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RESUMO
Objetivo: Propor uma padronização, no idioma inglês, na formatação da citação da sede da pesquisa. Métodos: A partir das
três publicações mais recentes dos 20 primeiros periódicos disponíveis no Portal Brasileiro de Informação Científica Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com maior fator de impacto durante a ano de
2004, segundo levantamento na base de dados ISI Web of Knowledge Journal Citation Reports no biênio 2004-2005,
extraíram-se os formatos das citações das sedes de pesquisa. Realizou-se uma analogia ao escalonamento hierárquico
institucional da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e os formatos mais freqüentes, no idioma inglês, foram
adotados como padrão a ser sugerido para citar as sedes de pesquisa ao envio dos artigos. Resultados: Em relação à
citação “Departamento”, padronizou-se “Department of ...” (sendo “...” o nome em inglês do Departamento), à citação
“Programa de Pós-Graduação” “... Program”, “Disciplina” “Division of ...”, “Órgãos, Grupos e Associações” “... Group”,
“Setor” “Section of ...”, “Centro” “Center for ...”, “Unidade” “... Unit” “Instituto” “Institute of ...”, “Laboratório”
“Laboratory of ...” e “Grupo” “Group of ...”.
Descritores: Terminologia. Centros Médicos Universitários. Pesquisa Biomédica. Artigo de Revista [Tipo de Publicação].
ABSTRACT
Purpose: To suggest a standardization, in the English language, the formatting of the citation of the research centers.
Methods: From three more recent publications of the first 20 journals available in Brazilian Portal of Scientific Information
- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), with bigger factor of impact during the year of
2004, according of information in ISI Web of Knowledge Journal Citation Reports database in biennium 2004-2005, had
extracted the formats of citations of the research centers. An analogy to the institutional hierarchie step of the Federal
University of Sao Paulo (UNIFESP) was carried out, and the formats most frequent, in the English language, had been
adopted as standard to be suggested to cite the research centers for sending articles. Results: In relation to the citation
“Departamento”, was standardized “Department of ...” (being “...” the name in English of the Department), to the citation
“Programa de Pós-Graduação” “... Program”, “Disciplina” “Division of ...”, “Órgãos, Grupos e Associações” “... Group “,
“Setor” “Section of...”, “Centro” “Center for ...”, “Unidade” “... Unit “, “Instituto” “Institute of ...”, “Laboratório”
“Laboratory of ...” and “Grupo” “Group of ...”.
Key words: Terminology. Academic Medical Centers. Biomedical Research. Journal Article [Publication Type].

Introdução
As normas editoriais de publicação e abreviação de
títulos de periódicos (List of Journals Indexed for Medline),1
assim como de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS),2

padronizaram a divulgação e recuperação da informação
científica na esfera da Academia. Com o mesmo intuito, o
Comitê Internacional de Editores de Jornais Médicos
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(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical
Publication) atualizou recentemente a uniformação das
exigências para manuscritos submetidos a jornais
biomédicos, conhecida como Normas de Vancouver.3
Apesar dessa atualização conter uma série de normas
quanto à formatação do texto, título, referências, dentre
outras, não existe uma proposta do padrão exigido no
formato de escrita do local de atribuição do estudo. Facultouse a cada periódico atender esse quesito.
Dessa forma, essa lacuna nas normas internacionais
de publicação gera uma falta de padronização na versão
para o idioma inglês, no formato da citação ou expressão da
sede da pesquisa, ao submeter o artigo. O objetivo deste
artigo é propor uma padronização, no idioma inglês, na
formatação da citação da sede da pesquisa.
Métodos
Foram identificados os 20 primeiros periódicos
indexados e disponíveis no Portal Brasileiro de Informação
Científica - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES),4 da área de Ciências da Saúde,
com maior fator de impacto durante a ano de 2004, segundo
levantamento na base de dados ISI Web of Knowledge
Journal Citation Reports no biênio 2004-2005 (Figura 1).5
Dessa seleção de periódicos, foram incluídos apenas os
três fascículos mais recentes de cada um, com seleção
realizada de forma retro-ativa a partir de novembro de 2005.
Destes, apenas consideraram-se as expressões contidas em
artigos originais (original article), artigos de revisão (review
article) e “notícias e enfoques” (news and views).
Nessa amostragem foram somados todos os formatos
das citações no idioma inglês referentes aos locais que
sediaram as pesquisas. A proposta de padronização foi
baseada em uma analogia às categorias existentes, em idioma
português, no escalonamento hierárquico institucional da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),6 a partir do
terceiro escalão (Figura 2), segundo a citação mais freqüente
para cada categoria.

Periódico

Annual Review of Immunology
CA: A Cancer Journal for Clinicians
New England Journal of Medicine
Nature Reviews. Cancer
Physiological Reviews
Nature Reviews. Molecular Cell Biology
Reviews of Modern Physics
Nature Reviews. Immunology
Nature
Science
Annual Review of Biochemistry
Cell
Nature Immunology
JAMA: The Journal of the American
Medical Association
Nature Genetics
Annual Review of Neuroscience
Pharmacological Reviews
Nature Biotechnology
Lancet
Surface Science Reports

52.431
44.515
38.570
36.557
33.918
33.170
32.771
32.182
31.853
31.538
31.223
28.389
27.586
24.831
24.695
23.143
22.837
22.355
21.713
21.350

FIGURA 1 - Os vinte periódicos com maior fator de impacto
disponível on-line pelo Portal Brasileiro da
Informação Científica – CAPES.

