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Prezados Colegas, usuários da Revista Brasileira de Farmacognosia, 

 
Gostaria de tomar um minuto da atenção de vocês. Por favor leiam até o final do conteúdo 

desta mensagem de alta prioridade, trata-se do tema FATOR DE IMPACTO, o próximo importante 
passo a ser alcançado pela Revista Brasileira de Farmacognosia. Veja a nossa projeção para 2008. 
 

FATOR DE IMPACTO  
 
1) Quem é responsável pelo Fator de Impacto dos periódicos? 

Thompson Scientífic é uma mega empresa com sede nos Estados Unidos, entre outras 
atividades hospeda o Institute for Scientific Information (ISI), que publica desde 1972 o Journal 
Citation Report (JCR) responsável pela divulgação do Impact Factor (FI). Na página principal do 
Portal da Capes (www.periodicos.capes.gov.br) encontra-se o ISI Web of Knowledge (também 
conhecido como Web of Science), uma plataforma do ISI na WEB, considerada a mais importante e 
completa Bases de Dados científicos para ser acessado exclusivamente via Internet. 
 
2) Em que época do ano é divulgado o Fator de Impacto das revistas? 

Aproximadamente em meado de cada ano, é publicado o Fator de Impacto (FI) das revistas. 
Por exemplo, em julho do ano passado (2006) foi publicado o FI 2005. Em julho de 2007 será 
publicado o FI 2006, em julho de 2008 será publicado o FI 2007, e assim sucessivamente. 
 
3) O que é Fator de Impacto? 

É definido matematicamente como o número de vezes que os artigos das revistas são citados 
durante um período específico (o numerador), dividido pelo número total de artigos publicados por 
esta revista no mesmo período (denominador), num período convencional de dois anos. 

Em outras palavras, o cálculo do FI de uma revista tem como base o número de citações dos 
artigos publicados na própria revista, aduzidos, também, da referenciação bibliográfica destes em 
outras revistas indexadas, considerando-se o universo de artigos publicados em um interstício de dois 
anos, pela revista avaliada. 
 
4) Como é calculado, por exemplo, o FI de uma revista qualquer do ano que se inicia, 2007? 

Estamos em abril de 2007. Aproximadamente em julho do corrente ano o ISI publicará o JCR 
que mostrará o FI de 2006 dos periódicos indexados a ele, conforme a equação matemática abaixo: 
 
                                                      No. Total de citações em 2004 + 2005 
                                    FI2006  =                                                                      
                                                     No. Artigos publicados em 2004 + 2005 
 
Observe os seguintes detalhes na equação acima: Estamos no ano de 2007, mas o FI será referente ao 
ano 2006 cujos dados de citação e artigos publicados são de dois anos atrás, ou seja 2004 e 2005. 
 
5) Quando a RBFgnosia terá seu primeiro Fator de Impacto? 
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 Em março de 2005 entramos com a solicitação de indexação da Revista 
Brasileira de Farmacognosia junto ao ISI, portanto, só teremos FI em meados de 

2008, quando completará o período mínimo de avaliação, que são de três anos para revistas novas. 
Em outras palavras, qualquer revista que solicita indexação ao ISI, ela passa no mínimo três anos 
sendo avaliada, para poder finalmente ser aceita ou não, dependendo de vários critérios. 
 
6) Quais são os critérios para uma revista ser indexada ao ISI ? 

Cada revista é submetida a um processo amplo de avaliação antes de ser selecionada ou 
rejeitada pelo ISI. Na avaliação das revistas, muitos fatores qualitativos e quantitativos são levados 
em consideração. Os padrões básicos de apresentação, o conteúdo editorial, a internacionalidade dos 
autores e a citação de dados associada a esses autores são analisados. Nenhum fator é considerado de 
forma isolada, mas, ao contrário, combinando e interrelacionando os dados, o ISI é capaz de 
determinar os pontos fortes e fracos de uma revista na sua totalidade. A periodicidade regular de 
publicação é um dos critérios mais elementares no processo de avaliação, e é de importância 
fundamental. Uma revista deve ser publicada de acordo com a freqüência especificada para ser 
considerada para inclusão na base de dados ISI. A habilidade de publicar pontualmente uma revista 
implica um substancial estoque de manuscritos indispensável para a sua viabilidade ininterrupta. Não 
é aceitável para uma revista aparecer cronicamente atrasada, semanas ou meses depois da data de sua 
abrangência. 

