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1. LEISHMANIOSES 

 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA  

As leishmanioses são causadas por parasitas protozoários flagelados do gênero 

Leishmania e são transmitidas por picada de fêmea de insetos flebotomíneos infectados.  

Ao sugar sangue humano ou de mamíferos para obter proteínas para o desenvolvimento 

de seus ovos as fêmeas transmitem o parasito1.  

Considerada uma doença complexa e diversificada por ser causada por mais de 

vinte espécies de Leishmania e transmitida aos humanos por diferentes espécies de 

flebotomíneos, as Leishmanioses têm amplo espectro clínico podendo comprometer 

pele, mucosas e vísceras a depender da espécie do parasito. As formas mais conhecidas 

de manifestação da doença são: visceral, cutânea, cutânea difusa e mucocutânea. 

As estatísticas oficiais estimam que ocorram em média um milhão e trezentos 

mil casos por ano. Destes, trezentos mil são da forma mais grave da doença, a 

leishmaniose visceral, também conhecida como calazar ou Kala-azar (WHO, 2016). As 

áreas endêmicas estão concentradas em países do Sudeste da Ásia, África Oriental e 

América Latina, ocorrendo também em alguns países do Mediterrâneo. Estima-se que 

os dados relativos à morbimortalidade das leishmanioses em países endêmicos são 

subestimados em virtude da falta de sistemas de vigilância e de subnotificação dos casos 

(ALVAR et al., 2012). A seguir, na tabela 1 são apresentados os países considerados 

endêmicos em leishmaniose visceral. 

TABELA 1: Leishmaniose visceral - relação de países endêmicos em 2013 

Relação de países endêmicos em 2013 

Afghanistan Malta 

Albania Mauritania 

Algeria Mexico 

Argentina Monaco 

Armenia Montenegro 

Azerbaijan Morocco 

                                                 
1 Ciclo da doença site da OMS: http://www.who.int/leishmaniasis/leishmaniasis-life-cycle.swf 

http://www.who.int/leishmaniasis/leishmaniasis-life-cycle.swf
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Bangladesh Nepal 

Bhutan Nicaragua 

Bolivia (Plurinational State of) Niger 

Bosnia and Herzegovina Oman 

Brazil Pakistan 

Bulgaria Paraguay 

Cote d'Ivoire Portugal 

Chad Romania 

China Saudi Arabia 

Colombia Senegal 

Croatia Slovenia 

Cyprus Somalia 

Democratic Republic of the Congo South Sudan 

Djibouti Spain 

Egypt Sudan 

El Salvador Syrian Arab Republic 

Eritrea Tajikistan 

Ethiopia Thailand 

France The former Yugoslav republic of Macedonia 

Georgia Tunisia 

Greece Turkey 

Guatemala Turkmenistan 

Honduras Uganda 

India Ukraine 

Iran (Islamic Republic of) Uzbekistan 

Iraq Venezuela (Bolivarian Republic of) 

Israel Yemen 

Italy Zambia 

Jordan  

Kazakhstan  

Kenya  

Kyrgyzstan  
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Lebanon  

Libya  

 
Fonte: Global Health Observatory data repository – Leishmaniasis. OMS, 2016. Foram excluídos da 

relação países que não tinham casos autócnes ou que não haviam reportado a doença no ano em questão. 

Seis países são responsáveis por mais de 90% dos casos de leishmaniose visceral 

no mundo: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão (WHO, 2016) 2. As 

complicações mais frequentes são de natureza infecciosa bacteriana que ocasionam, 

dentre outros sintomas, febre alta, perda de peso, anemia, aumento de baço e de fígado 

(BRASIL, 2010). Se não tratada, a taxa de letalidade pode chegar a 100% no prazo de 

dois anos por ser uma doença sistêmica.  

FIGURA 1 - Aspectos visuais da leishmaniose visceral 

  

Fonte: WHO, 2016                                    Crédito: C. Bern, CDC 

FIGURA 2 - Status de endemicidade da leishmaniose visceral no mundo em 2013  

                                                 
2 Países de média e baixa renda, segundo a classificação do Banco Mundial 
(https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519) 
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A distribuição geográfica das formas cutânea, cutânea difusa e mucocutânea, 

que causam lesões de pele, mucosa e cartilagens, não é tão concentrada quanto a forma 

visceral.  Entre 70% e 75% dos casos ocorrem em dez países, dentre eles o Brasil. 

A forma cutânea apresenta lesões de pele em áreas expostas como face, braços e 

pernas, podendo curar-se de forma espontânea ou evoluir para lesões crônicas, enquanto 

a forma cutânea difusa apresenta lesões nodulares e disseminadas. Na forma 

mucocutânea, as lesões podem destruir parcial ou totalmente membranas mucosas do 

nariz, boca e garganta bem como cavidades e tecidos circundantes podendo ocasionar 

disfagia, disfonia, insuficiência respiratória por edema de glote, pneumonia por 

aspiração e morte (WHO, 2016; BRASIL, 2010). Por ocasionar alterações físicas que 

podem causar deficiência e cicatrizes permanentes, além de dor e sofrimento, as 

leishmanioses também causam estigma social aos seus portadores. Além de perda de 

renda por incapacidade para o trabalho, contribuindo para a ampliação da pobreza das 

populações acometidas. 

FIGURA 3 - Exemplos de manifestações da leishmaniose tegumentar 

 

Fonte: wikimedia leishmaniasis pictures 
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TABELA 2: Leishmaniose cutânea - relação de países endêmicos em 2013 

Relação de países endêmicos em 2013 

Afghanistan Jordan 

Albania Kenya 

Algeria Kuwait 

Argentina Kyrgyzstan 

Armenia Lebanon 

Azerbaijan Libya 

Bolivia (Plurinational State of) Malawi 

Bosnia and Herzegovina Mali 

Brazil Malta 

Bulgaria Mauritania 

Burkina Faso Mexico 

Cote d´Ivore Monaco 

Cameroon Montenegro 

Chad Morocco 

China Namibia 

Colombia Nicaragua 

Costa Rica Niger 

Croatia Nigeria 

Cyprus Oman 

Democratic Republic of the Congo Pakistan 

Djibouti Panama 

Dominican Republic Paraguay 

Ecuador Peru 

Egypt Portugal 

El Salvador Saudi Arabia 

Eritrea Senegal 

Ethiopia Slovenia 

France Spain 

Georgia Sri Lanka 

Ghana Sudan 

Greece Suriname 
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Guatemala Syrian Arab Republic 

Guinea Tajikistan 

Guinea-Bissau The former Yogoslav republic of Macedonia 

Guyana Tunisia 

Honduras Turkey 

India Turkmenistan 

Iran (Islamic Republic of) Uzbekistan 

Iraq Venezuela (Bolivarian Republic of) 

Israel Yemen 

Italy  

 
Fonte: Global Health Observatory data repository – Leishmaniasis. OMS, 2016. Foram excluídos da 

relação países que não tinham casos autócnes ou que não haviam reportado a doença no ano em questão. 

FIGURA 4 - Status de endemicidade da leishmaniose cutânea no mundo em 2013 

 

1.2. IMPORTÂNCIA DA PESQUISA PARA O enfrentamento da leishmaniose 

Inserida no rol de doenças consideradas as mais negligenciadas dentre as 

doenças negligenciadas (Tipo III) por incidirem exclusiva ou majoritariamente nas 

populações mais pobres de países em desenvolvimento (WHO,2012), a distribuição 

geográfica das leishmanioses no mundo tem crescido nas duas últimas décadas bem 

como o número de casos reportados. Os fatores de risco em grande parte relacionam-se 
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aos determinantes sociais da saúde: pobreza e exclusão social. Outros fatores de risco 

que também ampliam as chances de disseminação da doença para novas áreas são 

mudanças climáticas e ambientais, migração e indivíduos que possuem sistema 

imunológico comprometido.  

Os tratamentos atualmente disponíveis para as diferentes formas da doença 

possuem contraindicações, efeitos colaterais e toxicidade podendo ainda ocasionar 

aumento da resistência dos parasitos. As vias de administração são endovenosas ou 

intramusculares com aplicações diárias que duram mais de três semanas dificultando 

adesão dos pacientes ao tratamento. Apenas uma droga é administrada de forma oral, 

mas como as demais, possui contraindicações e toxicidade. Há, portanto, necessidade de 

desenvolver novas drogas ou combinações das existentes para obtenção de regimes de 

tratamento mais seguros, eficazes e simplificados com menor risco de os parasitos 

desenvolverem resistência e menos efeitos colaterais. 

