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RESUMO
Objetivo: caracterizar a produção científica da revista da Rede de Enfermagem do Nordeste - Rev Rene.
Método: Estudo bibliométrico realizado por meio da produção científica referente às citações da Rev
Rene no Google Acadêmico e arquivo da revista, em junho de 2018. Resultados: entre 2004 e 2018
foram publicados eletronicamente 3.700 artigos. Houve 3.509 citações com índice h: 21 e Índice i10: 76.
Os três artigos mais citados receberam juntos 1.268 citações. Em comparação, de 2011 a 2018 houve
média 3.253 publicações. O número de citações dos artigos mais recentes aumentou em uma proporção
de 2,7:1 e o fator de impacto na proporção de 1,3:1 no índice h e 1,4:1 no índice i10. Conclusão: a
análise dos estudos que compõem a população pesquisada possibilitou desenhar os perfis: quantitativo
expressivo da produção científica provém do Estado do Ceará; os produtos das pesquisas foram divulgados
contínua e consecutivamente, sem quebra histórica na produção, evidenciada pela crescente número de
publicações e citações, permitindo compartilhar tal produção em âmbito nacional, com incursão possível
para o âmbito internacional, pois alguns desses artigos também são editados em inglês e espanhol; o
interesse pelo estudo do tema é recente; e existem, ainda, lacunas a serem pesquisadas.
Palavras-chaves: Publicações periódicas. Editoração. Artigo histórico. Enfermagem. Bibliometria.
ABSTRACT
Objective: to characterize the scientific production of the journal of Nursing Network of the Northeast - Rev
Rene. Method: A bibliometric study carried out through the scientific production of Rev Rene’s citations in
Google Scholar and the journal’s archive in June 2018. Results: between 2004 and 2018, 3,700 papers
were electronically published. There were 3,509 citations with index h: 21 and Index i10: 76. The three most
cited articles together received 1,268 citations. In comparison, from 2011 to 2018 there were an average
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of 3,253 publications. The number of citations of the most recent articles increased by a ratio of 2.7: 1 and
the impact factor at the ratio of 1.3: 1 at the h index and 1.4: 1 at the index i10. Conclusion: the analysis
of the studies that compose the researched population made it possible to draw the profiles: significant
quantitative of the scientific production comes from the State of Ceará; the products of the researches
were published continuously and consecutively, without a historical break in production, evidenced by the
growing number of publications and quotations, allowing to share such production in the national scope,
with possible incursion into the international scope, since some of these articles are also published in
English and Spanish; interest in studying the subject is recent; and there are still gaps to be researched.
Keywords: Periodicals; Publishing; Historical Article; Nursing; Bibliometrics.

INTRODUÇÃO
A Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste - Rev Rene é editada pelo
Departamento de Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal do Ceará (UFC). Tem sua origem na Rede de Enfermagem
do Nordeste (RENE). O primeiro volume foi editado no ano 2000 e manteve a
periodicidade semestral até 2004. Em 2005, passou a ser quadrimestral. Em 2010 e
2011, a Revista publicou quatro números anuais e um número temático. Em 2012,
adotou o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), com a edição de cinco
números anuais e ampliou suas bases de indexação. Em 2013, tornou-se periódico
bimestral e bilíngue. Em 2018, adotou-se a Publicação Continuada (rolling pass) e
passou a integrar o Portal de Periódicos da UFC (REV RENE, 2018).
A Rev Rene tem como missão, promover o desenvolvimento e a troca de
conhecimentos relevantes para todas as esferas da prática, do ensino e da pesquisa
em saúde e Enfermagem. Objetiva-se publicar trabalhos originais e inéditos de
autores brasileiros e de outros países, que contribuam para o conhecimento e
desenvolvimento da Enfermagem, da saúde e ciências afins (REV RENE, 2018).
Assim, objetivou-se apresentar de forma sumária sob a ótica da
contemporaneidade, alguns elementos sobre a história da Rev Rene com vista a
caracterizar a produção científica em coorte temporal, estabelecendo a ponte entre
passado e presente, para revelar sua atuação em torno dos desafios e tendências
futuras sobre a produção de pesquisas em todos os níveis de conhecimento da
enfermagem.
MÉTODOS
Estudo bibliométrico realizado por meio da produção científica referente às
citações da Rev Rene no Google Acadêmico e arquivo da revista, em junho de 2018.
A coleção de indicações da biblioteca virtual Google Acadêmico foi consultada na
íntegra. Constituiu-se um total de 2.726 trabalhos elencados distribuídos da seguinte
maneira: 2010 (154), 2011 (255), 2012 (412), 2013 (301), 2014 (355), 20115
(454), 2016 (403) e 2017 (392).
Com auxílio de planilha eletrônica construída com ferramenta Excel®,
elaborou-se, então, um banco de dados com informações referentes ao publicador,
ao processo de publicação, de edição e editores buscando-se caracterizar a produção
a partir das seguintes variáveis: indexação, fator de impacto, citações, média de
submissões/ano, média de publicações/ano, idioma (português, inglês ou espanhol),
origem dos autores (cidade e região do país) e temática. A construção desse banco
de dados objetivou facilitar e organizar a análise das informações levantadas de cada
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produção, permitindo que cada variável tivesse os cálculos de frequência simples e
relativa realizados.