Para medir a periodicidade adequadamente, uma decisão sobre a abrangência jamais pode ser 
baseada em apenas um fascículo; geralmente, O ISI precisa analisar pelo menos três exemplares 
diferentes. ISI também observa se a revista segue ou não convenções editoriais internacionais, que 
otimizam a recuperação dos artigos originais. Essas convenções incluem títulos de revistas 
comunicativos, títulos de artigos e resumos inteiramente descritivos, dados bibliográficos completos 
em todas as referências citadas e endereço completo para cada autor. Títulos dos artigos em inglês, 
resumos e palavras-chave são essenciais. Referências citadas na língua inglesa também são 
recomendadas. Embora informações científicas importantes sejam publicadas em todas as línguas, 
deve-se constar a tradução para o inglês dos títulos de artigos, palavras chave e resumos, se 
desejamos alcançar o maior público possível. A aplicação do processo de revisão por pares é outro 
indicador dos padrões de uma revista e evidencia a qualidade global da pesquisa que é apresentada e 
a exatidão e completeza das citações. 
 
7) Qual será o Fator de Impacto 2007, da Revista Brasileira de Farmacognosia, calculado em 
julho de 2008, caso a mesma venha ser indexada pelo ISI? 

Atenção, o cálculo abaixo foi baseado apenas nas Auto-citações que são nossos artigos 
citados na nossa própria revista que também contam para o FI. Temos como levantar esses dados, 
simplesmente consultando as Referências Bibliográficas (citações) dos artigos publicados na 
RBFgnosia referente aos anos 2005 e 2006. As citações da RBFgnosia em outras revista indexadas ao 
ISI não temos como avaliar (saber), foge ao nosso alcance, mas o ISI está monitorando essas 
informações através de seu Banco de Dados. O ISI captura todas as referências citadas em cada uma 
das 12 mil revistas da sua base, os dados de citação estão disponíveis tanto sobre as revistas 
indexadas, como sobre as não indexadas, mas que foram citadas por um entre os 12 mil títulos da 
base ISI. 
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As informações apresentadas nos Quadros 1 e 2, anexado a esta mensagem 

(importante verificar para entender os cálculos abaixo), foram levantadas dos artigos publicados na 
Rev. Bras. Farmacogn. e entrarão no cálculo do FI. 
 

Em meados de 2008 será publicado o FI de 2007 da RBFgnosia 
que é calculado com base nos dados publicados nos anos  
2005 e 2006, conforme a equação matemática abaixo: 

 
                                  No. Total de citações em 2005 + 2006            150 + 98       248 
FI2007 da RBFgnosia =                                                                     =                      =           = 1.4761 
                                  No. Artigos publicados em 2005 + 2006          70 + 98        168 
 
Nota: Observe que o cálculo acima foi feito apenas com dados das Auto-citações. Quando for 
aduzido (acrescentado) as citações da RBFgnosia em outras revistas esse valor poderá ser bem maior. 
 
CONCLUSÃO 
 

O Fator de Impacto da RBFgnosia do ano 2007, que será publicado pelo ISI em julho de 
2008, poderá ser um dos mais altos entre os periódicos brasileiros, ou mesmo sul-americano. Isto se a 
Revista Brasileira de Farmacognosia vier a ser indexada pelo ISI em março de 2008, quando 
completará o período de carência de 3 anos para revistas novas, o que esperamos e estamos 
confiantes, pelo perfil que foi aplicado a mesma. 

Muito provavelmente os pesquisadores que estiverem investindo atualmente na RBFgnosia 
serão altamente beneficiados com relação a sua produção científica junto ao CNPq, tanto no que se 
refere a Fator de Impacto como Índice de Citações, na disputa com seus pares, por novas Bolsas de 
Produtividade em Pesquisa e Fomento. 

Lembramos mais uma vez a todos os colegas que é importante  citar fortemente em suas 
próximas publicações, artigos publicados na RBFgnosia, especificamente aqueles referentes aos anos 
2005 e 2006 (e também os das próximas publicações que virão, ano 2007 em diante) - que contarão 
para o FI. São os três últimos anos que contam para o FI das revistas, citações anteriores aos 3 
últimos anos, são computadas apenas para o cálculo do Número de Citação do Autor. 

Para finalizar, gostaríamos de agradecer fortemente aqueles que contribuíram com os dados 
mostrados no Quadro 1 e em especial no Quadro 2, que são altamente significativos, para o futuro 
Fator de Impacto da RBFgnosia. Solicitamos a esses colegas, autores de trabalhos, que em 2007 
citem seus artigos nas próximas publicações, principalmente em outras revistas científicas indexadas 
ao ISI. Também, aqueles que não publicaram na RBFgnosia mas, que citaram trabalhos desta, em 
outras revistas indexadas pelo ISI, nossos sinceros agradecimentos pela relevante contribuição. 
Convocamos todos os pesquisadores interessados no estudo dos produtos naturais, que fazem parte 
da nossa Mala Direta, a repetirem em 2007 a mesma dose aplicada em 2006. Se isto acontecer, não 
tem quem segure a Revista Brasileira de Farmacognosia (Brazilian Journal of Pharmacognosy). 

