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1 INTRODUÇÃO
As pesquisas científicas relacionadas às ciências biomédicas têm grande importância
em contextos locais devido a particularidades que influem diretamente nas condições de saúde
e na evolução das doenças de cada região, tais como condições climáticas, saneamento básico,
desenvolvimento econômico e até mesmo aspectos culturais. Por outro lado, boa parte dessas
áreas também se caracteriza pelo enfoque na pesquisa básica, dedicando-se a temas de interesse
global, aspecto que lhes confere interesse e alcance internacional.
A criação dos primeiros institutos de pesquisa em saúde na Europa, no final do século
XIX, foi impulsionada por uma série de descobertas científicas sobre os micro-organismos
causadores de doenças infecciosas. Os primeiros institutos foram criados para o controle dessas
doenças: o Institut Pasteur, inaugurado em 1888, em Paris, o British Institute of Preventive
Medicine (mais tarde chamado Lister Institute), inaugurado em 1891, em Londres, e o Institute
für Infektionskrankheiten (mais tarde Institute Robert Koch), de Berlim (CAMARGO;
SANT’ANNA, 2004).
No Brasil, a pesquisa em saúde nasceu entre médicos e professores da Escola de
Medicina da Bahia. Já os estudos sobre vírus e bactérias patogênicas e a produção de soros e
vacinas surgiram com os primeiros institutos de pesquisa em saúde criados no final do século
XIX, seguindo os princípios e objetivos dos institutos europeus. O Instituto Pasteur do Brasil,
pioneiro no país, foi criado em 1888 vinculado à Santa Casa do Rio de Janeiro, com o objetivo
de produzir vacinas contra a raiva (CAMARGO; SANT’ANNA, 2004).
Em 1891 o Governo de São Paulo criou o Serviço Sanitário de São Paulo, que passou a
abrigar no ano seguinte os laboratórios de Análises Clínicas, Farmácia, Bacteriologia (mais
tarde Instituto Bacteriológico) e o Instituto Vacinogênico. No ano de 1899, uma epidemia de
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peste atingiu a cidade de Santos e como forma de enfrentamento foi criado um laboratório para
a produção de soros antipestosos. Como a possibilidade de propagação da epidemia preocupava
as autoridades, foram criados o Instituto Soroterápico Federal em 1900, atual Fundação
Oswaldo Cruz, e o Instituto Serumtherápico em 1901, posteriormente denominado Instituto
Butantan (CAMARGO; SANT’ANNA, 2004).
O breve histórico revela que, embora as pesquisas em saúde tenham se iniciado na região
nordeste, os primeiros institutos de pesquisa surgiram no final do século XIX e início do século
XX na região sudeste. Com o passar do tempo novas instituições foram sendo criadas em todo
o território nacional e as universidades assumiram um papel importante no desenvolvimento de
pesquisas da área. Atualmente as ciências biomédicas têm tradição e reconhecimento no Brasil,
tanto pela busca de soluções para problemas locais e nacionais, como pela pesquisa em temas
de interesse universal. A área está presente em diversas universidades e institutos de pesquisa
e contribui para a produtividade e a visibilidade da ciência brasileira no meio científico. Áreas
como Medicina Clínica, Biologia e Bioquímica destacam-se tanto por sua produtividade quanto
pelo crescimento expressivo nos últimos anos (FUNDAÇÃO..., 2011; LETA; THIJS;
GLANZEL, 2013).
Os estudos sobre a produção científica brasileira apontam disparidades entre diferentes
estados brasileiros (GLÄNZEL; LETA; THIJS, 2006; VANZ; STUMPF, 2012; SIDONE;
HADDAD; MENA-CHALCO, 2016). Embora a diferença de produtividade seja uma situação
considerada comum quando regiões próximas são comparadas, considera-se que a disparidade
entre os estados é muito grande e pode vir a ser um obstáculo no desenvolvimento das regiões
(GLÄNZEL; LETA; THIJS, 2006). A heterogeneidade também pode ser visualizada quando se
analisa a colaboração científica, evidenciando a necessidade de descentralização das atividades
de pesquisa brasileira. Segundo Sidone, Haddad e Mena-Chalco (no prelo), esse processo pode
estimular o desenvolvimento de regiões menos favorecidas e permitir a resolução de problemas
locais.
A partir das ideias expostas, este trabalho propõe a análise da distribuição da atividade
e colaboração nas ciências biomédicas entre as unidades federativas brasileiras por meio do
mapeamento da produtividade, participação e colaboração na produção científica brasileira dos
