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Resu
umo
Esse trabalho faz um
ma revisão retrospectiv
va, descritiv
va, quantitattiva e
qualittativa biblio
ográfica sob
bre o DOL
L, visando identificar a sua imp
portância pa
ara a
comu
unidade acad
dêmica e cie
entífica, bem
m como para a comunidade, como um
ma ferramen
nta de
divulg
gação cientíífica. Para ta
anto, são ellucidadas aq
qui todas as publicaçõess produzidas
s pela
equip
pe do DOL desde
d
sua primeira
p
ediição, em ag
gosto de 2000, até sua
a edição 183
3, em
outub
bro de 2015
5, ressaltando a quantid ade de publlicações tota
ais do periód
dico, as temáticas
mais abordadas em
e seus edittoriais e alerrtas, a quanttidade total de revistas ffontes dos artigos
a
utiliza
ados para elaboração do
os editoriaiss e alertas, as
a revistas mais
m
presenttes, os fatorres de
impacto destas revistas, a ab
brangência d
do DOL, nacional e internacionalmen
nte e a opiniião de
leitorres do DOL.
Intro
odução
O primeiro
o boletim do
o DOL foi lan
nçando em agosto
a
de 20
000. A ideia foi do
Profe
essor Dr. Se
ergio Henriq
que Ferreira
a, docente do Departa
amento de Farmacolog
gia da
Faculldade de Me
edicina de Ribeirão
R
Pretto – USP, que
q
decidiu criar um infformativo mensal
m
virtua
al. A compillação seria enviada porr e-mail aos
s interessado
os na forma
a de boletim
m. Em
reuniões semana
ais, o profe
essor Sergio
o e alguns alunos da pós-gradua
ação discutiam e
analis
savam os arrtigos, que, se fosse pe
ertinente à temática,
t
relevante e de
e interesse geral,
era incluído para publicaç
ção no bole
etim com a finalidade
e de transsmitir inform
mação
selecionada e co
ondensada. Dessas
D
discu
ussões, originam-se, também, os ""alertas", qu
ue são
resen
nhas a resp
peito do arttigo discutid
do. Esses alertas são produzidos semanalmente e
dispo
onibilizados no
n site do DO
OL e em sua
a revista.
Hoje, o prrojeto Dor O
On Line é vin
nculado à disciplina do p
programa de
e pósgradu
uação em fa
armacologia da Faculdad
de de Medicina de Ribeirrão Preto, da
a Universida
ade de
São P
Paulo (USP), e é, també
ém, um proj
ojeto de exte
ensão de ação continuad
da no camp
pus de
Ceilândia, da Universidade de
d Brasília (U
UnB), na áre
ea de Comunicação. Em
m 2015 as ed
dições
do B
Boletim Dor On Line se
e tornaram um periódic
co com a obtenção
o
do número IS
SSN e
tamb
bém com a indexação de
ele no catálo
ogo LATINDEX. Ele também passou
u a ser distribuído
no fo
ormato .epub
b (e-livro) na
a plataforma
a de periódic
cos da UnB.
Mate
eriais e Méttodos
udo, realizou
u-se uma análise retrosp
pectiva desc ritiva quantiitativa
Neste estu
biblio
ográfica sobre o periódico DOL. Pa
ara coleta de
d dados utilizou-se com
mo ferrame
enta o
progrrama Micros
soft Excel, versão
v
2013
3, utilizando
o como fontte as ediçõe
es e seus alertas
a
public
cados no DO
OL entre os anos 2000 e 2016. Essa
a tabela foi posteriorme
ente utilizada
a para
quantificar a prrodução total do DOL.. Não foram
m postas em
e
análise as revistas
s que
apare
eceram menos de 10 vezes no perío
odo de anális
se do periódico. A base de dados Pu
ubMed
foi uttilizada como
o ferramenta
a de busca d
dos artigos oriundos
o
da publicação.
p
As informa
ações refere
entes aos ale
ertas foram agrupadas p
por ano e mês
m
de
public
cação, sendo
o ano 1 o pe
eríodo corre spondente entre
e
o ano 2000 ao ano
o 2001, o an
no 2 o
período correspo
ondente entrre o ano 20 01 a 2002, e assim sucessivamentte, até o an
no 16,
que, por limitação de tempo,, os dados co
oletados corrresponderam
m ao ano 20
015.
Nessa coleta foi relev
vante a refferência do alerta, a re
evista oriund
da da
public
cação, o atu
ual fator de impacto desssa revista, e o tema da publicação.. Foram cole
etadas
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as infformações do
d periódico DOL que esstavam entre sua primeira publicaçã
ão, em agos
sto de
2000, edição 01 até sua ediç
ção 183, em outubro de 2015.
Após o agrupamento
o das public
cações, fora
am inseridass as inform
mações
corre
espondentes à revista na
a qual foi pu
ublicado o artigo utilizad
do para prod
dução do ma
aterial
public
cado pelo DO
OL.
Identificad
da as revista
as, seus fato
ores de impa
acto atuais fo
foram consultados
e pos
stos em anállise.
Com o levantamento
o das inform
mações do material
m
pro
oduzido pelo
o DOL
duran
nte o período de 2000 a 2015, fora
am contabiliz
zadas suas temáticas
t
e essas, agrupadas
confo
orme semelhança. Para
a analisar a importânc
cia do mate
erial produzzido na form
mação
acadê
êmica de es
studantes da
a área de sa
aúde, bem como
c
avaliar a importâ
ância do perriódico
como
o ação de extensão
e
un
niversitária na Universidade de Brasília, foi desenvolvido um
questtionário piloto on line, que foi disp
ponibilizado na página na
n Universid ade de Bras
sília –
Faculldade de Ce
eilândia, para que, qual quer leitor e estudante
e da área de
e saúde, pudesse
respo
ondê-lo caso
o desejasse.
Após com
mpilar essass informaçõ
ões, foram feitas aná
álises a fim
m de
carac
cterizar a infformação publicada atrav
vés do DOL.
Informaçõ
ões sobre qu
uantidade de
e acessos e localidade d
dos acessos foram
o Barboni e Mani
obtidas através de artigo pu
ublicado pel os membros
s do projeto
o DOL, Paulo
Funez
z em 2014.
Resu
ultados e Diiscussões
A-Q
Quantitativo
o de publica
ações
O periódic
co DOL fez 1086 public
cações (edito
oriais e alerrtas) em seus 16
anos de existênc
cia, mantend
do uma méd
dia de 68 pu
ublicações po
or ano. O an
no em que houve
h
mais publicações
s foi o ano 10. Neste a
ano, foram feitas 87 publicações, e o ano em
m que
meno
os houve pu
ublicação, fo
oi o ano 9, que teve 46
6 publicaçõe
es. O ano 1 6 apresento
ou um
baixo
o número de
e publicações
s devido ao período de coleta de informações, que se findo
ou em
outub
bro de 2015 (Figura 1).