Um forte abraço no coração de todos vocês, 
José Maria Barbosa Filho 

Editor Chefe 
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QUADRO 1 – Auto-citações na Revista Brasileira de Farmacognosia – Final do Ano base 2005 
 

Fascículo Artigos 
Publicados 

Auto-Citação Observação 

Fascículo 1 (Jan-Mar) 15 Artigos Nenhuma citação - 
Fascículo2 (Abr-Jun) 17 Artigos Uma única auto-citação 

referente ao ano 2002 
Não conta para o FI2007 

Fascículo3 (Jul-Set) 18 Artigos 5 Auto-citações:  
1994, 1997, 2001, 2002, 
2003. 

Não contam para o 
FI2007 

Fascículo 4 (Out-Dez) 20 Artigos 18 Auto-citações:  
1986, 1996, 1997/1998, 
1997/1998, 2001, 2001, 
2001, 2001, 2001, 2002, 
2002, 2002, 2002, 2002, 
2003, 2003, 2003, 2003. 
 

Não contam para o 
FI2007 

TOTAL: 4 Fascículos 70 Artigos 
publicados 

Houveram 24 auto-
citações no ano de 2005. 
 
Uma média de 6 auto-
citações por fascículo. 
 
Uma média de 0,34 auto-
citações por artigo. 
 

Em 2005 foram 
publicados 70 artigos 
e houveram 24 auto-
citações.  
Infelizmente não 
poderá ser 
aproveitado nenhuma 
das auto-citações para 
o FI2007 da RBFgnosia 
que será publicado 
em meados de 2008, 
porque só entrarão 
para o cálculo aquelas 
citações referente aos 
anos 2005 e 2006 e 
não houve nenhuma 
no final do ano base 
2005. 

 



QUADRO 2 – Auto-citações na Revista Brasileira de Farmacognosia – Final do Ano base 2006 (incluído o SUPLEMENTO)* 
 

Fascículo Artigos 
Publicados 

Auto-Citação Observação 

Fascículo 1 (Jan-Mar) 20 Artigos 37 Auto-citações:  
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1987/1989, 1996, 1996, 1997/1998, 
1997/1998, 1997/1998, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005. 

Das 37 auto-citações, deverão 
ser aproveitados apenas 19 
auto-citações, aquelas 
referentes aos anos 2005. 

Fascículo 2 (Abr-Jun) 20 Artigos 56 Auto-citações: 
1986, 1986, 1986, 1987/1989, 1987/1989, 1996, 1997/1998, 
1997/1998, 1997/1998, 2000, 2001, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 
2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 
2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006. 

Das 56 auto-citações, vinte e 
nove (29) são válidas para o 
Fator de Impacto, ou seja, 21 
auto-citações referentes ao ano 
2005 (selecionadas de azul) e 8 
auto-citações referentes ao ano 
2006 (em vermelho). 

Fascículo 3 (Jul-Set) 20 Artigos 85 Auto-citações: 
1986, 2000, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 2002, 2003, 2003, 
2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 
2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006. 

Das 85 auto-citações, sessenta 
e um (61) são válidas para o FI 
ou seja, 35 auto-citações  
referentes ao ano 2005 (em 
azul) e vinte e seis (26) auto-
citações referentes ao ano 2006 
(em vermelho). 

Fascículo 4 (Out-Dez) 22 Artigos 118 Auto-citações: 
1997/1998, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 
2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 
2003, 2003, 2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 
2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 

Das 118 auto-citações, oitenta 
(80) são válidas para o FI ou 
seja, 39 auto-citações 
referentes ao ano 2005 (azul) e 
41 auto-citações referentes ao 
ano 2006 (vermelho). 
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2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006 

Suplemento 
(Dezembro) 

16 Artigos 90 Auto-citações: 
1986, 1986, 1986, 1987-1989, 2001, 2001, 2001, 2002, 2002, 
2002, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 
2003, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 
2004, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 
2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 
2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006, 2006 

Das 90 auto-citações, 
cinqüenta e nove (59) são 
válidas para o FI ou seja, 36 
auto-citações referentes ao ano 
2005 (em azul) e 23 auto-
citações referentes ao ano 2006 
(em vermelho). 

TOTAL: 5 Fascículos 
 

98 Artigos 
publicados 
 
 
(Uma marca 
histórica) 

Houveram 386 auto-citações no ano de 2006. 
 
Uma média de 77,2 auto-citações por fascículo. 
 
Uma média de 3,9 auto-citações por artigo. 
 

Das 386 auto-citações que 
ocorreram em 2006, 248 
serão aproveitados no FI2007, 
assim discriminado: 150 
referentes ao ano 2005 e 98 
referente ao ano 2006. 
 

 
* Para conferir essas informações de auto-citação é um pouco trabalhoso mas muito simples. Basta entrar no site da RBFgnosia 
www.sbfgnosia.org.br/revista e acessar os 98 artigos, um a um, referente aos Fascículos 1 a 4 + Suplemento do ano 2006, e, checar as 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS de cada artigo. 