No que concerne ao diagnóstico, também existem sérias limitações relacionadas 

a acurácia das ferramentas disponíveis em virtude do complexo espectro da doença. O 

diagnóstico baseia-se em aspectos clínicos e exames laboratoriais. A confirmação do 

diagnóstico por método parasitológico é necessária para dar início ao tratamento. Em 

relação à prevenção, não existe vacina disponível para uso humano. Preconiza-se que o 

controle das leishmanioses seja pautado na proteção individual e fortalecimento dos 

sistemas de saúde nas áreas endêmicas para viabilizar o rápido diagnóstico e correto 

manejo clínico dos pacientes bem como ações voltadas à vigilância epidemiológica.  

1.3. SITUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO 

BRASIL A PARTIR DE LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO 

Em virtude de o Brasil ser um país endêmico e um dos principais produtores de 

conhecimento sobre a doença, foi feito levantamento exploratório de pedidos de 

patentes depositados no país relacionados às Leishmanioses. Patente refere-se a uma 

invenção - criação ou aperfeiçoamento de processo, técnica ou produto inédito sem 

garantia de que este será introduzido no mercado, enquanto a inovação tecnológica 

requer estágios de desenvolvimento, licenciamento, produção, disseminação e adoção.  
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Pela dificuldade de mensurar investimentos diretos em inovação, patentes são 

usadas enquanto proxy. A busca de pedidos de patentes foi realizada na base de dados 

do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI a partir de 2006 até agosto de 

2016. Como os documentos de patentes depositados no INPI estão escritos em 

português e os mecanismos de busca não permitem recuperar documentos a partir do 

quadro reivindicatório da invenção utilizou-se o termo leishmaniose, no singular e 

plural, aplicados ao campo resumo. Após exclusão de pedidos adicionais para a mesma 

patente e checagem de que os documentos se enquadravam no escopo da busca foram 

encontrados 74 pedidos com indicações de diagnóstico, prevenção e tratamento 

relacionados às leishmanioses. Lembra-se que a cobertura das buscas de patentes é 

limitada por não abarcar o período de sigilo dos pedidos, que é de 18 meses a partir da 

data do depósito. 

Dos pedidos encontrados, 63 contam com universidades brasileiras na 

titularidade dos documentos, seguidos por nove pedidos solicitados por institutos 

públicos de pesquisa: quatro com participação da Fiocruz e cinco com participação de 

institutos da França, Tunísia Índia, Cuba e Estados Unidos. Os demais pedidos foram 

feitos por três empresas biofarmacêuticas, uma empresa veterinária e um pesquisador 

individual, todos brasileiros. Informa-se que alguns pedidos são compartilhados entre 

diferentes categorias. Vale mencionar que as tecnologias protegidas por patentes, ao 

serem disponibilizadas no mercado, garantem às empresas detentoras das mesmas, 

monopólio temporário, o que geralmente implica preços elevados, pois não há 

possibilidade de concorrência durante esse período. O que torna o papel do Estado na 

P&D de extrema relevância para garantir o acesso às pessoas acometidas pela doença. 

Como tecnologias voltadas a saúde humana são altamente reguladas requerendo 

além de fase pré-clínica, testes clínicos com seres humanos para avaliar os potenciais 

riscos e benefícios para embasar aprovação pelas agências regulatórias dos países nos 

quais se pretende licenciar a tecnologia, buscou-se também informações sobre estudos 

clínicos conduzidos atualmente no país. Foram encontrados três estudos a partir da base 

americana ClinicalTrials.gov, que é uma base de dados gratuita mantida pelo governo 

americano na qual são registradas informações sobre ensaios clínicos conduzidos no 

mundo.  

Dos três estudos encontrados, dois estão em fase de recrutamento e outro sem 

informações atualizadas. Ambos os estudos em fase de recrutamento tiveram 
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informações atualizadas em Maio de 2016: um refere-se a estudo em fase III conduzido 

pela Fiocruz, que visa comparar esquemas padronizados e alternativos usando 

antimoniais para leishmanioses cutânea e mucocutânea; e outro em fase II que é 

capitaneado pela Universidade de Brasília com o objetivo de avaliar a associação entre 

mitelfosina e pentoxifilina para tratar a forma mucocutânea. O estudo sem informações 

atualizadas desde Maio de 2013 associa antimonial pentavalente e pentoxifilina para 

tratar a forma cutânea e tem o Hospital Universitário Professor Edgar Santos da 

Universidade Federal da Bahia como responsável institucional. 

Enquanto a busca realizada na plataforma Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(ReBEC) retornou um estudo clínico que tem por instituição responsável a Fiocruz 

Minas Gerais. Este estudo visa avaliar a segurança e eficácia do uso intralesional de 

antimoniato de meglumina no tratamento da leishmaniose cutânea localizada. O ReBEC 

é uma plataforma virtual de acesso livre para registro de estudos conduzidos em 

território brasileiro, experimentais e não-experimentais realizados em seres humanos. A 

plataforma é um projeto conjunto entre o Ministério da Saúde (DECIT/MS), 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e Fundação Oswaldo Cruz (ReBEC, 

2016). 

1.4. POTENCIAL DA FIOCRUZ NA PESQUISA EM LEISHMANIOSES 

 Além de ser um país endêmico, o Brasil é reconhecido como um dos principais 

produtores de conhecimento científico sobre Leishmanioses tendo a Fiocruz um 

importante papel neste contexto. De acordo com Sampaio et al (2015), a Fiocruz tem 

envidado esforços para construir um programa de pesquisa translacional voltado a 

identificação de novas drogas e combinação das existentes para tratamento das 

Leishmanioses. 

Adicionalmente, em 2015 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) aprovou recursos na ordem de R$ 15 milhões provenientes do Fundo 

Tecnológico do Banco (BNDES Funtec) para financiar o desenvolvimento de 

tratamentos e/ou diagnósticos rápidos voltadas a algumas doenças negligenciadas. Os 

recursos serão destinados a Fundação Oswaldo Cruz e Drugs for Neglected Diseases 

initiative (DNDi), organização fundada pelos Médicos Sem Fronteiras para promover o 

desenvolvimento de tratamentos para doenças pouco pesquisadas pela indústria 
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biofarmacêutica. Dentre os projetos que serão financiados encontram-se pesquisas 

voltadas às leishmanioses. Os recursos não são reembolsáveis e a estimativa é de que o 

BNDES financie 90% das pesquisas contempladas, cujo orçamento restante será 

complementado pela Fiocruz (BNDES, 2015). 

A Fiocruz possui 16 unidades técnico-científicas e escritórios localizadas em 10 

Unidades da Federação. Unidades voltadas ao ensino, pesquisa, assistência, extensão e 

produção no âmbito da saúde. Pela missão, tradição em pesquisa sobre a doença e 

capacidade institucional instalada, acredita-se que a Fiocruz poderá participar 

ativamente no delineamento e implementação de estratégias nacionais e globais em 

redes colaborativas para que os resultados das pesquisas sejam traduzidos em novas 

tecnologias para prevenir, diagnosticar e tratar as leishmanioses, acessíveis às 

populações acometidas. 

Nesta perspectiva o mapeamento da produção científica em Leishmanioses, 

voltado à identificação de redes de colaborações entre países, pesquisadores, 

organizações e áreas temáticas, pode subsidiar o delineamento de uma agenda 

institucional voltada a coordenação e integração de conhecimentos disponíveis e ao 

preenchimento de lacunas para que avanços científicos se traduzam em avanços 

tecnológicos e inovações mais seguras e efetivas. 

2. OBJETIVO DA ANÁLISE NO CONTEXTO DO OBSERVATÓRIO 

Mapear e analisar redes de colaboração científica e de áreas de conhecimento a 

partir de publicações sobre Leishmanioses. O foco principal de análise pode ser dividido 

em quatro grandes áreas: 

i) Colaborações internacionais 

ii) Colaborações institucionais 

iii) Colaboração entre autores 

iv) Áreas de conhecimento 

3. MÉTODO 

3.1. COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS BIBLIOMÉTRICOS 

Os dados que embasam o estudo foram obtidos em março de 2016 na base de dados 

Web of Science - WoS, que integra o Institute for Scientific Information (ISI) Web of 
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Knowledge pertencente a empresa Thomson Reuters. A base WoS foi escolhida por ter 

alta representatividade na área da saúde, fornecer informações sobre filiação 

institucional dos autores, permitir a exportação dos dados em formato compatível para 

importação em softwares de análise bibliométrica e ser amplamente utilizada para 

geração de indicadores internacionais de produção científica. Ressalta-se que foram 

considerados apenas artigos publicados em periódicos (articles/articles in press). 