dez últimos anos (2006-2015), a fim de compreender o desenvolvimento destas áreas, cuja
importância é estratégica para o Brasil no contexto nacional e internacional.
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2 METODOLOGIA
O corpus da pesquisa é formado por artigos das Ciências Biomédicas com pelo menos
um autor vinculado a instituição brasileira, publicados entre 2006 e 2015 e indexados nas bases
de dados SCI-E, SSCI e AHCI da Web of Science (WoS). O recorte temático da pesquisa é
composto por 20 categorias de assunto da WoS integrantes da disciplina Ciências da Vida e
Biomedicina. A seleção foi feita com base na classificação das áreas biomédicas realizada por
Glänzel e Schubert (2003) e ampliada pela compreensão do caráter básico das pesquisas em
saúde nas áreas médicas e biológicas no Brasil, tendo por base a experiência dos autores em
estudos bibliométricos e em atividades profissionais. Desta forma, as categorias utilizadas
foram: Anatomy & Morphology, Behavioral Sciences, Biochemical Research Methods,
Biochemistry & Molecular Biology, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell & Tissue
Engineering, Cell Biology, Developmental Biology, Immunology, Medical Laboratory
Technology, Microbiology, Mycology, Neurosciences, Parasitology, Pathology, Physiology,
Psychology, Biological, Toxicology e Virology.
A coleta de dados ocorreu em 1º de março de 2016 e a estratégia de busca incluiu a
expressão “Brazil OR Brasil” no campo País (CU), com vistas a identificar as pesquisas com
pelo menos um autor vinculado a instituições brasileiras. O download dos dados foi feito com
o software Downloader em blocos de 500 registros, posteriormente reunidos com o BibExcel.
A fim de verificar a unidade federativa (UF) de cada artigo com o menor grau de erro possível,
foi realizada limpeza manual destes dados. Cada estado foi contado uma única vez em cada
artigo a fim de se verificar sua participação absoluta na produção científica brasileira. As
análises foram feitas com auxílio dos softwares BibExcel, Microsoft Excel e VOSViewer.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
53.666 artigos com autoria vinculada ao Brasil foram publicados na última década em
periódicos das áreas biomédicas indexados na WoS. O número de artigos publicados cresceu
em linha linear com coeficiente de determinação de 0,9785. Entre o primeiro e o último ano da
pesquisa houve um crescimento de 73,23%, sendo 6,38% a média de crescimento anual, com
destaque para o crescimento de 2007 para 2008 que foi de 13,74%. Este conjunto representa
16,59% do total de artigos brasileiros publicados no mesmo período.
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A amplitude e o enfoque internacional da produção científica das áreas biomédicas se
refletem no idioma das publicações, com 98,46% dos artigos em inglês, e também na dispersão
dos artigos em 1.370 periódicos, com destaque para o Arquivos de Neuro-psiquiatria, que
publicou 1.579 artigos no período (2,94%).
A distribuição geográfica mostra que a pesquisa em ciências biomédicas está
concentrada principalmente no estado de São Paulo, que contribui em quase cinco em cada dez
artigos publicados (47,71%) (Tabela 1). A pesquisa biomédica se concentra nos estados do
sudeste e sul do país, sendo o Rio de Janeiro o segundo estado com maior participação nas
pesquisas da área no país (9.157 artigos, 17,06%), seguido de Minas Gerais (participação em
13,95% da produção de pesquisa), Rio Grande do Sul (12,50%), Paraná (7,52%) e Santa
Catarina (4,78%). É interessante notar que todos estes estados encontram-se em proximidade
geográfica. Todavia, o estado de Pernambuco, situado em sexto lugar em termos de
produtividade e participação na pesquisa (2.049 artigos, 3,82%), localiza-se na região nordeste
do país. Sidone, Haddad e Mena-Chalco (no prelo) afirmam que a capital deste estado (Recife)
e Brasília (localizada no DF) são as únicas cidades fora da região sul-sudeste que se encontram
entre as 50 mais produtivas em ciências no país.
Tabela 1 - Distribuição geográfica da produção científica em ciências biomédicas entre as unidades
federativas brasileiras, 2006-2015
Unidade Federativa
1. São Paulo (SP)
2. Rio de Janeiro (RJ)
3. Minas Gerais (MG)
4. Rio Grande do Sul (RS)
5. Paraná (PR)
6. Santa Catarina (SC)
7. Pernambuco (PE)
8. Distrito Federal (DF)
9. Bahia (BA)
10. Ceará (CE)
11. Goiás (GO)
12. Pará (PA)
13. Rio Grande do Norte (RN)
14. Amazonas (AM)

