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Fator de Impacto - Journal Citation 

Reports (JCR)

O Fator de Impacto (FI) ou Impact Factor (IF) identifica a

frequência média com que um artigo de um periódico é

citado em um determinado ano. É um método

bibliométrico que avalia a importância de periódicos

científicos em suas respectivas áreas, sendo a principal

métrica utilizada para avaliar as revistas científicas

mundialmente ao contabilizar o número de vezes que os

artigos publicados por determinada revista são citados.

Criado por Eugene Garfield, o fundador do Institute for

Scientific Information (ISI), que hoje faz parte da

Clarivate Analytics, o FI é publicado pelo Journal of

Citation Reports (JCR) desde 1972.



Avalia as revistas mais importantes por área do

conhecimento que foram publicadas no ano de

referência, avaliadas por influência, citações

recebidas, e vários outros indicadores são

calculados, como o Fator de Impacto - FI

Mantida e atualizada pela Clarivate Analytics

Disponível no Portal de Periódicos da Capes

Todas as revistas no JCR são originadas de dois 

índices: Science Citation Index Expanded (Ciências) 

e Social Sciences Citation Index (Ciências Sociais)

Journal Citation Reports (JCR)



Na última versão atualizada que é de 2019, o JCR

contemplou a cobertura de 11.877 periódicos, dos

quais 64% demonstram um aumento do Impact Factor

(IF).

Nesta última versão atualizada foram integradas 3

novas categorias de áreas do conhecimento, são elas:

- Quantum Science & Technology (Science Citation

Index Expanded): 14 revistas

- Development Studies (Social Sciences Citation

Index): 41 revistas

- Regional & Urban Planning (Social Sciences

Citation Index): 39 revistas

Journal Citation Reports (JCR)



➢ Como acessar o Fator de Impacto do periódico

➢ Cálculo do Fator de Impacto

➢ Analise e ranking de resultados

➢ Relatório de citações

➢ Busca por periódico

➢ Outras métricas importantes do JCR

Roteiro



COMO ACESSAR O FATOR DE IMPACTO

Acesse o site da PUCPR: https://www.pucpr.br/

Clique na guia Biblioteca, logo após clique em Biblioteca Online

Biblioteca → Biblioteca Online

https://www.pucpr.br/


COMO ACESSAR O FATOR DE IMPACTO

Clique para acessar o Portal da Capes em CLIQUE AQUI

Biblioteca → Biblioteca Online → Portal de Periódicos Capes



ATENÇÃO!

Se você estiver fora do campus da PUC, realizando o acesso de 

forma externa é necessário fazer o acesso remoto via Acesso Café 

para poder localizar a base JCR - Journal Citation Reports

Acesse o tutorial do Acesso remoto do Portal Capes pela página 

de tutoriais da Biblioteca: https://www.pucpr.br/biblioteca/biblioteca-

online/tutoriais-de-acesso-as-bases-de-dados/

Nas opções de busca da Capes clique em “Buscar Base”

https://www.pucpr.br/biblioteca/biblioteca-online/tutoriais-de-acesso-as-bases-de-dados/


COMO ACESSAR O FATOR DE IMPACTO

Em Buscar Base digite no campo disponível a base JCR e clique 

em Enviar. Retornará a base Incites Journal Citation Reports –

JCR, clique sobre ela.

Clique para ser 

direcionado para o 

site/plataforma da base



Para acessar informações adicionais da base e 

os recursos oferecidos por ela, clique no ícone    

,em ações. Possibilitando o usuário conhecer 

mais sobre a base e decidir pelo acesso ou não.



Bem-vindos a Journal Citation Reports!!

Tela inicial da base



Pesquisa e ranking dos periódicos mais 

importantes em determinada área do 

conhecimento

Na tela pesquisa 

inicial da base 

clique no ícone 

“Browse by Journal”



Ranking dos períodicos

*Obs: Esse ranking é de periódicos que estão indexados 

na base Web of Science

Ranking de 

periódicos de 

todas as 

áreas do 

conhecimento

Para visualizar o ranking de um área do conhecimento específica, clique 

em “Select Categories” e selecione clicando ao lado da área de interesse.

Em “Customize Indicators” seleciona-se 

quais indicadores/métricas quer ser 

mostrado no ranking/relatório dos periódicos.



Selecionei a área de Imunologia 

(Immunology)

Selecione a área de conhecimento de interesse e, rolando a 

barra mais abaixo até o final da tela, clique em “Submit”.

Na opção “Select JCR Year” é 

possível selecionar qual edição do 

JCR você quer gerar o relatório.



Ranking dos periódicos da área de 

Imunologia (Immunology)

Lista/Ranking dos periódicos mais influentes na área de Imunologia quanto 

ao Total de citações recebidas (Total Cites), Fator de Impacto (Impact Factor) 

e Eigenfactor Score.

Ranking do Fator de Impacto



É possível baixar a lista/ranking dos 

periódicos com os dados de Fator de 

Impacto no ícone 

No canto superior direito é possível realizar o download da lista/ranking dos 

periódicos. Clique no ícone       e baixe em no formato CSV ou XLS.



Identificação de qual o periódico me 

interessa

Rolando a barra para baixo você escolhe qual periódico tem interesse em 

saber mais na área de Imunologia. Clique em cima do título da revista para 

ser direcionado.



