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Introdução: Existe grande interesse dos autores e editores em compartilhar os resultados de seus artigos na internet 

para aumentar o número de leitores e consequentemente atingir o público alvo. Desta forma, os artigos tendem a ser 

mais discutidos e o impacto desses artigos tende a ser modificado. Esse conceito distinto de impacto pode ser medido 

por uma ferramenta chamada Altmetric. O Altmetric tem como objetivo entender o impacto individual de cada artigo 

através da mídia online. Objetivos: O objetivo primário deste estudo foi descrever quais são os fatores preditores do 

Altmetric em ensaios controlados aleatorizados na área de fisioterapia em dor lombar. O objetivo secundário deste 

estudo foi descrever quais foram as características do escore Altmetric e dos ensaios controlados aleatorizados na área 

de fisioterapia em dor lombar. Métodos: As buscas foram realizadas na base de dados PEDro (www.pedro.org.au). Os 

termos utilizados foram dor lombar e ensaios controlados aleatorizados. Um total de 200 artigos foram selecionados de 

forma randomizada. Foram extraídos dados dos artigos referentes a: qualidade metodológica dos ensaios controlados 

aleatorizados e escore individual e total do Altmetric mencionado e Altmetric lido. As análises estatísticas utilizadas 

foram: modelo de regressão linear uni e multivariado e análises descritivas. Resultados: Um total de quatro variáveis 

foram associadas com o escore Altmetric mencionado: fator de impacto da revista [Beta= 3,4 pontos, (IC 95% 0,98 a 

5,86)], número de anos desde a publicação [Beta= -4,9 pontos, (IC 95% -8,50 a -1,47)], número de citações dividido 

pelos anos desde a publicação [Beta= 5,2 pontos, (IC 95% 2,49 a 7,88)] e tipo de título descritivo [Beta= -29,4 pontos, 

(IC 95% -46,48 a -12,23)]. Somente uma variável foi associada com Altmetric lido: número de citações dividido pelos 

anos desde a publicação [Beta= 10,1 pontos, (IC 95% 7,74 a 12,46)]. Nós também encontramos que a maioria dos 

artigos foram publicados em inglês, com tipo de título descritivo (os autores repetem os objetivos no título sem deixar 

explícito os resultados) e publicados em revistas com acesso aberto que endossam as recomendações da CONSORT. 

Conclusão: Pesquisadores devem publicar seus artigos em revistas de alto fator de impacto e usar títulos declarativos 

(os autores declaram os resultados no título) ou interrogativos (os autores fazem uma interrogação no título). Esse 

fatores aumentam a visibilidade dos artigos nas mídias online e consequentemente tem maior chance de atingir o 



público alvo. 
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