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1 INTRODUÇÃO
A colaboração por meio de redes é um processo essencial para o desenvolvimento da ciência,
tecnologia e inovação em saúde. A análise de redes de coautoria cientifica, por exemplo,
permite avaliar padrões de colaboração (LEE et al., 2012) e programas de pesquisa (MOREL
et al., 2009), subsidiar o planejamento de políticas para inovação em saúde
(VASCONCELLOS; MOREL, 2012) e avaliar estrategicamente o desempenho de
organizações de ciência e tecnologia (FONSECA et al., 2016). Uma das aplicações de
interesse se refere à promoção de inovação em saúde para o controle das doenças tropicais
negligenciadas (DTNs) (MOREL et al., 2005). No Brasil, a dengue tem sido uma das DTNs
mais desafiadoras, devido à sua contínua expansão, à elevada demanda por assistência medica
e à falta de produtos para a prevenção e tratamento. Apesar do sustentado investimento
nacional na pesquisa, não há uma avaliação sistemática da dinâmica e da contribuição de
redes de pesquisa em dengue no país.
Este trabalho descreve uma avaliação longitudinal retrospectiva (1995-2014) das redes de
pesquisa em dengue no Brasil, utilizando a coautoria de artigos científicos como elemento de
análise, ressaltando a estrutura institucional das redes. As seguintes questões foram
abordadas: i) Como a estrutura institucional das redes brasileiras de pesquisa em dengue
evoluiu nos últimos 20 anos, período em que a transmissão da doença aumentou de forma
constante? ii) Quais instituições nacionais se destacaram neste processo? iii) Que fatores
poderiam ter influenciado as tendências da rede?
2 MÉTODO
Foram obtidos dados de artigos científicos relacionados à dengue envolvendo instituições
brasileiras durante o período de 1995 a 2014, extraídos das bases Web of Science (WoS),
SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Scopus. As consultas foram direcionadas ao
título, resumo e palavras-chave (dengue*) e ao endereço/afiliação dos autores (brasil or
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brazil). A base de dados PubMed foi utilizada apenas para avaliação da representatividade do
conjunto de artigos coletado para análise.
Os dados obtidos foram importados e integrados com o software VantagePoint (Search
Technology Inc.) e apenas artigos diretamente relacionados à dengue foram selecionados.
Nomes e acrônimos das organizações foram padronizados para que os artigos fossem
corretamente atribuídos a suas respectivas instituições. Redes institucionais foram criadas a
partir de matrizes de adjacência, geradas de acordo com as afiliações dos autores. A
visualização e análise das redes foram feitas com o software Gephi. A dinâmica temporal da
colaboração foi apresentada em intervalos de 5 anos.
Os seguintes indicadores foram calculados para a avaliação da conectividade da rede
(WASSERMAN; FAUST, 1994): i) número de nós e ligações, que indica o número de
instituições e a quantidade de suas conexões; ii) número de componentes, que mostra a
quantidade de grupos (sub-grafos) totalmente conectados entre si; iii) tamanho do
componente gigante, que representa o maior sub-grafo existente na rede; iv) grau médio, que
indica o número médio de colaborações que os nós da rede possuem; v) comprimento médio
do caminho, que demonstra o menor número médio de conexões que um nó precisa percorrer
para chegar a qualquer outro nó da rede; e vi) coeficiente de agrupamento médio, que mede o
quanto os nós da rede estabelecem um agrupamento perfeito, no qual todos os nós estão
conectados entre si.
Quatro medidas de centralidade foram calculadas: i) centralidade de grau, que mede o número
de conexões diretas de um nó; ii) centralidade de intermediação, que indica o quanto um nó se
encontra no caminho entre outros nós, atuando como intermediário; iii) centralidade de
proximidade, que mostra o quão próximo um nó está dos outros nós da rede; e iv)
centralidade de auto-vetor, que reflete o quanto determinado nó está conectado a outros nós
altamente conectados (FREEMAN, 1979). Para obter um Índice de Centralidade (IC)
condensado, as organizações foram ordenadas de forma decrescente de acordo com cada
medida de centralidade (PROTOGEROU et al., 2010). O IC é o resultado da soma das
posições das organizações nesse ranking. Quanto menor o IC, mais central é a organização na
rede.
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3 RESULTADOS
A busca na WoS, Scopus, SciELO e PubMed recuperou 1.076, 1.153, 413 e 850 artigos,
respectivamente. A integração dos dados, gerou 1.422 artigos únicos. A avaliação das
sobreposições e singularidades entre as bases mostrou que a WoS, Scopus e SciELO, em
conjunto, incluíram 97,2% dos artigos (n=1.106) (Figura 1A). A Figura 1B mostra o número
de publicações anuais envolvendo instituições brasileiras.

Figura 1: Artigos científicos sobre dengue envolvendo instituições brasileiras (1995-2014). A)
Sobreposições e singularidades das quatro bases de dados analisadas, e porcentagem de artigos
contidos em cada base com relação ao total de artigos. B) Número de artigos sobre dengue publicados
por organizações brasileiras e seus colaboradores. Fonte: elaboração própria.

