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Linhas de 
Pesquisa

 Estudos Cientométricos (Bibliométricos, Webométricos e/ou 
Altmétricos) de Instituições;

 Estudos métricos em Informação e Saúde;

 Estudos métricos de literatura cinzenta e impacto de ações de 
acesso aberto;

 Estudos altmétricos de pesquisadores, revistas ou áreas 
específicas da ciência;

 Levantamento de dados e análises a partir de grandes bases de 
dados de produção acadêmica (Lattes, Capes, BDTD, etc...);

 Divulgação Científica, Comunicação em Saúde, Digital Methods e 
Mídias Sociais.



Google Analytics –
Panel de Controle
Dados de 2008 para 
sítio de divulgação 
científica



Blog Pulse –Consulta 
em 2010 para termos 
dilma, serra e marina



Exemplo de 
correlações absurdas: 
consumo de 
margarina e divórcios 
no estado do Maine 
(EUA)
Fonte: 
http://flowingdata.com/2014/05/12/
random-things-that-correlate/



Fontes de Dados

▪ Distorções na Cobertura (Bias);

▪ Mudanças ao longo do tempo 
(inclusões/exclusões);

▪ Sobreposição de dados;

▪ Limpeza e confiabilidade da base.



UFAM
na

Scopus



Fiocruz
na

Scopus



Gouveia & Kurtenbach 
(2009)
Mapping the web relations of 
science centres and museums from 
Latin America
Scientometrics, Vol. 79, No. 3 (2009) 
491–505



Gouveia & Kurtenbach 
(2009)
Mapping the web relations of 
science centres and museums from 
Latin America
Scientometrics, Vol. 79, No. 3 (2009) 
491–505



Vanti (2010)
A presença das universidades 
públicas federais brasileiras na Web
XI ENANCIB





ISSN 0020-7496 - International Journal of Nursing Studies



ISSN 0020-7496 - International Journal of Nursing Studies



ISSN 1984-0446 - Revista Brasileira de Enfermagem



VOSViewer

 Software para construção e visualização de redes
bibliométricas;

 Desenvolvido pela Universidade de Leiden (CWTS);

 Os nós podem ser periódicos, pesquisadores, 
publicações, países, termos;

 A rede é formada por arestas que representam citação, 
coupling bibliográfico, co-citação, ou relações de co-
autoria.



VOSViewer

 Pode fazer mineração de texto dos resumos;

 Visualização colorizada por grupos, pelo ano mais
antigo em que o evento ocorreu ou heat-map;

 Necessária a de-duplicação e desambiguação previa 
por thesaurus.







Redes de Co-Autoria

[UFAM]



Co-Autoria por Países 

[UFAM]



Co-Autoria por Países

[UDESC]



Co-Ocorrência de 
Termos Index 

Keywords

[UFAM]



Co-Ocorrência de 
Termos Author

Keywords

[UFAM]







Consultas
Scopus

 SRCTITLE({nome da revista})
 Retorna todos os artigos da revista indexados na base;

 Exemplo: SRCTITLE ({Acta Amazonica}).

 REF({nome da revista})
 Retorna todos os documentos que citaram artigos da revista;

 Exemplo: REF({Acta Amazon.} OR {Acta Amazonica});

 Atenção para os vários formatos de citação;

 Revistas não indexadas na base podem ser consultadas! ☺



Estudos 
Possíveis

 SRCTITLE({nome da revista})
 Redes de co-autoria (por autor, instituição (endogenia), país);

 Redes de co-ocorrência (palavras-chave associadas às publicações 
(globalmente ou ao longo do tempo));

 Citação (troca de citações entre autores);

 Acoplamento bibliográfico (compartilhamento de referências);

 Co-Citação (co-ocorrência numa mesma lista de referências); 

 Redes de co-ocorrência (termos nos títulos e abstracts associados às 
publicações (globalmente ou ao longo do tempo)).

 REF( {nome da revista})
 Redes de co-autoria (por autor, instituição, país);

 Redes de co-ocorrência (palavras-chave associadas às publicações 
(globalmente ou ao longo do tempo));

 Citação (troca de citações entre autores);

 Acoplamento bibliográfico (compartilhamento de referências);

 Co-Citação (co-ocorrência numa mesma lista de referências);

 Redes de co-ocorrência (termos nos títulos e abstracts associados às 
publicações (globalmente ou ao longo do tempo)).



Co-Autoria por Países 

[online brazilian journal
of nursing]



Citation (troca de 
citações entre revistas)

[Ref: Acta Amazonica]



Citation (troca de 
citações entre revistas)

[Ref: online brazilian
journal of nursing]



Coupling Bibliográfico

[Ref: online brazilian
journal of nursing]



Co-Citation

[Acta Amazonica]



Co-Ocorrência de 
Termos no Título

[Ref: Acta Amazonica]



Co-Ocorrência de 
Termos no Título

[Area: Nursing;
Authors: Brazil]



Co-Ocorrência de 
Termos no Título e 

Abstract

[online brazilian journal
of nursing]



https://fabio-gouveia.youcanbook.me/

https://fabio-gouveia.youcanbook.me/


Obrigado!
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