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Fonte: University of California‐Irvine http://www.lib.uci.edu/dss/



PESQUISA→
DIVERSAS AUDIÊNCIAS E GRUPOS 
INTERESSADOS

❑ Academia
❑ Profissionais
❑ Público em geral
❑ Educadores e alunos
❑Mídia e influenciadores
❑ Artistas

❑ Financiadores
❑ Pesquisadores independentes
❑ Grupos de interesse especial
❑ Formuladores de políticas
❑ Governantes 
❑ Empresas



O que é altmetria?1



Indicadores não tradicionais 
de atenção e interação online 
com resultados de pesquisas 
acadêmicas

ALTMETRIA→

https://www.slu.se/en/subweb/library/publish-and-
analyse/bibliometrics/altmetrics/



Dados que explicam o volume e a natureza da atenção online 
recebida por resultados de pesquisas

Pode medir quantas pessoas compartilharam ou interagiram com 
uma produção acadêmica online e onde

Fornece evidências de envolvimento com diversos públicos e 
potencial impacto da pesquisa

Complementa as métricas tradicionais de citação

MÉTRICAS ALTernativas



Altmetria captura...



Altmetria não é só um 
número
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Contexto é fundamental

Sempre observe o que as 
pessoas estão dizendo, e 
não apenas os números

Atenção ≠ Qualidade









Altmetria não substitui 
as métricas tradicionais
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Métricas tradicionais …só contam uma parte da 
história

Indicadores bibliométricos, como o índice H e o 
fator de impacto da revista, são limitados em 

diversos aspectos (relatam apenas o 
envolvimento acadêmico, são lentas, não 

oferecem contexto...)

ALTMETRIA

A altmetria ajuda a expandir 
nossa visão sobre a atenção 
recebida pela pesquisa, 
permitindo compreender e 
relatar uma atenção social 
mais ampla, além da 
academia e das métricas 
tradicionais de citação.



Métricas alternativas são 
muito mais imediatas
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❑ Estudo de 2017 
comparou mais de 1 
milhão de registros de 
citações Scopus e dados 
altmétricos associados

❑ Os autores analisaram 15 
disciplinas diferentes em 
relação a várias fontes de 
atenção online

❑ Concluiu que pesquisas 
divulgadas em blogs têm 
correlação com um 
aumento médio de 5% 
nas citações

❑ Em algumas áreas, como 
ciências da saúde e 
enfermagem, o aumento 
da citação foi superior a 
36%

Conexão entre atenção online e 
citações

Hassan, SU., Imran, M., Gillani, U. et al. Scientometrics (2017) 113: 1037. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2512-x



Altmetria não é apenas 
para artigos de 
periódicos
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Livros e monografias



Datasets, imagens, 
posters...



Você pode usar altmetria
para ver quem está falando 
sobre seu periódico
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Encontre 
evidências de 
quem está 
falando sobre 
a pesquisa e 
onde



•

Descubra menções aos artigos de seu 
periódico



A altmetria pode 
ajudar a guiar sua 
estratégia
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Identifique quais tipos de atenção são 
importantes para a sua revista



❑ Onde as pessoas estão acessando e compartilhando minha 
pesquisa?

❑ Que tendências de sentimentos emergem dessas fontes?

❑ Quais dados geográficos e demográficos seriam úteis?

❑ Como os dados altmétricos podem oferecer insights sobre meu 
campo de pesquisa?

Interpretando os dados altmétricos



Altmetria pode ser usada 
para analisar o desempenho 
do periódico
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Use altmetria para comparar métricas 
online do periódico



É fácil encontrar dados 
altmétricos
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Altmetric Bookmarklet

www.altmetric.it

http://www.altmetric.it/


Dimensions - http://app.dimensions.ai

http://app.dimensions.ai/


Você pode incorporar 
dados altmétricos em 
seus artigos
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Selos Altmetric



Obrigada!
E-mail: aandreafg@gmail.com
Redes sociais: about.me/andreafg