A evolução das redes de pesquisa em dengue foi mapeada em períodos de 5 anos baseada na
co-ocorrência de instituições na autoria de artigos científicos (Figura 2).
1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

Figura 2: Evolução das redes brasileiras de colaboração em pesquisa sobre dengue – 1995-2014.
As ligações entre as organizações (nós) correspondem a co-autorias. A cor dos nós indica se a
organização é brasileira (laranja) ou internacional (azul). Fonte: elaboração própria.
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A Tabela 1 mostra os valores dos indicadores de conectividade da rede.
Tabela 1: Evolução das redes de pesquisa em dengue envolvendo instituições brasileiras
Período
Indicador
1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

Número de nós (instituições)

36

99

254

447

Número de ligações

72

156

1,004

2,024

Número de componentes

4

15

17

12

91.7%

77.8%

90.2%

96.6%

4.3

3.8

8.6

9.35

Coeficiente de agrupamento médio

0.782

0.753

0.822

0.800

Comprimento médio do caminho
Fonte: elaboração própria.

2.67

3.44

2.77

2.85

Tamanho do componente gigante
Grau médio

O número de organizações envolvidas na rede aumentou consideravelmente no segundo e
terceiro períodos. A análise da conectividade representada pelo i) aumento do tamanho do
componente gigante e do grau médio; ii) manutenção de valores altos de coeficiente de
agrupamento médio; iii) valores baixos de comprimento médio de caminho; e iv) diminuição
do número de componentes, sugere que a estrutura da rede é potencialmente eficaz na geração
de conhecimento (alta conectividade) e no compartilhamento e difusão de conhecimento
(baixa distância).
A análise de centralidade identificou as organizações mais influentes na rede (Tabela 2).
Tabela 2: Instituições brasileiras mais influentes nas redes de pesquisa em dengue

1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

Instituições

IC

Instituições

IC

Instituições

IC

Instituições

IC

Fiocruz

4

Fiocruz

5

USP

7

Fiocruz

4

IEC

9

FUNASA

9

Fiocruz

12

USP

15

FUNASA

15

USP

10

UFCE

31

UFMG

16

IC: Índice de Centralidade. Fonte: elaboração própria.
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A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) esteve presente em todos os períodos analisados
ressaltando seu papel proeminente na pesquisa em dengue. Já a Universidade de São Paulo
(USP) estive presente em quase todos os períodos avaliados, apresentando também destaque
na pesquisa sobre a temática, não participando apenas no primeiro período. O Instituto
Evandro Chagas (IEC), parte do sistema nacional de vigilância em saúde, teve representação
importante nos primeiros cinco anos. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), uma das
instituições governamentais responsáveis por ações de saneamento para prevenção e controle
de doenças, foi central no primeiro e segundo períodos. No 3º e 4º períodos, a Universidade
Federal do Ceará (UFCE) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apareceram
respectivamente como organizações centrais.
A influência das organizações centrais para a conectividade da rede foi explorada pelo cálculo
dos mesmos indicadores após a exclusão dessas instituições (Tabela 3). A comparação com os
valores originais da Tabela 1, revela alterações importantes das propriedades estruturais da
rede, sugerindo que essas organizações tiveram um papel crítico na manutenção de sua
conectividade. O número de componentes aumentou, o grau médio e o coeficiente de
agrupamento médio diminuíram e o tamanho do componente gigante caiu consideravelmente,
especialmente nos dois primeiros períodos.
Tabela 3: Indicadores de conectividade das redes de pesquisa em dengue excluindo as
instituições brasileiras mais centrais
Período
Indicador
1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

Número de nós (instituições)

33

96

251

444

Número de ligações

39

102

811

1663

Número de componentes

11

35

33

29

36.4%

17.7%

80.5%

90.8%

Grau médio

2.36

3.29

6.46

8.10

Coeficiente de agrupamento médio

0.680

0.665

0.784

0.759

Comprimento médio do caminho
Fonte: elaboração própria.

2.33

2.49

3.62

3.49

Tamanho do componente gigante
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DISCUSSÃO
A avaliação longitudinal das redes de coautoria sugere que as instituições de pesquisa
brasileiras participam de redes altamente conectadas. O aumento contínuo da colaboração,
mais acentuado a partir de 2004, pode estar relacionado a um papel mais ativo do Ministério
da Saúde ao definir e apoiar prioridades de pesquisa (GUIMARÃES, 2004). A
disponibilidade de financiamento específico a partir de 2009 pode estar associada à expansão
da rede apresentada neste estudo (BRASIL, 2010). Surtos de dengue em 2010-2013 no Brasil
também poderiam explicar o interesse crescente e a tendência de colaboração na pesquisa. A
criação, em 2008, do programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT)
provavelmente influenciou o período posterior de análise.
O Índice de Centralidade consolidou informações sobre organizações que têm um grande
número de conexões (grau), que estão relacionados com as instituições mais conectadas (autovetor), que obtêm e divulgam informações rapidamente (proximidade) e provavelmente
controlam o fluxo de conhecimento na rede (intermediação). Ser central nestas redes significa
que elas poderiam ter ajudado a disseminar conhecimento e facilitar o acesso a recursos e
oportunidades de pesquisa, reduzindo a vulnerabilidade da rede.
A importância das redes para a qualidade e avanço da ciência nem sempre é reconhecida por
programas de pesquisa nacionais, que tendem a enfatizar o pesquisador em detrimento de
políticas de apoio e promoção de redes. Como a pesquisa e desenvolvimento de produtos para
dengue são realizados em vários centros ao redor do mundo, redes de pesquisa podem ser uma
forma eficiente de identificar lacunas de conhecimento e promover sinergias e otimização de
recursos. As redes têm um papel de potencializar resultados, evitar a competição e também
facilitar a interação com o setor produtivo para promover inovações.
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