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Conclusions

(1) Maddy AJ, Tosti A. Predatory journals in dermatology. Br J Dermatol. 2017;177(1):307–9.         
(Veure la bibliografia completa)
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Introducció Materials i mètode

Es presenta una eina elaborada per la
Biblioteca de Ciències de la Salut de la UV,
destinada als investigadors i amb l’objectiu
de comprovar la credibilitat de revistes
potencialment fraudulentes, mitjançant
l’anàlisi de la seua presència en bases de
dades i el seu grau d’acompliment dels
criteris de les associacions d’editors de
publicacions mèdiques.

L’eina recopila més de 700 registres de revistes. Algunes dades extretes de l’anàlisi:
 Més del 50% de les revistes analitzades comencen a publicar-se a partir de 2013
 El 33% de les publicacions s’editen en Estats Units
 7 títols están presents a JCR
 La categoria amb més revistes analitzades és Pharmacy and Pharmacology (17’6%) seguida

d’Orthopedics (14’8 %) (Veure les dades completes de l’estudi)

La finalitat del treball ha sigut proporcionar una eina complementària a les llistes negres de revistes
depredadores, i oferir informació rellevant de les publicacions, sense entrar en valoracions ni
opinions.
L’estudi ens dibuixa un panorama ambigu, on es barrejen fraus evidents amb casos de mala praxis
editorial. També es fa palés que el nombre de fraus editorials en Salut continua en creixement, amb
revistes molt recents i a l’abric de les taxes APC i la publicació en obert.
Pel que fa al treball a l’eina, la seua elaboració a més ens ha dut a conèixer més en profunditat el
món dels fraus editorials en Salut, i com a conseqüència, ens ha permés establir un servei
d’assessorament personalitzat per als nostres usuaris, on analitzem casos concrets proporcionant
dades objectives.

1º Selecció de revistes de Salut: consulta de
llistes negres i bibliografia especialitzada. Selecció
per paraula clau i/o títol:

2º Selecció basada en la bibliografia, de fonts
per a l’anàlisi :

3º Anàlisi de les revistes triades, estudiant la
seua presència en les fonts de qualitat
editorial:
https://airtable.com/shrrVPFpjf9oMLzdz
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