A recuperação dos documentos foi feita utilizando o descritor leish* no filtro 

Tópico da base de dados, que recupera documentos a partir dos campos título, resumo e 

palavras-chave. O descritor “leish” combinado ao caractere de truncagem, que é o 

símbolo asterisco (*), possibilita a recuperação de variações de ortografia do termo 

utilizado como descritor. A escolha pelos campos título, resumo e palavras-chave 

pautou-se no pressuposto de que todos os artigos possuem esses campos, e que estes 

contêm informações claras e sucintas acerca da publicação, fornecidas pelos autores. O 

período da busca compreendeu dez anos, de 2005 a 2014. 

A busca recuperou 11.692 artigos cujos 34.600 autores estavam filiados a 

organizações de 130 países, de acordo com a base WoS. Do total de artigos 

encontrados, 2.867 tinham ao menos um autor filiado a instituições brasileiras. Destes, 

1.022 artigos contavam com ao menos um autor vinculado à Fiocruz, o que significa 

quase 36% da produção nacional e 10% da produção mundial. Esses números 

demonstram a importância da instituição na pesquisa sobre a doença. 

Três softwares diferentes possibilitaram o tratamento e a análise dos dados: 

Vantage Point, para mineração do texto, apresentação dos resultados bibliométricos e 

transformação da matriz adjacente, que expressa a relação entre os autores de uma 

publicação; Ambiente de Análise Estatística R, nele incluído o pacote Igraph para o 

tratamento dos dados e a aplicação dos métodos de análise das redes; e Gephi, para 

visualização da rede e apresentação dos grafos3. 

3.2. RESULTADOS DOS DADOS BIBLIOMÉTRICOS/DEMOGRÁFICOS  

FIGURA 5 - Frequência de publicações por ano 

                                                 
3 Um grafo representa um conjunto de nós conectados por arestas. Alguns estudiosos têm se dedicado a 

compreender as propriedades dos diversos tipos de grafos e como se dá o processo de sua construção, isto 

é, como seus nós se agrupam (Newman, 2003) 
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Fonte: Web of Science, 2016 

Observa-se que o quantitativo anual de publicações indexadas na base é 

crescente ao longo do período analisado. O número de publicações saltou de 828 em 

2005, cerca de 7% dos artigos recuperados, para 1.432 em 2014, o equivalente a 12,2% 

do total de publicações (11.692).  

As organizações que possuem 120 ou mais artigos perfazem o total de trinta. 

Estas são responsáveis por 7.300 publicações, aproximadamente 62% do total de artigos 

encontrados no período. Ressalta-se que as publicações são vinculadas as instituições a 

partir da declaração de filiação dos autores.  

TABELA 3: Identificação das 30 organizações com 120 ou mais registros, percentual de 

publicações em relação ao total de artigos encontrados, tipo de organização e país. 

Organização 
Registro de 

publicações 
Percentual  

Tipo de 

organização 
País 

Fundacao Oswaldo Cruz 

1022 8,7 

Instituição 

pública de 

pesquisa Brasil 

Universidade de Sao Paulo 550 4,7 Academia Brasil 

Universidade Federal de Minas 

Gerais 425 3,6 Academia Brasil 

Le Reseau International des 

Instituts Pasteur  
358 3,1 

Instituição 

pública de 

pesquisa França 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 351 3,0 Academia Brasil 
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Council of Scientific Industrial 

Research - CSIR, India 
286 2,4 

Instituição 

pública de 

pesquisa Índia 

Tehran University of Medical 

Sciences 286 2,4 Academia Irã 

Centre National de La Recherche 

Scientifique - CNRS 
282 2,4 

Instituição 

pública de 

pesquisa França 

University of London 
258 2,2 Academia Inglaterra 

Banaras Hindu University 231 2,0 Academia Índia 

National Institutes of Health - 

NIH  231 2,0   
Estados 

Unidos 

Indian Institute of Chemical 

Biology 
230 2,0 

Instituição 

pública de 

pesquisa Índia 

University of California System 
203 1,7 Academia 

Estados 

Unidos 

Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas - 

CSIC 199 1,7 

Instituição 

pública de 

pesquisa Espanha 

Universidade Estadual Paulista 

199 1,7 Academia Brasil 

London School of Hygiene 

Tropical Medicine 198 1,7 Academia Inglaterra 

Institute of Tropical Medicine 

Antwerp  175 1,5 Academia Bélgica 

National Institute of Allergy 

Infectious Diseases -  NIAID, 

NIH 165 1,4 

Instituição 

pública de 

pesquisa 
Estados 

Unidos 

Universidade Federal da Bahia 
165 1,4 Academia Brasil 

Institut de Recherche Pour Le 

developpement - IRD 
154 1,3 

Instituição 

pública de 

pesquisa França 

Pasteur Institute of Iran 

148 1,3 

Instituição 

pública de 

pesquisa Irã 

University of Basel 148 1,3 Academia Suíça 

Swiss Tropical Public Health 

Institute 
139 1,2 

Instituição 

pública de 

pesquisa Suíça 

University of Glasgow 139 1,2 Academia Escócia 



 

19 

Universidade Federal de Ouro 

Preto 132 1,1 Academia Brasil 

Universidade Federal de Sao 

Paulo - Unifesp 130 1,1 Academia Brasil 

Institut National de La Sante Et 

de La Recherche Medicale -

INSERM 129 1,1 

Instituição 

pública de 

pesquisa França 

Languedoc Roussillon 

Universities 126 1,1 Academia França 

Universite Montpellier 121 1,0 Academia França 

Ohio State University 
120 1,0 Academia 

Estados 

Unidos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

 

Dos nove países em que as organizações estão sediadas, cinco foram 

considerados endêmicos pela OMS no ano de 2013. Os demais: Estados Unidos, Reino 

Unido (Inglaterra e Escócia), Suíça e são países desenvolvidos livres da doença tidos 

como principais financiadores de P&D para doenças negligenciadas de acordo com o 

Policy Cures (2014).  

TABELA 4: Países das 30 organizações que possuem mais publicações 

País Quantidade de organizações  

Brasil 08 

França 06 

Estados Unidos 04 

Índia 03 

Inglaterra 02 

Irã 02 

Suíça 02 

Bélgica 01 

Espanha 01 

Escócia 01 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 
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Sendo a obtenção de inovações tecnológicas principalmente uma decisão de 

investimento, buscou-se verificar quem tem financiado as pesquisas que originaram as 

publicações indexadas na base WoS. Para tal, foi feita análise exploratória a partir do 

campo agencias financiadoras cujas informações são fornecidas pelos autores na 

ocasião da submissão das publicações. Contudo, verificou-se que aproximadamente 

48% dos artigos não possuíam estas informações. Visando ampliar a cobertura de 

informações sobre agencias que tem financiado pesquisas em Leishmanioses, somente 

para este caso, incluímos outros tipos de publicações indexadas na base mantendo a 

estratégia de busca e período. Após limpeza e tratamento das informações foi possível 

identificar financiadores de 6.795 publicações. A despeito das limitações relacionadas 

ao emprego desta amostra, é possível ter uma visão geral das instituições que 

financiaram estudos que embasaram as publicações.  

TABELA 5: Países das instituições financiadoras 

 

País 

Número 

de 

registros Percentual 

Brasil 2673 39,3 

Estados Unidos 952 14,0 

Índia 729 10,7 

Reino Unido 375 5,5 

União Europeia 335 4,9 

Espanha 279 4,1 

Canadá  235 3,5 

Irã 200 2,9 

Alemanha 146 2,1 

França  111 1,6 

OMS 76 1,1 

República Tcheca 74 1,1 

Argentina 65 1,0 

Portugal 59 0,9 

Suíça 59 0,9 

México 52 0,8 
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Japão 47 0,7 

Colômbia 44 0,6 

Suécia 39 0,6 

Austrália 38 0,6 

China 38 0,6 

Bélgica 35 0,5 

ONGs Internacionais 25 0,4 

Israel 24 0,4 

Turquia 12 0,2 

Paquistão 10 0,1 

Rússia 10 0,1 

Finlândia 8 0,1 

Países Iberos Americanos 7 0,1 

Venezuela 7 0,1 

Líbia 6 0,1 

África do Sul 5 0,1 

Coreia do Sul 5 0,1 

Etiópia 5 0,1 

Itália 5 0,1 

Uruguai 5 0,1 

Total 6795 100 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

As agencias financiadoras do Brasil aparecem com 2.673 registros, o que 

corresponde a 39,3% do total. Os EUA, respondem por 14% dos registros (962) e Índia 

10,7% (729). Dentre os países afetados pela doença que constam na relação de países 

das instituições financiadoras, o Brasil possui uma das maiores rendas médias, 

configurando na classificação do Banco Mundial como país de renda média alta.   