Para a última parte da pesquisa, as produções científicas foram segmentadas,
segundo a proposta do estudo para análise das temáticas abordadas nos artigos
mais citados desde a criação do periódico, bem como as principais citações da
coorte estudada, com o intuito de caracterizar, por meio de uma ótica histórica, as
tendências do conhecimento que vem sendo produzido e disseminado em todos os
níveis de conhecimento da saúde e da enfermagem nas publicações da Rev Rene.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de 2011 a 2018 foram publicados, segundo Google Acadêmico,
2.030 artigos (±253,75). Foram recebidas em média 504 submissões por ano, as
quais são analisadas quanto ao atendimento às normas e documentos de submissão
pela equipe de editoração, diuturnamente. Ainda, aproximadamente 177 (35,1%)
foram rejeitados e 109 (21,6%) arquivados por falta de normalização por parte
dos autores. Cerca de 110 (21,8%) artigos foram aprovados e quase a totalidade
publicados (108; 21,4%). Uma das principais dificuldades nos artigos arquivados se
dá pela não adequação às normas por parte dos autores. Quanto aos rejeitados, em
sua maioria apresentam-se com metodologias fragilizadas, não adequação ao escopo
e foco da revista, e por não contribuírem, direta ou indiretamente para a área da
Enfermagem, ou afins.
As citações encontradas no Google Acadêmico foram 4.070, sendo com Índice
h: 27. Dentre os artigos mais citados identificou-se prevalência da temática de morte
em dois e o processo de trabalho em enfermagem em um, a saber: A significação
do óbito hospitalar para enfermeiros e médicos (189 citações) publicado em 2006, A
morte em Unidade de Terapia Intensiva: percepções do enfermeiro (169) em 2006
e Humanização no processo de trabalho em enfermagem: uma reflexão (118) em
2010. Diante desses dados, é possível afirmar que os três autores responsáveis pelas
pesquisas mais citadas, são estudiosos, professores universitários com titulação
mínima de mestrado na área de enfermagem, o que contribuiu, sobremaneira nas
discussões e fundamentação dos discursos acerca de comportamentos humanos
e seus processos mentais e de trabalho em enfermagem, dando sustentação às
argumentações na elaboração da pesquisa e na qualidade, tornando-a relevante e
pertinente. Ressalta-se que as publicações foram feitas em regime de co-autoria e
que, não sendo inseridos os demais autores citados nas publicações.
No período de 2011 a 2018 ocorreram 2.769 citações, sendo, com Índice h:
21 e Índice i10: 76. Houve prevalência de citações nos artigos publicados nos anos
de 2015 (454; 35,8%), 2012 (412; 32,5%) e 2016 (402; 31,7%) respectivamente.
Comparando-se as pesquisas mais citadas anteriormente, pode-se inferir que o
número de citações dos artigos mais recentes aumentou em uma proporção de 2,7:1.
No ano de 2017 foram publicados 108 artigos, sendo do Ceará (32), Paraná (11),
São Paulo (10), Minas Gerais (8), Rio de Janeiro (7), Rio Grande do Sul, Paraíba,
Rio Grande do Norte e Piauí (5) cada; Recife e Santa Catarina (4) cada; Bahia e
Maranhão (3) cada; Mato Grosso do Sul e Goiás (2) cada, Sergipe (1) e Portugal (1).
Predominaram artigos da região Nordeste (58), seguido da Sudeste (25), Sul (20),
Centro Oeste (4) e Portugal (1). Ressalta-se que, também, foram publicados seis
editoriais. Em 2018, até a presente data, São Paulo (5), Ceará e Paraíba (5) cada,
Paraná (3), Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Piauí (2) cada, Santa Catarina e Bahia
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(1) cada, Acre (1) e Portugal (1).
Dentre os artigos citados mais recentemente em 2017, identificou-se que duas
das pesquisas apresentaram temáticas relacionadas às percepções ou reflexões do
pesquisador no processo de cuidar em enfermagem e outra deu ênfase nos aspectos
metológicos de pesquisas. As temáticas versaram sobre: Reflexões sobre o uso da técnica
Delphi em pesquisas na enfermagem (13 citações) publicado em 2012, Percepção de
homens adultos sobre suas práticas preventivas e redes de apoio em saúde (10) em
2015 e Vivências de ser cuidador familiar de idosos dependentes no ambiente domiciliar
(10) em 2016. Os dados mostram que dentre os autores dois tinham titulação de
Mestre e Doutor e uma era graduada. A especialização na temática é fator relevante na
construção de manuscritos, na elaboração da pesquisa e na qualidade do conteúdo e
pode ser considerada um fator facilitador na disseminação e no interesse pela temática.
CONCLUSÃO
A análise dos estudos que compõem a população pesquisada possibilitou desenhar
os perfis: quantitativo expressivo da produção científica provém do Estado do Ceará;
os produtos das pesquisas foram divulgados contínua e consecutivamente, sem quebra
histórica na produção, evidenciada pela crescente número de publicações e citações,
permitindo compartilhar tal produção em âmbito nacional, com incursão possível para
o âmbito internacional, pois alguns desses artigos também são editados em inglês
e espanhol; o interesse pelo estudo do tema é recente; e existem, ainda, lacunas a
serem pesquisadas.
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