Figura 1 - Quan
ntitativo das publicações
p
to
otais feitas no periódico DOL entre os ano
os 2000 a 201
16.

A produttividade de u
um periódico
o é fator mu
uito levado e
em conta nos dias
atuais. Apesar de
e ser um fattor menos ex
xpressivo qu
ue a temátic
ca apresenta
ada, por exe
emplo,
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muito
os critérios de
d avaliação
o ainda são baseados na quantidad
de de publica
ação. O perriódico
DOL manteve um
m perfil de publicações
p
rregular. Períodos de pou
ucas publicaçções podem estar
assoc
ciados a mudanças de fo
oco na pesq
quisa, ou, no
o caso do DO
OL, fatores ccomo rotativ
vidade
dos membros também in
ncidem na quantidade
e de public
cações. A pouca produção
repre
esentada no ano 16 se deve
d
ao fato
o de os dado
os terem sido
os coletadoss antes que o ano
se co
ompletasse.
Revis
stas utiliza
adas
O periódic
co DOL utilizzou-se de diiversas publicações, dass quais, inúm
meras
public
cadas em re
evistas que possuem
p
alto
o fator de im
mpacto, denttre as quais,, a revista La
ancet,
com ffator de imp
pacto de 45,2
217; a revistta Nature, com fator de impacto de 41,456; a revista
The N
New England
d Journal Of Medicine, co
om 55,873; a revista Na
ature Review
ws, com 41,9
908; a
Scien
nce, com 35
5, 263; a JA
AMA - The Journal Of The Americ
can Medical Association,, com
35,28
89; a Drug Discovery
D
com 41,908; d
dentre outras revistas.
A utilizaçã
ão de diversa
as fontes de busca é fator imprescin
ndível para que
q
se
manttenha a qua
alidade de informação. As publicações do Do
ol demonstra
ram um perrfil de
utiliza
ação variado
o, promoven
ndo ao perió dico uma pluralidade de
e informaçõe
es. As public
cações
foram
m elaboradas
s utilizando-se como basse em média
a, 39 revistas a cada ano
o (Figura 2)..