A grande maioria dos demais países acometidos é de renda média baixa ou baixa 

renda, o que torna o esforço de investimento para enfrentar os problemas de saúde de 

suas populações mais limitados. As economias de baixa renda são definidas como 

aquelas com uma Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, US $ 1.025 ou menos em 

2015; economias de renda média baixa são aquelas com um RNB per capita entre US $ 
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1.026 e US $ 4.035; economias de renda média alta são aqueles com um RNB per capita 

entre US$ 4.036 e US $ 12.475. Finalmente, as economias de alta renda são aqueles 

com uma RNB per capita de US$ 12.476 ou mais. Os países com renda alta em sua 

maioria não são endêmicos, mas financiam pesquisas na área na maior parte das vezes 

através de colaborações com as instituições dos países endêmicos, pois são nestes onde 

seus pesquisadores podem realizar pesquisas empíricas e onde estão frequentemente 

presentes pesquisadores formados nestes países. 

TABELA 6: Tipos de organizações financiadoras por número de registros 

Tipo de organização 

financiadora Registro de publicações Percentual 

Governamental 5.948 87,5 

Organizações Não 

Governamentais 489 7,2 

Acadêmica 234 3,4 

Organização Mundial 

da Saúde 76 1,1 

Empresa 

Biofarmacêutica 48 0,7 

Total 6795 100 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

Por se tratar de uma doença negligenciada, que acomete majoritariamente 

populações vulneráveis de países pobres, não surpreende que a maioria das instituições 

financiadoras seja governamental (87,5%). Isto é, trata-se de populações com baixo 

poder aquisitivo para comprar tecnologias inovadoras, cabendo ao Estado a liderança na 

articulação voltada a soluções para o enfrentamento desta doença. O que reforça o papel 

da Fiocruz neste cenário. 

3.3. RECORTE PARA ANÁLISE DE REDES DE COAUTORIA 

Do número total de pesquisadores, 34.600 encontrados nos 11.692 artigos 

recuperados, foi feito recorte para os autores com 3 ou mais publicações totalizando 

5.907 pesquisadores. A estes pesquisadores foram adicionados atributos de país e 

organização onde mais publicaram utilizando-se critérios de filiação dos autores.  
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Destes, com três ou mais publicações, 1.579 declararam ser filiados a instituições 

sediadas no Brasil. 

Problemas com homonímia (duas pessoas com o mesmo nome) e sinonímia 

(nome de uma pessoa com grafias diferentes) geram complicações na atribuição de 

publicações a um pesquisador. Com o intuito de diminuir o número de problemas de 

homonímia e sinonímia foi utilizado dicionário que associava diferentes nomes e suas 

respectivas publicações a um mesmo autor. Adicionalmente, o estudo também utilizou 

áreas temáticas do MeSH de cada publicação, como outra forma de classificar os 

autores. O uso de termos MeSH foi considerada uma estratégia adequada por evitar 

heterogeneidades causadas por diferentes classificações de artigos em cada base de 

dados (LEYDESDORFF; OPTHOF, 2013). 

MeSH (Medical Subject Headings) pode ser descrito como um vocabulário 

controlado na área biomédica, criado para fornecer terminologias organizadas 

hierarquicamente para indexação e catalogação de informação de cada artigo em 

algumas bases de dados dentre elas a base PubMed. O MeSH possui dois tipos de 

descritores, um conhecido como headings ou títulos e outro por subheadings ou 

subtítulos, que são atribuídos a cada artigo a partir da classificação proposta pela the 

U.S National Library of Medicine – NLM (https://www.nlm.nih.gov/mesh/).  

Para o mapeamento dos headings e subheadings, tidos no estudo como áreas 

temáticas, foram selecionadas publicações do WoS cadastradas no PubMed. O 

cruzamento se concentrou nos artigos que continham PMID, identificador do WOS que 

relaciona o mesmo artigo no PubMed.  Foram encontrados 10.180 artigos, destes 318 

não tinham MeSH associados, resultando em 9.862 artigos associadas ao MeSH por 

PMID cujos resultados foram vinculados aos artigos originais do WoS.  

Além da padronização dos temas de estudo em diferentes bases de dados, a 

utilização de descritores MeSH também viabiliza o mapeamento estatístico e emprego 

de diferentes níveis de sobreposição dos termos para o uso de técnicas de visualização e 

reconhecimento de possíveis padrões de interações entre áreas no desenvolvimento dos 

estudos (LEYDESDORFF; ROTOLO; RAFOLS, 2012).   

Desta forma, a partir da associação dos artigos ao MeSH, além das categorias de 

análise existentes no WoS, foi adicionada a categoria subheadings que visa descrever 

aspectos particulares abordados nas publicações. Após esta etapa, com objetivo de 
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visualização e correlação de dados, foram escolhidos cinco subheadings tidos no estudo 

como os mais relevantes para subsidiar a geração de conhecimentos para o 

desenvolvimento de vacinas, reagentes para diagnóstico e medicamentos: Immunology, 

Genetics, Pharmacology, Epidemiology e Diagnosis. 

4. ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

A análise de redes de coautoria se concentra em padrões de relações entre os 

autores, permitindo identificatr a disponibilidade e o fluxo de troca de recursos entre os 

mesmos (WASSERMAN; FAUST, 1994; SCOTT, 2001). Os recursos podem ser de 

vários tipos, incluindo aqueles tangíveis, como bens, serviços ou dinheiro, e aqueles 

intangíveis como informação e conhecimento (HAYTHORNTHWAITE, 1996).  

O papel das universidades e demais instituições de C&T tem sido considerado 

elemento chave no processo de inovação nos segmentos baseados em ciência (CORIAT; 

WEINSTEIN, 2002; MOWERE, 2005). Tal entendimento tem estimulado iniciativas 

que buscam induzir o desenvolvimento local a partir de estímulos à transformação das 

atividades de pesquisa em inovação.  

Apesar das diversas abordagens teóricas e explicações sobre o tema, parece 

haver consenso de que em indústrias/segmentos intensivos em ciência e com altos 

níveis de crescimento (CORIAT; WEINSTEIN, 2002), as redes de colaboração devem 

ser tratadas e analisadas como dispositivos organizacionais para a coordenação dos 

processos de aprendizagem por agentes com diferentes competências e habilidades, uma 

vez que se trata de setores com elevado grau de complexidade, envolvendo um conjunto 

vasto de profissionais de diferentes áreas. 

A análise das redes de colaboração em Leishmanioses poderá contribuir para a 

compreensão do padrão de colaboração, permitindo identificar o fluxo de conhecimento 

entre pesquisadores, instituições e países. Além disso, possibilitará identificar como se 

relacionam os autores por áreas consideradas fundamentais para a geração de novas 

tecnologias. Constituindo uma ferramenta importante para a gestão estratégica da 

Fiocruz. 

Para alcançar os objetivos propostos, o estudo apresenta estrutura da rede de 

colaborações entre países; pesquisadores brasileiros no tema com maior centralidade e 

respectivas instituições por região do país e suas associações. Em seguida, apresentamos 
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um panorama sobre os grupos de pesquisa brasileiros a partir de cinco áreas de 

conhecimento consideradas estratégicas para o desenvolvimento de vacinas, reativos 

para diagnóstico e medicamentos. 

4.1. medidas de redes 

Existem diferentes métodos e ferramentas de modelagem de redes, que permitem 

construir sistemas reais multidimensionais e são utilizados nas mais diversas áreas do 

conhecimento para demonstrar a topologia de redes. Elas permitem mensurar as 

propriedades estruturais envolvidas na rede como, por exemplo, a conectividade (como 

e com quais nós se estabelecem as ligações) e centralidade (qual nó possui a melhor 

conexão ou maior influência). Cada propriedade é utilizada para caracterização 

topológica que por sua vez permite a identificação das propriedades das redes 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). 

TABELA 7: Definições e significados dos indicadores de rede calculados neste estudo. 

Métricas 

(indicadores) 
Definição Significado neste estudo 

Tamanho da rede 

Nós Atores presentes na rede 
Quantidade de países, instituições e 

pesquisadores presentes na rede 

Ligações Relações entre os atores 
Quantidade de relações de coautoria entre 

os atores presentes na rede 

Conectividade/coesão da rede 

Componente gigante 

Maior componente (subgrafo) 

da rede, no qual existem 

conexões entre todos os nós, 

mas não há qualquer ligação 

desses nós com outros, que 

estão fora do componente. 