FIGURA 2 – Escalonamento hierárquico institucional da UNIFESP.
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Resultados
No terceiro escalão, em relação à expressão ou termo
“Departamento”, houve apenas a expressão “Department
of ...” (... = nome em inglês do Departamento) em
correspondência, com 360 citações. Em relação à expressão
“Programa de Pós-Graduação” houve quatro
correspondências; em ordem decrescente foram “...
Program” (... = nome em inglês do Programa), com 17
citações, “Program in ...”, com 9 citações, e “Program of
...” e “Program on ...” com 1 citação cada.
No quarto escalão, em relação à expressão
“Disciplina”, houve duas correspondências, “Division of
...”, com 56 citações, e “Discipline of ...” (... = nome em
inglês da Disciplina), com 1 citação. Em relação à expressão
“Órgãos, Grupos e Associações”, houve apenas a expressão
“... Group” (... = nome em inglês do Órgão, Grupo ou
Associação) em correspondência, com 8 citações.
No quinto escalão, em relação à expressão “Setor”,
houve duas expressões correspondentes, “Section of ...”,
com sete citações, e “... Section” (... = nome em inglês do
Setor), com cinco citações. À expressão “Centro” obtevese “Center for ...” e “... Centre” (... = nome em inglês do
Centro), com 62 e 7 citações, respectivamente. Em relação à
expressão “Unidade”, encontrou-se “... Unit” e “Unit of
...” (... = nome em inglês da Unidade), com 8 e 3 citações,
respectivamente. Para o termo “Instituto” registrou-se
“Institute of ...” e “Institute for ...” (... = nome em inglês do
Instituto), com 93 e 63 citações, respectivamente. O termo
“Laboratório” foi traduzido como “Laboratory of ...” e
“Laboratory for ...” (... = nome em inglês do Laboratório)
com 31 e 3 citações, respectivamente, enquanto o termo
“Grupo” por “Group of ...” (... = nome em inglês do Grupo),
com 9 citações. Por outro lado, na amostragem, não houve
tradução para os termos “Núcleo”, “Agência” e “Projeto”.
E, finalmente, encontrou-se o termo “Branch” com 3
citações, sem correspondência na categoria em questão.

Todas as citações em inglês encontradas estão resumidas
na Figura 3. A proposta de padronização, segundo as
expressões mais citadas para cada categoria, está descrita
na Figura 4.
Expressão no Idioma Inglês
Department of ...
... Program
Program in ...
Program of ...
Program on ...
Division of ...
Discipline of ...
... Group
Section of ...
... Section
Center for ...
... Centre
... Unit
Unit of ...
Institute of ...
Institute for ...
Laboratory of ...
Laboratory for ...
Group of ...
Branch

Número de Citações
360
17
9
1
1
56
1
8
7
5
62
7
8
3
93
63
31
3
9
3

FIGURA 3 - Quantidade de citações do formato das sedes
de pesquisa da amostragem. (... = nome em
inglês do Departamento, Programa de PósGraduação, Disciplina, Órgãos, Grupo e
Associação, Setor, Centro, Unidade, Instituto,
Laboratório ou Grupo)

FIGURA 4 - Padronização obtida para o formato das citações de sedes de pesquisa no idioma inglês (em destaque, com
letras em itálico, a tradução correspondente; ... = nome em inglês do Departamento, Programa de PósGraduação, Disciplina, Órgãos, Grupo e Associação, Setor, Centro, Unidade, Instituto, Laboratório ou Grupo).
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Discussão
A necessidade de realizar este estudo de normalização,
no idioma inglês, quanto à formatação das citações das
sedes das pesquisas para o envio dos artigos aos diversos
periódicos, decorreu da falta de uniformação deixada pelo
Comitê Internacional de Editores de Jornais Médicos.3 Esse
fato pode criar dificuldade aos autores quando deparam-se
com formatos individualmente padronizados em diversas
revistas, e, geralmente, não descritos pelas mesmas.
Optou-se em utilizar as 20 primeiras revistas com maior
fator de impacto, no ano de 2004, e disponíveis no Portal
Brasileiro de Informação Científica - Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),5
da área de Ciências da Saúde, pela maior facilidade da
pesquisa on-line e, por constituírem esses periódicos uma
referência de respeitabilidade internacional.
O escalonamento hierárquico da UNIFESP6 foi adotado
como padrão por tratar-se de uma instituição pública de
âmbito federal, que também é tida como referência nacional
e internacional em pesquisas clínica e experimental. Assim,
este estudo de compilação e padronização abre uma
perspectiva de reflexão para os editores de revistas, no
sentido de complementar as normas estabelecidas pelo
Comitê Internacional de Editores de Jornais Médicos.3 Essa
reflexão também pode ser extensiva a outras lacunas
deixadas pelas normas de Vancouver, como, por exemplo, a
formatação das citações da titularidade acadêmica dos
autores7.
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