Fig
gura 2 - Quanttitativo total de
d revistas cie
entíficas utiliza
adas como fon
nte de pesquissa e produção
o de
dado
os do projeto Dor On Line no
n período de 2000 a 2016. Resultados expressos
e
em valores absollutos.

Nesses 16
6 anos de re
ealização do projeto Dol, o periódico
o da Interna
ational
Assoc
ciation for the
t
Study of
o Pain (PA
AIN) foi o mais
m
utilizad
do, com 32
2,9% do ma
aterial
produ
uzido.
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O periódic
co PAIN, cujo
o fator de im
mpacto é 5,213, é o jorn
nal oficial da IASP.
Ele publica investtigações orig
ginais sobre a natureza, mecanismo e tratamenttos da dor.
Em segun
ndo lugar, a revista mais
m
utilizad
da foi a Pro
oceedings of
o the
Natio
onal Academy of Science
es of the Uniited States of
o America (PNAS),
(
com
m fator de im
mpacto
de 9,,674. A PNAS é uma rev
vista científicca muito citada que pub
blica mais de
e 3.800 trab
balhos
de pesquisa anu
ualmente. Fundada em 1914, o co
onteúdo da revista abrrange as ciê
ências
biológ
gicas, físicas
s e sociais.
Outra revista bastantte utilizada foi a The Jo
ournal of Ne
euroscience : The
Officiial Journal off the Society
y for Neurosscience que também
t
pub
blica artigos sobre uma ampla
a
gama
a de temas, especialmen
nte os que en
nvolvem o sistema
s
nervoso.
O conhecimento sobrre as revista
as mais utiliz
zadas nos m
mostra o perfil de
public
cação do periódico
p
ao longo dos 16 anos. Abaixo são mostrado as revistas mais
utiliza
adas pelo Do
ol (Figura 3)).

Figu
ura 3 - Revista
as científicas mais
m
utilizada s como fonte de pesquisa e produção de
e dados do pro
ojeto
Dor On line n
no período de 2000 a 2016..

É importa
ante ressalta
ar que o DO
OL utiliza re
evistas que discorrem sobre
temáticas variada
as, podendo
o com isso, i ntegralizar conteúdo.
c
A revista Natu
ure, por exe
emplo,
uma revista de altíssimo fator de impa
acto que abo
orda temáticas variadass, propiciando ao
leitorr um dinamis
smo de inforrmações, mu
uito importan
nte no meio científico.
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Fator de impactto
O fator de
e impacto m
médio das revistas utiliz
zadas em to
odo o período de
realiz
zação do DO
OL foi 8,40. O ano em qu
ue o fator de
e impacto médio foi maio
or foi o ano 15. O
fator de impacto
o médio nesse período ffoi de 10,78
89. Em conttrapartida, o ano que obteve
o
meno
or fator de im
mpacto méd
dio foi o ano 5. O fator de
d impacto médio
m
nesse
e período foi de 5,
014.