Maior grupo de atores, conectados por 

meio de publicações conjuntas. Quanto 

maior o tamanho do componente gigante, 

ou porcentagem de instituições incluídas 

dentro dele, mais interconectada é a rede. 

Grau médio 
Número médio de conexões 

diretas que os nós da rede 

possuem. 

É a média de coautores que as 

instituições presentes na rede possuem 

dentro do recorte temporal analisado. 

Quanto maior o grau médio, mais 

conexões as instituições da rede têm, em 

média, e mais conectada é a rede. 
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Métricas 

(indicadores) 
Definição Significado neste estudo 

Coeficiente de 

clusterização ou 

Transitividade 

Mede o quanto os nós da rede 

estabelecem um agrupamento 

em tríade (cluster) perfeito, no 

qual todos os nós estão 

conectados entre si. 

Quanto maior o coeficiente de 

agrupamento médio, mais as instituições 

presentes na rede são conectadas, e, 

consequentemente, mais conectada é a 

rede. 

Diâmetro da rede 

A maior distância entre 

quaisquer dois nós da rede. São 

avaliadas todas as distâncias 

entre todos os nós da rede. 

Calculo similar a distância 

média da rede. 

Quanto maior a distância mais elementos 

externos ou longe do centro podem 

existir. Quanto maior a distância maior 

também os pontos de corte da rede. 

Estrutura de 

comunidades 

Identifica uma comunidade 

dentro da rede quando o 

número de conexões internas 

entre um grupo de nós for 

maior que o número de 

conexões esperadas entre eles e 

o restante da rede. 

Pertencer a uma comunidade indica que o 

grupo de instituições contido dentro dela 

se relaciona mais frequentemente no 

próprio grupo do que com instituições 

externas ao grupo. 

Densidade 

A densidade de uma rede é 

calculada quanto ao número de 

linhas em uma rede divido pelo 

número possível de linhas 

dessa mesma rede. 

A densidade é uma medida sobre a 

quantidade de linhas existentes em uma 

rede. Por si só a densidade não quer dizer 

muita coisa, mas quando comparada com 

uma outra rede pode se saber se esta é 

mais ou menos densa que a outra. 

Cliques 

É uma subrede com densidade 

máxima, ou seja, todos os nós 

dessa subrede se conectam 

entre si. 

O número de cliques e os tamanhos 

desses na rede é outra forma de se avaliar 

o quanto uma rede é conectada. 

Centralidade/importância dos atores na rede 

Centralidade de grau 
Número de conexões diretas 

que um nó possui. 

A centralidade de grau é uma medida da 

influência, acesso ou controle direto que 

uma instituição ou pesquisador tem em 

relação a seus contatos. Quanto maior o 

valor de centralidade de grau maior o 

contato direto com muitos membros da 

rede, tornando a instituição ou 

pesquisador um ponto focal de 

comunicação na rede. 
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Métricas 

(indicadores) 
Definição Significado neste estudo 

Centralidade de 

intermediação 

Mede a frequência com que um 

nó está situado no caminho 

mais curto entre outros pares 

de nós, conectando-os. 

Mede o quanto uma instituição ou 

pesquisador intermedia a conexão entre 

outros grupos, funcionando como 

“pontes”. Instituições ou pesquisadores 

com alto valor de centralidade de 

intermediação estão no caminho mais 

curto entre outros nós e são considerados 

altamente centrais porque controlam o 

fluxo de informações na rede. 

Centralidade de auto-

vetor 

Refere-se à quantidade de 

ligações diretas que um nó tem 

e também à qualidade das 

ligações diretas desse nó. 

Centralidade de auto-vetor indica, não só 

que uma instituição é altamente 

conectada, mas também que ela está 

ligada a outras instituições altamente 

conectadas na rede. Conexões com 

instituições bem conectadas são 

consideradas mais importantes que 

conexões com instituições fracamente 

conectadas. 

 

4.2. características estruturais 

No estudo de redes complexas uma série de medidas podem ser aplicadas para 

trazer um melhor entendimento sobre a estrutura, os relacionamentos e elementos da 

rede. Esse entendimento é também chamado de características estruturais da rede e pode 

ser utilizado para avaliar o quanto uma rede, seus atores e relações seguem ou não um 

certo padrão. Esses padrões podem ser utilizados para avaliar as redes com base em 

outras estruturas conhecidas como redes livre de escala ou redes mundo pequeno 

(BARABÁSI; ALBERT, 1999; WATTS; STROGATZ, 1998), ou para comparar com 

outras redes similares de colaboração científica com recortes mais específicos ou de 

outras áreas de conhecimento (NEWMAN, 2001). 

Em redes de coautoria, a colaboração é representada de tal maneira que os nós 

representam os autores, departamentos ou instituições, e dois ou mais autores estão 

conectados se eles compartilham a autoria de uma publicação (NEWMAN, 2004). 

Utilizou-se a técnica das redes de coautoria, com a conexão entre autores como 

principal mecanismo de identificação das redes. Estando estes alocados em instituições 

e países específicos, foi possível a análise das redes nestas diferentes categorias.   
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Nesse momento é apresentado na tabela 8 uma visão geral da rede de 

colaboração sem levar em consideração os atributos dos atores como país e instituição 

de filiação ou áreas de conhecimento. São avaliados os atributos da rede com todos os 

pesquisadores e logo em seguida a rede apenas com os artigos que tiveram 

pesquisadores que se disseram filiados a instituições brasileiras. 

TABELA 8: Componentes da rede de coautoria em Leishmanioses 

Indicador 
Rede 

Mundo Brasil 

Número de nós (Pesquisadores) 5.907 1.579 

Número de linhas (Colaborações) 43.661 10.810 

Tamanho do componente gigante  5.739 1.539 

Grau médio 14,78 13,69 

Coeficiente de clusterização médio 0,314 0,323 

Diâmetro da rede 20 14 

 

Pode-se constatar que a estrutura das duas redes, mundo e Brasil, é bastante 

similar tendo em vista que o percentual de nós do componente gigante e número de 

elementos da rede estão acima de 97% em ambos os casos, bem como o grau médio que 

retrata o número médio de colaborações e coeficiente de clusterização que demonstra o 

quanto as colaborações de um dado pesquisador também colaboram entre si. O diâmetro 

para rede Brasil se mostra em torno de ¼ menor que o da rede mundo, valor alinhado 

com o número de nós e linhas das duas redes. Como as colaborações internacionais 

ocorrem a partir de poucos pesquisadores, os quais fazem pontes entre grupos de 

pesquisa, o distanciamento geográfico fica caracterizado. 

4.2.1 Rede de coautoria em Leishmanioses no mundo 

A rede de pesquisadores é composta por 5.907 pesquisadores e 43.661 linhas ou 

relações entre eles. O componente gigante da rede é responsável por 97% da rede com 

poucos autores desconectados.  

A tabela 9 apresenta o número de componentes com certa quantidade de nós e 

número de nós por componente. O componente gigante desta rede possui 5.739 nós 

enquanto existem 45 componentes com apenas 1 pesquisador. Esses componentes são 

atores que não colaboraram com outro autor na rede. Os componentes com 2, 3 até 7 



 

29 

pesquisadores podem ser de colaborações oriundas de um único artigo ou colaborações 

específicas com os mesmos autores. Lembrando-se que para este recorte o universo foi 

de pesquisadores com 3 ou mais publicações. Portanto, o número de pesquisadores sem 

colaboração ou com poucas colaborações provavelmente é maior que o apresentado na 

tabela. 

TABELA 9: Componentes da rede de coautoria em Leishmanioses 

Número de 

componentes 
45 17 14 4 1 2 2 1 

Número de Nós por 

componente 
1 2 3 4 5 6 7 5.739 

 

O grau médio da rede é 20, indicando alto grau de conectividade entre os atores. 

Esse número médio alto resulta em um componente gigante, que representa a grande 

maioria da rede. Junto com o grau médio, o coeficiente de clusterização médio da rede 

demonstra o nível de conectividade. O coeficiente clusterização encontrado foi de 

0,3141, quanto maior o número mais densa e conectada é a rede.  

Na avaliação de grau da rede são apresentadas duas figuras a seguir. Uma 

contendo a distribuição de graus por nós e outra demonstrando a média de grau dos 

vizinhos dos nós da rede. Essa avaliação demonstra a centralização das colaborações em 

poucos grupos, podendo ainda ser aprofundada posteriormente para entender como um 

pesquisador iniciante pode se tornar central a partir da avaliação temporal de suas 

colaborações na rede. 

