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APLIQUE um filtro para 
reduzir o número de itens 
na tabela ou procurar 
uma entidade específica

VISUALIZE Highly Cited 
Papers (Artigos muito 
citados), Hot Papers 
(Artigos mais citados) ou 
ambos

A sua CONTA DE 
UTILIZADOR para aceder 
a relatórios personalizados 
guardados

ABRA relatórios 
personalizados 
guardados

EXPORTE dados da 
tabela abaixo

VISUALIZE os Top 
Papers (Artigos 
principais) por país

ESCOLHA os 
indicadores a 
apresentar na tabela 

DEFINA limites de 
documentos

ORDENE a tabela 
clicando no cabeçalho 
de uma coluna

CLIQUE na contagem 
de Top Papers (Artigos 
principais) para ver os 
Hot Papers (Artigos 
mais citados) e os 
Highly Cited Papers 
(Artigos muito 
citados) numa lista de 
documentos

ALTERE a tabela para 
apresentar Research Fields 
(Áreas de investigação), 
Authors (Autores), 
Institutions (Instituições), 
Journals (Revistas), 
Countries (Países) ou 
Research Fronts (Frentes 
de investigação)

ELIMINE os filtros ou 
GUARDE os critérios 
como um relatório 
personalizado

VISUALIZE Indicators 
(Indicadores), Field 
Baselines (Linhas de 
referência da área) ou 
Citation Thresholds 
(Limiares de citação)



— LISTA DE DOCUMENTOS 
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CLIQUE em 
Times Cited 
(Contagem de 
citações) de um 
artigo para ver 
um gráfico com 
o número de 
citações por anos 
de citação

ACOMPANHE o 
desempenho da 
investigação ao 
longo do tempo

ORDENE a tabela 
por Citations 
(Citações), 
Publication Year 
(Ano de publicação) 
ou Journal Title 
(Título da revista)

CLIQUE no 
título do artigo 
para aceder à 
página de registo 
completo da Web 
of Science™

APRESENTE 
campos adicionais 
para cada item da 
tabela

EXPORTE dados 
da tabela abaixo



— O QUE SÃO OS INCITES ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS?
Os Essential Science Indicators (ESI) (Indicadores científicos básicos) são uma compilação de dados de tendências e 
estatísticas de desempenho científico derivados dos dados da Coleção Principal da Web of Science.* Esta ferramenta analítica 
abrange mais de 11 000 revistas de todo o mundo para obter indicadores de desempenho de publicação de artigos e de 
contagem de citações. Classifica autores, instituições, países e revistas em 22 áreas de investigação específicas por número 
de artigos publicados, citações recebidas e citações efetuadas por artigo. Os dados abrangem um período decorrente de 
10 anos e incluem atualizações bimensais às classificações e à contagem de citações.

• Analise o desempenho de investigação de instituições de topo, países, 
revistas, autores e artigos em cada uma das 22 áreas de investigação dos ESI.

• Compare o desempenho de citação de um artigo com os dos respetivos pares.

• Identifique tendências e áreas de investigação emergentes nas ciências e nas 
ciências sociais.
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CITATION THRESHOLDS 
(Limiares de citação) Visualize 
o número mínimo de citações 
necessárias para ser classificado 
como um autor, instituição, 
revista, país ou artigo principal 
em cada uma das 22 áreas de 
investigação dos ESI

FIELD BASELINES (Linhas de 
referência da área) As linhas 
de referência são taxas de 
citação expectáveis anualizadas 
dos artigos numa área de 
investigação. Visualize linhas de 
referência para Citation Rates 
(Taxas de citação), Percentiles 
(Percentis) e Field Rankings 
(Classificações da área) (consulte 
a secção do Glossário para obter 
mais informações)