Fig
gura 4 - Fato
or de impactto médio dass revistas uttilizadas dura
ante os anoss 2000 a 201
16.
Resultados expressos co
omo média ± Erro Padrã
ão da Média..
O fator de impacto m
médio das revistas
r
utilizadas pelo DOL mostra
a que
suas publicações
s foram elaboradas sob
b um padrã
ão de qualid
dade favorá
ável à divulgação
cientíífica, ao pas
sso que as in
nformações obtidas fora
am oriundas de fontes b
bem estabele
ecidas
no m
meio científic
co. Mesmo que o fatorr de impactto seja apen
nas um doss indicadores que
devem
m ser consid
derados na avaliação de
e periódicos,, ele é um dado
d
substan
ncial na avaliação
dentrro de uma categoria
c
de
e assunto. A figura 9 mostra
m
que o fator de im
mpacto em todos
esses
s anos foi bem consiste
ente, ao passso que as revistas
r
utilizadas pelo DOL foram todas
bem classificadas de acordo
o com esse indicador, mostrando sua relevân
ncia bem co
omo a
relevância dos te
emas abordados.
Tema
as abordad
dos
O periódic
co DOL disccorreu sobre
e as mais diversas
d
tem
máticas denttro da
temática central,, dor. A tem
mática mais a
abordada foi “Novos Alv
vos/Drogas”,, que repres
sentou
20,43
3% dos tem
mas abordado
os, juntame nte com a temática
t
“Tipos de Dor”” que repres
sentou
15,32
2% dos tem
mas abordad
dos. Além d
desses, o te
ema “Tratam
mentos da Dor” també
ém foi
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basta
ante abordad
do, correspo
ondendo a 1
14%. Além desses
d
temas de bastan
nte importân
ncia, o
conhe
ecimento ac
cerca da formação de profissionais da saúde
e é raramen
nte abordad
do em
outro
os periódicos
s. O Dol apresentou um
ma quantida
ade represen
ntativa de d
divulgações nessa
área. Além disso
o, “nomencla
aturas da do
or”, “fisiolog
gia da dor”, “opioides”, “mecanismos da
dor”, “experimentação anim
mal”, etc., são assunttos muito significativos
s
s nos curso
os de
gradu
uação da saúde e intere
essantes a p opulação em
m geral (FIGURA 5). A á
área do Estudo da
Dor tem uma abrangência
a
muito am pla, o que possibilita a abordag em de múltiplos
assun
ntos.

Figura 5 - Temas abo
ordados em editoriais do
o Dol no período de 2000
0 a 2016.
Impa
acto e relev
vância
Responderram ao que
estionário piloto,
p
21 graduandos m
membros ou exmembros do pro
ojeto DOL, da Faculda
ade de Ceilâ
ândia, FCE – UnB. Ce rca de 70%
% dos
gradu
uandos, afirm
mou ter enc
contrado resspostas de questionamen
ntos surgido
os em projettos de
pesqu
uisa, e em disciplinas da faculdad
de, como ex
xemplo, nas disciplinas de Toxicolo
ogia e
Farmacologia, qu
ue são discip
plinas comun
ns de cursos superiores da área da ssaúde, bem como
85% relatou ha
aver enconttrado respo
ostas refere
entes a farrmacologia da dor. Qu
uando
questtionados sobre a utilização do DO
OL como fo
onte de atu
ualização, 71
1% respond
deram
utiliza
am o DOL para atualiz
zar-se, 28%
% respondeu que não utilizam.
u
Alé
ém disso, qu
uando
questtionados sob
bre a contribuição do D
DOL para a formação do profission
nal de saúde
e, e a
contrribuição com
mo ferramenta de div
vulgação cie
entífica, 75%
% e 85% respectivam
mente,
afirm
maram que acreditam
a
na
a contribuiçã
ão do DOL, bem como, acreditam q
que o DOL é uma
ferram
menta que contribui
c
efic
cazmente pa
ara a divulga
ação científica.
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Ta
abela 1 - Percentual de resp
postas obtidass em question
nário piloto dis
sponível atrav
vés da página da
UnB – FCE.
P
Perguntas

Sim

N ão

Outro
o

71,4%

19
9%

9,6%

71,4%

28
8,6%

0%

85,7%

9,,5%

4,8%

75%

20
0%

5%

85,7%

9,,5%

4,8%

V
Você acredita que o DOL co
ontribui no esttudo da DOR?