Na figura de distribuição de graus, no eixo lateral encontra-se o percentual de 

nós e no eixo inferior o grau dos nós, ambos em escala logarítmica. 

FIGURA 6 - Distribuição de Grau Rede Mundo 



 

30 

 
 

A figura 6 demonstra que existe um grande número de nós com graus ou 

colaborações entre 5 e 10. No outro extremo, estão poucos pesquisadores com grau 

acima 50. 

O grau máximo da rede é 354 e a média é de 14 colaborações por pesquisador. 

Apenas 206 pesquisadores de um total de 5.907 possuem 50 ou mais colaborações. 

FIGURA 7 - Média de Grau dos Vizinhos Rede Mundo 

 
 

A figura 7 apresenta a distribuição média de grau dos vizinhos de cada 

pesquisador. Cada círculo é um pesquisador onde no eixo lateral é indicado a média de 

colaborações dos seus vizinhos e no eixo inferior o seu próprio grau. A interpretação da 

figura demonstra que os pesquisadores com baixo grau tendem a colaborar com um 

amplo espectro de colaboradores. Quanto mais para a direita da figura maior o grau, que 

tende a seguir um padrão nas colaborações. Ou seja, quanto maior o grau do nó mais ele 

tende a se relacionar com outros pesquisadores com alto número de colaborações. 
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4.2.1 Rede de coautoria em Leishmanioses no Brasil 

A rede de pesquisadores filiados a instituições brasileiras é composta por 1.579 

pesquisadores com 10.810 linhas ou relações entre eles. O componente gigante da rede 

é responsável por 97% da rede com poucos autores desconectados.  

A tabela 10 apresenta o número de componentes com certa quantidade de nós e 

número de nós por componente. O componente gigante desta rede possui 1.579 nós 

enquanto existem 15 componentes com apenas 1 pesquisador. Esses componentes são 

atores que não colaboraram com outro ator. Os componentes com 2, 3 e 4 pesquisadores 

podem ser de colaborações oriundas de um único artigo ou colaborações específicas 

com os mesmos atores. 

TABELA 10: Componentes da rede de coautoria em Leishmanioses 

Número de 

componentes 
15 2 2 2 1 

Número de Nós por 

componente 
1 2 3 4 1539 

 

 

O grau médio da rede é 14, o que demonstra alto grau de conectividade entre os 

atores. Esse número médio de colaborações resulta em um componente gigante que 

representa a grande maioria da rede. Junto com o grau médio o coeficiente de 

clusterização médio da rede demonstra o nível de conectividade. Quanto maior o 

número mais densa e conectada é a rede. O coeficiente clusterização é de 0,323, acima 

do coeficiente de clusterização da rede de coautoria no mundo. 

Na avaliação de grau da rede são apresentadas duas figuras a seguir. Uma 

contendo a distribuição de graus por nós e outra demonstrando a média de grau dos 

vizinhos dos nós na rede. Essa avaliação demonstra a centralização das colaborações em 

poucos grupos. 

Na figura de distribuição de graus é colocado no eixo lateral o percentual de nós 

e no eixo inferior o grau dos nós, ambos em escala logarítmica. 

FIGURA 8 - Distribuição de Grau Rede Brasil 
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A figura 8 demonstra que existe um grande número de nós com graus ou 

colaborações entre 5 e 10, lembrando que no universo analisado foram avaliados os 

pesquisadores que continham 3 ou mais publicações. No outro extremo existem poucos 

pesquisadores com grau acima 50. 

O grau máximo da rede é 134, a média é de 13 colaborações por pesquisador 

sendo que apenas 29 pesquisadores, de um total de 1.579, possuem 50 ou mais 

colaborações. 

FIGURA 9 - Média de Grau dos Vizinhos Rede Mundo 

 
 

A figura 9 demonstra a distribuição média de grau dos vizinhos de cada 

pesquisador. Cada círculo é um pesquisador onde no eixo lateral é demonstrado a média 

de colaborações dos seus vizinhos e no eixo inferior o seu próprio grau. A interpretação 

da figura demonstra que pesquisadores com baixo grau tendem a colaborar com um 

amplo espectro de colaboradores enquanto os autores com maior grau tendem a se 

relacionar com outros pesquisadores que possuem alto número de colaborações. 

5. RESULTADOS 
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5.1. REDES DE COLABORAÇÃO INTERNACIONAL EM LEISHMANIOSES 

A primeira análise teve por foco a colaboração entre países com o intuito de 

entender o nível de colaboração internacional e quais países se mostram mais 

proeminentes. Para tal, em cada grupo foram avaliados os nós centrais e o nível de 

colaboração com os demais países que compõem a rede. Ressalta-se que nesta rede 

foram considerados todos os artigos encontrados, não sendo analisadas as 

especificidades de instituições, grupos ou áreas de conhecimento das pesquisas por país. 

Na tabela 11 são apresentadas medidas de rede relacionadas à colaboração 

internacional. São analisados os países indicados pelos pesquisadores quando informam 

a filiação institucional.  

TABELA 11: Medidas de Rede para colaboração entre Países por Cluster 

País Pub Clu. Grau 
Grau 

Pond. 

Cent. de 

Autovetor 

Cent. de 

Interm. 

USA 2.335 1 92 1844 1 0,1362 

Japan 254 1 62 287 0,8538 0,0266 

Canada 427 1 58 412 0,8508 0,0194 

Brazil 2.864 1 55 862 0,7602 0,0238 

Australia 186 1 49 239 0,7817 0,0057 

China 152 1 40 118 0,6759 0,0046 

Egypt 97 1 39 108 0,5435 0,0277 

Mexico 159 1 38 115 0,6707 0,0012 

Panama 38 1 36 79 0,6330 0,0017 

Colombia 246 1 35 255 0,5575 0,0039 

Czech Republic 131 1 34 177 0,5469 0,0055 

UK 1038 2 78 1365 0,9434 0,0759 

Germany 686 2 72 767 0,8456 0,0874 

Switzerland 469 2 72 915 0,8894 0,0518 

Belgium 349 2 64 698 0,8215 0,0375 

India 1274 2 63 663 0,8759 0,0319 
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Netherlands 217 2 59 380 0,8313 0,0322 

Israel 206 2 56 286 0,8290 0,0149 

Nepal 111 2 50 340 0,7836 0,0056 

Denmark 59 2 48 116 0,7448 0,0112 

Sweden 113 2 48 227 0,7554 0,0096 

France 765 3 86 934 0,9655 0,1537 

Spain 745 3 68 708 0,8927 0,0346 

Italy 432 3 64 404 0,8545 0,0496 

Bolivia 45 3 38 107 0,6562 0,0042 

Uruguay 57 3 38 130 0,6464 0,0016 

Greece 151 3 31 162 0,4345 0,0124 

Portugal 179 3 29 195 0,4554 0,0049 

Morocco 52 3 20 62 0,3422 0,0004 

Austria 42 3 15 35 0,2773 0,0006 

Chile 43 3 15 58 0,2704 0,0003 

 
Legenda: Clu – Cluster; Grau Pond. - Grau Ponderados; Cent. de Autovetor - Centralidade de Autovetor; 

Cent. de Interm. - Centralidade de Intermediação 

A tabela 11 apresenta os resultados da análise para os dez países por cluster com 

maior grau de colaboração.  Para a criação dos clusters ou subdivisão da rede foi 

utilizado o algorítimo leading eigenvector community que gerou três subredes. A figura 

10 mostra essa subdivisão de forma mais clara. Além das medidas de centralidade 

foram avaliadas também as medidas de coesão para a rede de colaboração internacional. 

Essas medidas levaram em consideração a rede completa e as três subredes geradas. 

No que diz respeito as centralidades descritas na tabela 11 os dois elementos 

classificadores que ordenaram a tabela foram os clusters (1 a 3) e o grau ou número 

colaborações. Uma análise quanto ao número de publicações e grau demonstram que 

alguns países como o Brasil e a Índia, apesar de terem uma grande produção científica e 

internacionalmente difundida, possuem baixa capacidade de colaboração quando 

comparados com países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, 

França e outros. No que diz respeito ao grau ponderado, que leva em consideração não 

apenas a colaboração mas a intensidade desta, verifica-se uma diferença grande entre os 

países “líderes” em cada grupo, a exemplo dos Estados Unidos, Reino Unido e França, e 
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demais países. A centralidade de autovetor mostra o quanto um país está próximo de 

outros países ditos importantes quanto ao número de colaborações. Para esta medida 

não se notou grande diferença entre os principais países quanto ao número de 

publicações. No entanto a centralidade de intermediação, que pode ser usada para 

analisar a influencia ou capacidade de um determinado país ser o intermediador do 

conhecimento junto a outros países, apresenta diferença na hierarquia de centralidade. 