Artigos
25.604
9.157
7.488
6.710
4.036
2.566
2.049
1.998
1.763
1.389
1.110
1.045
857
675

Participação
na47,71%
pesquisa
17,06%
13,95%
12,50%
7,52%
4,78%
3,82%
3,72%
3,29%
2,59%
2,07%
1,95%
1,60%
1,26%

Unidade Federativa
15. Mato Grosso do Sul (MS)
16. Paraíba (PB)
17. Espírito Santo (ES)
18. Sergipe (SE)
19. Mato Grosso (MT)
20. Piauí (PI)
21. Alagoas (AL)
22. Rondônia (RO)
23. Maranhão (MA)
24. Tocantins (TO)
25. Amapá (AP)
26. Acre (AC)
27. Roraima (RR)
Fonte: Dados da pesquisa.

Artigos
661
597
561
438
381
375
251
195
192
137
62
55
28

Participação
na 1,23%
pesquisa
1,11%
1,05%
0,82%
0,71%
0,70%
0,47%
0,36%
0,36%
0,26%
0,12%
0,10%
0,05%

Os demais estados da região nordeste perfilam menor participação na pesquisa e os
estados do norte são os que registram menor produtividade, como fica evidenciado no mapa da
Figura 1. O ES é o estado da região sudeste mais diverso em termos de atividade científica, pois
tem perfil de atividade científica similar a estados do nordeste e proximidade com eles,
característica diferente dos demais estados do sudeste, mais próximos à região sul.
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Figura 1 – Distribuição da produção científica em ciências biomédicas no território brasileiro entre 2006
e 2015, 1 ponto = 256,04 artigos

Fonte: dados da pesquisa.

A colaboração na pesquisa facilitada pela proximidade geográfica é um fator que pode
contribuir para a concentração da produtividade em determinadas regiões. A análise de
colaboração por meio da coautoria expressa nos artigos indica que este fator é preponderante
na produção científica em ciências biomédicas no território brasileiro, visto que os clusters são
formados por estados da mesma região ou próximos geograficamente, conforme Figura 2.
Figura 2 - Colaboração nas ciências biomédicas entre as unidades federativas brasileiras, 2006-2015

Fonte: dados da pesquisa, elaborado com VOSviewer.
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SP aparece no centro do mapa com ligações para todos os outros clusters, demonstrando
que colabora com diversos estados. Quatro clusters de colaboração são identificados na Figura
2. O amarelo é composto pelos três estados do sul do país (RS, SC e PR). O verde, composto
por UFs da região sudeste (SP, MG e ES) e centro-oeste (DF, GO e TO). Apesar de serem
considerados de regiões distintas, estes estados encontram-se próximos geograficamente. O
cluster vermelho é composto por PE, AL, MA, PB, PI, RN, SE, CE e BA, todos estados do
nordeste brasileiro. O cluster rosa é o menor de todos, composto pelos estados do MT e MS,
que fazem fronteira entre si e se diferenciam pela proximidade dos clusters das outras regiões
mais próximas: MS está mais próximo ao cluster dos estados do sul (amarelo) e MT do cluster
que contém estados do centro-oeste (verde).
Por meio da análise do mapa pode-se inferir que PE desempenha importante papel na
região nordeste, visto ser um estado bastante produtivo, que colabora com todos os demais
próximos, além de ser aparentemente autônomo em relação aos estados com maior atividade
científica. Situação similar se observa no RJ, que aparenta ter uma posição peculiar no mapa de
colaboração: encontra-se próximo à SP (sendo os dois estados mais produtivos), mas pertence
ao grupo em que estados menos produtivos aparecem (AM, PA, RO, AP e AC, estados do norte
do país). Pode-se inferir que o RJ tem uma função peculiar nesta rede de colaboração, visto que
é um estado de destaque em termos de produtividade científica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção cientifica brasileira em ciências biomédicas apresenta um crescimento
linear na última década, contudo há heterogeneidade na distribuição e na colaboração científica
entre os estados. SP desponta como o mais produtivo e colaborativo: está presente em quase
50% dos artigos publicados e colabora com todos os clusters apesar de estar mais próximo
geograficamente a MG e estados do centro-oeste. Tal resultado pode decorrer do histórico de
criação das instituições de pesquisa, além do financiamento advindo da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Os estados do nordeste, pioneiros na pesquisa
em saúde no país, têm desenvolvimento mais lento se comparados aos estados do sudeste e sul.
O histórico demonstra que a liderança de SP, por exemplo, deu-se, entre outros fatores, devido
a um surto de doença contagiosa na região no início do século XX. Atualmente a situação do
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Zika Vírus no Brasil tem seu foco nos estados do norte do país e pode servir como impulso às
pesquisas da área na região.
A proximidade geográfica é um fator importante na colaboração e mesmo na
produtividade, tendo em vista que estados mais produtivos estão próximos de outros também
produtivos. PE destaca-se pela sua produtividade na região nordeste, apesar de situar-se em
posição inferior aos estados do sudeste e sul, que lideram o ranking; e RJ colabora muito com
estados do norte do país, que são os menos produtivos (mesmo cluster).
Os dados apresentados neste estudo referem-se ao número de artigos publicados e à
colaboração expressa nas publicações. Pretende-se futuramente ponderar estes resultados com
dados de número de cientistas e instituições de pesquisa no país. Acredita-se que resultados
sobre a produção e a colaboração científica, e sua relação geográfica, podem apoiar decisões
acerca das políticas brasileiras de ciência, tecnologia e inovação voltadas às ciências
biomédicas.
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