*Os dados estão limitados às revistas indexadas pela Thomson Reuters. Os 
livros, os capítulos de livros ou artigos publicados em revistas não indexadas 
pela Thomson Reuters não são considerados, nem em termos de contagem de 
publicações nem em termos de contagem de citações. 
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CONTACTE-NOS:

Américas 
Filadélfia  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

Europa, Médio Oriente e África 
Londres  +44 20 7433 4000

Ásia-Pacífico 
Singapura  +65 6775 5088
Tóquio  +81 3 4589 3100

Para obter uma lista completa dos escritórios, consulte: 
ip-science.thomsonreuters.com/contact

— GLOSSÁRIO
CITATION RATES (TAXAS DE CITAÇÃO)
As taxas de citação médias são calculadas para cada ano do 
período de 10 anos, com base em citações acumuladas desde o ano 
de publicação até à última atualização bimensal. As médias são 
calculadas somando a contagem de citações de artigos individuais 
e dividindo pelo número de artigos. Também é fornecida uma média 
para o período total de 10 anos em All Years (Todos os anos).

FIELD RANKINGS (CLASSIFICAÇÕES DA ÁREA)
As classificações da área apresentam o total de artigos, o total de 
citações recebidas, citações por artigo e Highly Cited Papers (Artigos 
muito citados) em cada área.

PERCENTILES (PERCENTIS)
O termo "percentil" designa um limiar de citação no qual ou acima do 
qual está incluída uma fração fixa dos artigos. Este termo é utlizado 
para referir qualquer fração fixa de artigos principais ordenados por 
contagem de citação. Os níveis que selecionámos para listar por área 
e por ano são 0,01%, 0,1%, 1,0%, 10%, 20% e 50%.

RESEARCH FRONTS (FRENTES DE INVESTIGAÇÃO)
Um grupo de Highly Cited Papers (Artigos muito citados), 
mencionados como "artigos principais" num tema especializado, 
definido por análise de cluster. Dado que a atribuição de artigos a 
uma Research Front (Frente de investigação) não é baseada nas 
categorias de revista utilizadas nos Essential Science Indicators 
(Indicadores científicos básicos), as Research Fronts (Frentes de 
investigação) oferecem um esquema de classificação alternativo para 
os Highly Cited Papers (Artigos muito citados).

TOP PAPERS (ARTIGOS PRINCIPAIS)
• Highly Cited Papers (Artigos muito citados): os artigos mais 

citados dos últimos 10 anos em 22 áreas científicas. As 
classificações são baseadas no cumprimento de um limiar dos 
principais 1% por área e por ano com base no total de citações 
recebidas.

• Hot Papers (Artigos mais citados): artigos publicados nos últimos 
dois anos que recebem citações suficientes durante a última 
atualização bimensal para os colocar nos primeiros 0,1%, quando 
comparados com artigos de colegas.

OBTER AJUDA
Clique no botão Help (Ajuda) em qualquer página para 
obter ajuda detalhada sobre as funcionalidades, bem como 
sugestões de pesquisa detalhadas e exemplos. 

Mantenha-se informado acerca dos Essential Science 
Indicators (Indicadores científicos básicos) em: 
ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-
indicators/

Contacte a assistência técnica para a sua região em: 
ipscience.thomsonreuters.com/support/

Contacte a equipa de formação em: 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Para formação contínua gravada e ao vivo baseada na Web: 
ip-science.thomsonreuters.com/training/
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LIMIARES NECESSÁRIOS PARA UMA ENTIDADE OU ARTIGO 
SER INCLUÍDO NOS ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS 
(INDICADORES CIENTÍFICOS BÁSICOS)

Percentil de 
citação

Anos de dados 
analisados

CIENTISTAS 1% 10

INSTITUIÇÕES 1% 10

PAÍSES 50% 10

REVISTAS 50% 10

HIGHLY CITED PAPERS 
(ARTIGOS MUITO 
CITADOS)

1% 10

HOT PAPERS (ARTIGOS 
MAIS CITADOS)

0,1% 2


