. A major challenge for this
standardization remains on continuous flow publishing, a new format that has appeared along with digital
journals. Thus, mistakes in citing references are often found on databases since authors also cite it wrong for
lack of knowledge. The aim of this report was to correct the erroneously cited references of the Journal of
Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases (JVATiTD) over the past five years in the Web
of Science (WoS) database to assess the impact of this action. The results published in 2018 by Clarivate
Analytics’ Journal Citation Reports were as follows: the two-year Impact Factor (IF) rose from 1.44 to 1.78,
and the five from 1.12 to 1.74. This case of success clearly shows that only the complete and valid citations
are counted in the calculation of the IF. Therefore, it is imperative that Editors include the monitoring of
the databases in the activities of the journal staff, especially in the WoS database, in order to avoid errors
that could compromise the real value of the IF. This action optimizes bibliometric indicators and improves
the journal’s prestige, resulting in increased visibility and demand for submission and impact manuscripts.
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