94,7%

0%
%

5,3%

O DOL é relevante como ferrramenta de d
divulgação cie
entífica?

81,2%

6,,3%

12,5%
%

V
Você já enco
ontrou nas publicações do
o DOL, conteúdo que o
a
ajudasse a res
sponder questtionamentos ssurgidos em disciplinas
d
na
F
FCE-UnB?
V
Você costuma utilizar o DOL
L como fonte de atualização
o?
O DOL já respondeu questtionamentos rreferentes a farmacologia
f
d
da dor?
Você acredita
a que o DOL contribuiu pa
ara a sua form
mação como
p
profissional da
a saúde?
V
Você acredita que o DOL co
ontribui como ferramenta de divulgação
c
científica na Universidade de Brasília?

Fon
nte: Elaborado peelo autor, com base em questioná rio aplicado e dissponível www.goo.gl/forms/a1YU
UdNfUuW (2016).

Abra
angência do
o DOL
A tabela 2 mostra a abrangência do DOL nos meses iniciais de 2014,
demo
onstrando um
ma média de
e 3.319 visittantes nos cinco primeiro
os meses de
este ano.
Tabela 2 - Exemplo d
de acessos ao Portal DOL em 2014.
Visitantes
s

Núme
ero

únicos

visita s

Janeiro

2961

Fevereiro

Mês

de

Páginas

Hits

Bytes

3846

6389

21823

1.14 GB

3029

4013

7129

24425

1.28 GB

Março

3755

4923

8719

30400

2.04 GB

Abril

3705

4720

8022

29644

2.11 GB

Maio

3145

4102

6420

24068

1.59 GB

Fon
nte: Projeto Bolettim Dor On Line ‐ Projeto educaccional desenvolvido dentro das attribuições de um Projeto de Extensão
de A
Ação Continuadaa, Decanato de Exxtensão, Universiddade de Brasília. (NASCIMENTO; FUNEZ,
F
2014).

A tabela 3 demonsttra abrangên
ncia interna
acional desttes acessos,, pois
confo
orme pode ser visualizad
do, o DOL fo
oi acessado por
p diversos países, além
m de acessos cuja
localização não foi
f identificada. Estes accessos internacionais po
odem ser ad
dvindos por conta
da indexação em ferramentas de busca e pelo acesso de brasileiros situadoss nessas áreas.
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Tabela 3 - Lo
ocalidades de acesso ao Porrtal DOL em maio
m
de 2014..
Países

Página s

Hits

Bytes

Desconhecido

4357

17
7650

1.16 GB

Brasil (br)

1214

47
744

295.61 MB

Estados Un
nidos (us)

390

65
59

63.48 MB

Alemanha (de)

166

17
77

14.18 MB

Inglaterra (gb)

98

12
28

12.30 MB

pt)
Portugal (p

64

36
63

23.21 MB

França (fr)

49

67
7

3.04 MB

China (cn)

22

31
1

2.18 MB

Itália (it)

11

44
4

1.39 MB

Japão (jp)

10

32
2

11.88 MB

Outros visitantes

39

17
73

13.25 MB

Fon
nte: Projeto Boleetim Dor On Line ‐ Projeto educaccional desenvolvido dentro das atribuições de um Projeto de Exten
nsão
de Ação Continuadaa, Decanato de Exxtensão, Universiidade de Brasília.. (NASCIMENTO; FUNEZ, 2014).