Nesse item, o Brasil também se mostra abaixo da média quando comparado a outros 

países com alta produtividade. 

As medidas apresentadas na tabela 12 levam em consideração cada grupo quanto 

a densidade da rede, o coeficiente de clusterização e número de cliques encontrados em 

cada rede. 

TABELA 12: Medidas de Coesão nas subredes de colaboração entre Países 

 Densidade Coeficiente de  

Clusterização 

Cliques 

Geral 0.1618321 0.5341268  

Cluster 1 - Verde 0.2388592 0.5064478 27 

Cluster 2 - Rosa 0.1693303 0.5209958 84 

Cluster 3 - Azul 0.2371542 0.4368932 11 

 

Quanto aos clusters pode-se notar que o cluster 1 (verde), onde está os Estados 

Unidos e o Brasil, possui alta densidade, mas coeficiente de clusterização abaixo do 

grupo 2 indicando que apesar de terem alta colaboração poucos países são responsáveis 

por este resultado e não toda a rede. O cluster 3, onde se encontra a França, Espanha e 

Portugal, apresenta o mesmo padrão do cluster 1: alta densidade mas baixo coeficiente 

de clusterização, que demonstra o quanto os países colaboram entre si. Na análise dos 

cliques verifica-se grande diferença entre o cluster 2 e demais clusters, indicando alto 

nível de colaborações mútuas entre os países desse grupo.  

Na figura 10 são apresentados os principais países e grupos que se formam com 

base nas redes de coautoria. As diferentes cores no grafo representam as subredes 

encontradas. 

FIGURA 10 - Rede de colaborações entre países 
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Fonte: Elaboração própria 

Na figura 10, cada nó representa um grupo de pesquisadores que declararam ser 

filiados a instituições com sede nos países descritos no grafo. O tamanho do nó está 

relacionado ao número de colaborações de determinado país. Nesse sentido, cabe 

mencionar que apesar de o Brasil ser o país com maior número de publicações, os EUA, 

o Reino Unido e a França possuem o mesmo número de colaborações ou mais que o 

Brasil. Isto pode indicar que pesquisadores tendem a privilegiar coautorias com colegas 

de instituições sediadas nestes países (ADAMS, 2013), onde estão localizadas as 

universidades e centros de pesquisas mais importantes no mundo. Estas instituições 

formam recursos humanos em termos internacionais, o que lhes confere alta capacidade 

da colaboração com ex-alunos, geralmente pesquisadores de instituições relevantes em 

seus países. 

A espessura das linhas representa o número de colaborações entre os países 

conectados. Nesta perspectiva, verifica-se que o Brasil e os EUA possuem o maior 

número de colaborações estabelecidas, seguidos por colaborações entre Suíça e Reino 

Unido. Utilizando algoritmo para agrupar os nós com maior relação entre eles, foram 
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encontrados três grandes grupos. Apresentados em azul no canto superior direito, verde 

ao centro e rosa dividido entre a parte inferior esquerda e superior. A despeito de 

estarem visualmente próximos, não se observa coesão entre os países nos diferentes 

grandes grupos, o que pode indicar fragmentação da pesquisa. 

Em azul a França aparece como principal colaborador junto a países de língua 

francesa ou que possuem laços de colonização ou forte intercâmbio cultural com este 

país. Neste grupo também se encontram Espanha, Portugal, Grécia e alguns países do 

Leste Europeu. Em rosa o grupo da parte inferior tem o Reino Unido, Alemanha, Suíça, 

Bélgica e Índia como principais países colaboradores. As colaborações deste grupo, na 

sua maioria, ocorrem com países do sudeste asiático, centro sul da África e países 

nórdicos além da Austrália e Rússia. No mesmo grupo rosa na parte superior a 

Alemanha é o principal colaborador, com relações estabelecidas principalmente com 

países euroasiáticos e do oriente médio, mas também com países caribenhos e africanos. 

Ao centro no grupo verde estão os EUA, Brasil e Canada como os principais 

colaboradores, se relacionando parte com países localizados na América Latina, bacia 

do Mediterrâneo e parte com países da América Central, África, oriente médio e Ásia. 

Neste grupo também se encontra o Canadá relacionado fortemente aos EUA.  

Os países com maior número de colaborações podem ser categorizados em 

países endêmicos de renda média, que possuem infraestrutura de pesquisa: Brasil (renda 

média alta) e Índia (renda média baixa); países de renda alta considerados endêmicos 

pela OMS por terem casos autóctones em áreas específicas de seus territórios: França e 

Espanha; e países de renda alta livres da doença tidos como principais financiadores de 

P&D para doenças negligenciadas de acordo com o Policy Cures (2014), dentre os quais 

estão os Estados Unidos e Reino Unido. 

5.2. REDES DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL NO BRASIL EM 

LEISHMANIOSES 

Nesta rede foram consideradas publicações que tinham pesquisadores filiados a 

instituições brasileiras. A figura 11 demonstra a rede de colaboração entre 

pesquisadores no Brasil a partir de suas instituições. Se decidiu por analisar 

colaborações e agrupamentos definidos pelo número de colaborações. Ao aprofundar a 
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análise dos grupos, constatou-se diferenciação regional nas colaborações indicando 

maior intensidade entre grupos mais próximos geograficamente. 

FIGURA 11 - Visão geral dos grupos a partir das organizações onde os pesquisadores 

brasileiros com maior número de publicações estão associados segundo a sua produção 

científica 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

 

A figura 11 apresenta as instituições brasileiras de filiação dos pesquisadores 

com três ou mais publicações. A identificação das instituições e das relações 

estabelecidas entre elas por região do país viabiliza entender a estrutura e conexões 

destas nas redes nacionais e regionais de produção do conhecimento sobre 

leishmanioses. 

Uma limitação relacionada à identificação das instituições sediadas no Brasil é a 

variedade de grafias informadas pelos autores dos artigos, aspecto minimizado no caso 

da Fiocruz por ter sido criado um dicionário com o intuito de reunir os diferentes nomes 

das unidades regionais e variações do nome da instituição a exemplo de Fiocruz e 

Fundação Oswaldo Cruz, o que não foi feito para as demais instituições. 

Importante mencionar o papel central da Fiocruz na rede de instituições 

brasileiras analisada. Ela possui o indicador de centralidade de intermediação mais 
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elevado, seguida pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. O que reforça a importância estratégica da FIOCRUZ para a articulação da 

pesquisa orientada para a geração de tecnologias para o enfrentamento desta doença. A 

Universidade Federal da Bahia, apesar da sua importância no que tange ao número de 

publicações, não se apresenta como uma instituição com grande capacidade de conectar 

comunidades. As diferentes unidades da Fiocruz, por sua vez, apresentam elevada 

colaboração entre si e entre as diferentes instituições que desenvolvem pesquisa na área.  

A tabela 13 mostra o número de pesquisadores que se disseram filiados as 

instituições brasileiras e que tiveram pelo menos três publicações na área. 

TABELA 13: Número de Pesquisadores com três ou mais publicações em leishmanioses por 

Instituição no período de 2005 a 2014 

Instituição Pes

q 
Instituição Pesq 

FIOCRUZ 348 Univ Fed Rio Grande do Norte 14 

Univ Fed Minas Gerais 182 Univ Brasilia 14 

Univ Fed Rio de Janeiro 131 Adolfo Lutz Inst 14 

Univ São Paulo 130 Univ Fed Uberlandia 11 

Univ Fed Bahia 56 Univ Fed Santa Catarina 11 

Univ Estadual Paulista 55 Univ Fed Maranhao 11 

Univ Estadual Maringa 45 Univ Fed Triangulo Mineiro 10 

Univ Fed São Paulo 34 Univ Fed Rural Pernambuco 10 

Univ Fed Ouro Preto 29 Univ Fed Mato Grosso 10 

Univ Fed Ceara 25 Univ Fed Espirito Santo 10 

Univ Fed Juiz de Fora 22 Fed Univ Para 10 

Univ Fed Piaui 18 Univ Fed Rondonia 9 

Univ Fed Paraiba 16 Univ Fed Sergipe 8 

Univ Fed Mato Grosso do Sul 16 Univ Fed Parana 8 

Univ Estadual Ceara 16 Univ Fed Goias 8 

Univ Estadual Campinas 16 Univ Fed Fluminense 7 

Legenda: Pesq. – Pesquisadores 

Dentre as 32 instituições apresentadas na tabela 13 apenas a Fiocruz e o Instituto 

Adolfo Lutz não são instituições Universitárias. Este é um outro elemento que destaca a 

Fiocruz uma vez que seu modus operandi e propostas de pesquisas podem ir além dos 

modelos já evidenciados e utilizados pelas instituições de ensino. 
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5.3. REDES DE COLABORAÇÃO ENTRE PESQUISADORES EM 

LEISHMANIOSES 

A análise das colaborações entre pesquisadores utilizou a rede anterior de 

instituições, mas com foco nos pesquisadores. O objetivo da análise foi verificar como 

os pesquisadores e grupos se relacionam. 