Informações gerais e perfil do periódico 

selecionado: ALLERGY



Rank do Fator de Impacto do periódico 

ALLERGY

Na pagina inicial das informações gerais do periódico, rolando a página para 

baixo é possível visualizar o item Rank, clicando em cima dele aparece o ranking 

por ano de edição do JCR, qual posição o periódico se encontra na lista geral dos 

periódicos da área, quartile ao qual pertence e percentile do Fator de Impacto.

Observe que esse periódico encontra-se classificado em duas 

categorias de áreas do conhecimento: Allergy e Immunology

Na coluna 

dos anos de 

edição do 

JCR é 

possível 

visualizar 

desde 

quando o 

periódico é 

indexado 

pela Web of 

Science.



Pesquisando na base Web of Science 

também é possível visualizar o Fator de 

Impacto do artigo 

Na página de resultados da pesquisa realizada na base Web of Science, 

ordenando os resultados por “Número de citações” é possível visualizar 

qual artigo foi o mais citado.



COMO É CALCULADO O FATOR DE 

IMPACTO DA REVISTA?

O cálculo do fator de impacto por ano de uma revista é a soma de

todas as citações que ela recebeu nos dois anos anteriores (biênio

anterior) dentro da coleção dividido pelo total de artigos publicados

no mesmo período, conforme exemplo abaixo:

citações 2017-2018

publicações 2017-2018

O Fator de Impacto de uma revista científica é calculado somente

entre as revistas que compõem e foram indexadas na grande

coleção da base Web of Science.

Fator de impacto

2019



Agora vamos verificar e analisar 

os resultados de um periódico 

específico de uma área do 

conhecimento no JCR?



Busca por periódico - Tela de pesquisa 

inicial do JCR

Digita o título da 

revista que quer 

analisar e clica 

na lupa para 

pesquisar



Informações gerais e perfil do periódico

Informações gerais do periódico



Análise do periódico

Tendência do Fator de Impacto e Distribuição das citações por tipo de 

documento no periódico



Cálculo do Fator de Impacto para o 

periódico Revista de Nutrição

Contribuição dos artigos 

nas citações recebidas

Quantidade de citações



Lista de periódicos que contribuíram 

com as citações

Contribuição dos periódicos 

que fizeram citações, 

possibilitando a medição de 

endogenia, auto-citação



Outros indicadores além do Fator de 

Impacto

Distribuição por tipo de documento das publicações da Revista de Nutrição

Fator de Impacto, Índice de Repercussão, Eigenfactor, Vida média das 

citações recebidas e das citações feitas (Bibliografia)



Analise das citações recebidas nos 

últimos 5 anos

É possívei visualizar o gráfico de tendência de 

citações recebidas nos últimos 5 anos do periódico



Contribuição do periódico em Open 

Access

Contribuição do periódico em Open Acess, por 

país e instituição dos autores



Auto-citação dos periódicos
Journal self-citation

❖ Indica quanto das citações de um dado periódico referem a

outros da mesma publicação. Um periódico que cita artigos

de si próprio todo o tempo corrompe a precisão do índice, por

isso o sistema exibe campos com 1. total cites (total de

citações), 2. total cites without self-cites (total de citações

sem autocitações), 3. impact factor (fator de impacto)

❖ O JCR monitora e exclui os periódicos que demonstram

comportamento anormal de citações, inclusive onde há

evidências de autocitação excessiva e empilhamento de

citações. Para 2020, a metodologia e os parâmetros para o

efeito da autocitação do periódico nas métricas do JCR foram

atualizados para melhor explicar as normas de disciplina.



Outras métricas importantes 

disponíveis no JCR

Eigenfactor® Score

❖ O cálculo do Eigenfactor Score baseia-se no número de vezes que os

artigos da revista publicada nos últimos cinco anos foram citados no

ano do JCR, mas também considera quais periódicos contribuíram

com essas citações, para que periódicos altamente citados

influenciem a rede mais do que revistas menos citadas.

❖ Elimina auto-citações - As referências de um artigo de um periódico

para outro artigo do mesmo periódico são removidas, para que o

score/pontuação não sejam influenciadas pela auto-citação do

periódico.

❖ Sendo um índice quantitativo, quando o número de artigos publicados

em determinado periódico aumenta, seu eigenfactor aumenta em

mesma proporção.



Outras métricas importantes 

disponíveis no JCR

Article Influence Score

❖ Chamada de Pontuação de influência do artigo, determina a

influência média dos artigos de uma revista nos primeiros cinco anos

após a sua publicação.

❖ A equação é a seguinte: 0.01 * Eigenfactor Score

X

❖ Em que X = Contagem de artigos de um determinado periódico de 5

anos dividida pela Contagem de artigos de 5 anos de todos os

periódicos.

❖ A pontuação média de influência do artigo para cada artigo é

1,00. Uma pontuação maior que 1,00 indica que cada artigo da

revista tem influência acima da média. Uma pontuação menor que

1,00 indica que cada artigo da revista tem influência abaixo da média.



Outras métricas importantes 

disponíveis no JCR

Cited Half-Life

❖ Também chamada de meia-vida das citações (cited Half-Life), é a

métrica que mede o tempo em anos para que 50% das citações

recebidas por um periódico apareçam na literatura;

❖ Essa métrica é importante para se calcular a obsolência de um

periódico, ou seja, quando se diminui a utilização da informação.

Immediacy Index

❖ Chamado de Índice de repercussão, avalia a frequência média que

o artigo, como um periódico, é citado no mesmo ano de publicação.

É uma média por artigo que tende a descontar a vantagem de

grandes revistas sobre as pequenas.
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