Conc
clusões
Desde o seu surgim
mento até os dias de hoje,
h
a rev
vista desemp
penha
funçõ
ões específicas e pos
ssui caracte
erísticas im
mportantes na comuniicação cien
ntífica,
possibilitando a comunicaçã
ão dos resu
ultados de pesquisas originais
o
parra a comun
nidade
cientíífica, pacientes, familiarres de pacien
ntes com dor e demais interessadoss. Através de
e seus
editoriais e alerttas, o DOL traz aos in
nteressados, informaçõe
es precisas e relevante
es aos
leitorres da área.. Hodiernam
mente, são sselecionados
s artigos sobre temática
as recentes e de
extre
ema relevân
ncia aos leittores. Estess são traduz
zidos por especialistas
e
da área à uma
lingua
agem altam
mente comprreensível e com padrão
o de qualida
ade, permitiindo aos leitores,
uma leitura fácil, precisa e co
onfiável.
O materia
al produzid o pelo DO
OL abarcou temáticas costumeiram
mente
abord
dadas nos cursos
c
de graduação
g
e
em saúde. Este fato demonstra
d
a importânc
cia do
mate
erial na form
mação acadêmica dessess profissiona
ais, ao passo que propi cia aos leito
ores a
oporttunidade de utilizar uma fonte de infformação se
egura e confiável.
A produçã
ão de um pe
eriódico é fa
ator muito le
evado em co
onsideração pelos
pesqu
uisadores. O periódico DOL mante ve uma mé
édia satisfató
ória de pub
blicações em
m seus
anos de existên
ncia, credorr de uma ferramenta de divulga
ação científi ca. Ademaiis, as
public
cações foram
m fundamen
ntadas atrav
vés de varia
adas fontes, todas bem estabelecidas no
meio científico, credibilizand
c
o o conteúd
do publicado
o pelo periód
dico por con
nta da pluralidade
de informações.
O impacto
o das revisttas utilizada
as na elaboração do m
material publicado
demo
onstra o altto padrão de qualidade
e da mesma
a. Em seus 16 anos, o menor fattor de
impacto médio apresentado
o ainda é considerado
o altíssimo para a mé
édia das revistas
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nacio
onais, ou intternacionais.. Somado à importância
a acadêmica
a das temátiicas abordad
das, é
perce
ebível a imp
portância do DOL como ferramenta de divulgaç
ção científica
a, que atinge não
some
ente leitores nacionais, mas
m
também
m internacionais. Seu im
mpacto e sua
a importância são
perce
ebidos atravé
és do posicio
onamento de
e leitores do
o periódico, que,
q
por sua
a vez, relataram a
utiliza
ação do DOL
L em diversa
as situações..
O periódic
co DOL se ttorna, portanto, importa
ante fonte d
de pesquisa e de
divulg
gação cientíífica. Ele tra
az em sua v
versão na hiipermídia - hoje distribu
uído no portal de
periódicos da Universidade de Brasília (UnB) - in
nformação em
e
quantida
ade e qualiidade,
oriun
ndas de fon
ntes variadas e bem estabelecid
das no meio científico
o, propician
ndo à
comu
unidade acad
dêmica, à co
omunidade ccientífica, ao
os pacientes acometidoss pela dor, e seus
familiares, dentre
e outros, um
ma ferramentta de divulga
ação científic
ca de grande
e mérito.
Refe
erência
Trabalho de
d Conclusã
ão de Curso submetido à Faculdade
e de Ceilând
dia da
Unive
ersidade de Brasília, co
omo parte d
dos requisittos necessárrios à obten
nção do Gra
au de
Bacha
arel em Farm
mácia em Ju
ulho de 2016
6. Área de Concentração
o: Farmácia. Orientador:: Prof.
Dr. P
Paulo Gustav
vo Barboni Dantas Nascim
mento.
Dedicatória
Este artigo foi escrito
o a pedido do orientad
dor, a parti r do trabalh
ho de
conclusão de currso da discen
nte para com
mpor a ediçã
ão comemorativa dos 16
6 anos do Bo
oletim
Dor on line e em
e
homenagem ao Pro
of. Dr. Sérg
gio H. Ferre
eira, idealiza
ador, fundador e
manttenedor destte projeto. Gostaríamos
G
muito que ele
e tivesse tido a oportun
nidade de ve
er que
as inú
úmeras derrrotas levaram
m a algum lu
ugar...
Equipe DO
OL...

* Bacharel em Farm
mácia pela Fac
culdade de Ce
eilândia, Unive
ersidade de Brasília
acharel em Qu
uímica com Attribuições Teccnológicas, Me
estre e Doutor em Ciênciass, Professor Adjunto
A
** Ba
de Qu
uímica na FCE-UnB
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