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RESUMO

Estudo bibliométrico de natureza descritiva sobre a produção e o uso de informação em
saúde, realizado através dos artigos publicados em periódicos pelos professores do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas
(PPGE/UFPel), no período compreendido entre os anos de 1991 e 2002. Foram consideradas três unidades de análise: professores, publicações e citações. As análises revelaram que a produtividade média de artigos duplicou no período. Os professores publicaram
mais em periódicos nacionais utilizando o idioma português. Metade das publicações
(51,5%) concentrou-se em sete títulos de periódicos (9%). Os artigos publicados pelos
professores tiveram em média 24 citações, sendo 72% a artigos, confirmando que o principal canal de comunicação na área da saúde é o periódico científico. A maior parte dos
artigos foi citada apenas uma vez (75%) e 16 (1%) foram citados mais de 10 vezes. Verificou-se uma tendência à auto-citação e à citação doméstica entre os professores. As características de colaboração foram estudadas através das co-autorias e revelaram que os
professores publicam mais artigos em autoria compartilhada do que individual. Não foi
encontrada relação entre produtividade e colaboração. As análises de redes sociais revelaram uma configuração em torno dos professores mais produtivos. Aqueles que publicaram um maior número de artigos, também apresentaram um maior número de linhas relacionais na rede, ocupando posições de liderança junto aos demais e influenciando o trabalho de toda a equipe.
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