FIGURA 12 - Rede de colaboração dos pesquisadores separados por grandes grupos no 

Brasil.  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O grafo da Figura 12 apresenta uma visão geral dos 1.579 pesquisadores com 

três ou mais publicações que declararam ser filiados a instituições sediadas no Brasil e 

respectivos subgrupos formados por estes pesquisadores. Os nós maiores representam 

os pesquisadores brasileiros com maior número de publicações na área. Em fonte maior 

são apresentados nomes de pesquisadores com maior número de publicações em cada 

grupo para que os grupos possam ser identificados. Observa-se que os grupos sediados 

na Bahia (Fiocruz e UFBA) contém os pesquisadores com maior número de 
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publicações. As representações gráficas indicam a localização e proximidade geográfica 

das instituições de vinculação dos pesquisadores. 

As relações entre os grupos são representadas por linhas que ligam os diferentes 

nós. Neste sentido, os grupos que possuem mais linhas são os que possuem mais 

colaborações.  

FIGURA 13 - Visão geral dos subgrupos dentro da Fiocruz 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

 

O Grafo da figura 13 representa os subgrupos de pesquisa dentro da Fiocruz e as 

relações entre esses grupos. O tamanho do nó está relacionado ao número de 

publicações. Observa-se claramente que a colaboração no interior dos grupos é elevada. 

No que concerne a colaboração entre grupos, nota-se que os autores do grupo lilás  

possuem colaborações com distintos grupos.  

A seguir apresentamos os resultados das cinco áreas de conhecimento 

consideradas relevantes para subsidiar a geração de conhecimentos para o 

desenvolvimento de vacinas, reagentes para diagnóstico e medicamentos: Immunology, 
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Pharmacology, Genetics, Epidemiology e Diagnosis. Para este recorte foram utilizados 

artigos dos 1.579 pesquisadores com três ou mais publicações que declararam ser 

filiados a instituições sediadas no Brasil. Sendo, portanto, considerados artigos de todas 

as instituições brasileiras que aparecem como as de filiação dos autores que possuem 

três ou mais publicações nas áreas consideradas. Estas publicações foram associadas aos 

subheadings do MeSH para escolha das cinco áreas de conhecimento, conforme 

apresentado no item 3.3 que trata do recorte para análise de redes de coautoria. 

5.4. REDES DE COLABORAÇÃO ENTRE PESQUISADORES EM 

LEISHMANIOSES COM BASE NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

FIGURA 14 - Subgrupos por área do conhecimento: Immunology 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

 

A área de imunologia é a que possui maior número de pesquisadores e 

publicações. Cada subgrupo foi formado a partir da declaração de filiação dos 

pesquisadores. O tamanho do nó relaciona-se ao número de publicações do pesquisador 

na área e as linhas representam as relações de coautoria. Como cada linha representa 
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uma relação, os pesquisadores que possuem linhas mais grossas são os que possuem 

maior número de colaborações. 

Os pesquisadores que colaboram entre si aparecem próximos, identificados pelas 

cores de seus respectivos subgrupos. Em alguns casos, como no subgrupo cinza escuro 

localizado no canto superior direito e subgrupo verde claro localizado abaixo deste, 

verifica-se mutualidade/coesão dos laços entre os principais pesquisadores. Destaca-se a 

produção do grupo da Fiocruz Bahia no canto inferior em verde e do grupo da Fiocruz 

Minas Gerais em lilás, particularmente no que tange as suas relações com os demais 

grupos, que possuem interações mais concentradas. 

FIGURA 15 - Subgrupos por área do conhecimento: Pharmacology 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

O segundo maior grupo é formado por pesquisadores com publicações na área 

de Farmacologia. As colaborações entre subgrupos são menos intensas, fazendo com 

que estes apareçam mais definidos na rede. O subgrupo cinza escuro, identificado como 

Universidade Estadual de Maringá, é o que possui pesquisadores com maior número de 

publicações em farmacologia. Porém, o grupo em verde claro, ao centro e na parte 

inferior a direita, possui maior articulação com os demais grupos da rede. O grupo da 

Universidade Federal da Bahia, além de significativa produção em imunologia, aparece 
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também na produção de conhecimento neste campo com parceria expressiva como o 

grupo da Universidade Estadual de Maringá. 

FIGURA 16 - Subgrupos por área do conhecimento: Genetics 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

 

Em genética também foi encontrado um número elevado de pesquisadores. 

Levando-se em consideração o tamanho dos nós, o quantitativo de publicações entre os 

pesquisadores aparece como relativamente homogêneo. Levando-se em consideração o 

nome dos autores que aparecem nesta rede, provavelmente o  subheading atribuído ao 

termo genética abarca artigos relacionados à genética do parasita e genética do 

hospedeiro 

FIGURA 17 - Subgrupos por área do conhecimento: Epidemiology 
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Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

O quantitativo de publicações na área de epidemiologia é baixo quando 

comparado às áreas de imunologia, farmacologia e genética. Verifica-se que os 

pesquisadores e subgrupos nesta área não possuem relações consideradas fortes quando 

comparado a outras áreas. 

FIGURA 18 - Subgrupos por área do conhecimento: Diagnosis 
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Fonte: Elaboração própria a partir da WoS, 2016 

A área de diagnóstico é a que tem menor número de pesquisadores envolvidos. 

Como o tamanho do nó está relacionado ao número de publicações, a definição gráfica 

de quem são os pesquisadores mais representativos na área ficou clara. São poucos e 

bem definidos os subgrupos, os quais possuem colaborações entre grupos mas com 

maior intensidade dentro dos seus grupos. 

TABELA 14: Correlações entre as áreas temáticas de conhecimento  

 Immunology Pharmacology Genetics Diagnosis Epidemiology 

Immunology 1,00 0,09 0,44 0,50 0,30 

Pharmacology 0,09 1,00 0,09 -0,03 -0,09 

Genetics 0,44 0,09 1,00 0,37 0,38 

Diagnosis 0,50 -0,03 0,37 1,00 0,52 

Epidemiology 0,30 -0,09 0,38 0,52 1,00 
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Fonte: Elaboração própria  

As correlações entre as diferentes áreas temáticas escolhidas foram consideradas 

fundamentais no estudo para avançar em questões altamente complexas das 

Leishmanioses, às quais o conhecimento fragmentado e disciplinar apresenta 

dificuldades em equacionar. Neste sentido, as cinco áreas temáticas de conhecimento 

consideradas estratégicas: Imunologia, Farmacologia, Genética, Diagnóstico e 

Epidemiologia e correlações entre elas encontram-se sumarizadas na Tabela 7.  

As correlações entre as áreas temáticas escolhidas apontam que, de modo geral, 

existe uma integração positiva, principalmente entre 4 áreas (Imunologia, Genética, 

Diagnóstico e Epidemiologia). No entanto, a força destas correlações não é 

significativa, devido aos valores encontrados (entre 0,30 e 0,52). Portanto, estes achados 

reforçam a necessidade de maior investimento em estudos que abrangem estas áreas. 

Outro ponto evidenciado por estes dados indica o isolamento da Farmacologia 

nos estudos sobre as Leishmanioses, uma vez que suas correlações com as demais áreas 

foram muito fracas ou até negativas. Provavelmente por se tratar de uma ciência que 

investiga a interação entre fármacos e os sistemas biológicos, os estudos dessa área 

estão centrados nos efeitos do tratamento sobre o parasito. Este achado indica, assim, 

que há lacuna de estudos que relacionam a Farmacologia as outras áreas temáticas de 

conhecimento nas Leishmanioses. 

Por se tratar de uma doença complexa, na qual muitos fatores interferem no seu 

desfecho, é de fundamental importância que as diferentes áreas do conhecimento 

interajam no sentido de superar a fragmentação atual, ampliando as chances de avançar 

no desenvolvimento de vacinas, novas ferramentas para diagnóstico e tratamento para 

prevenir e melhorar a qualidade de vida das pessoas acometidas pela doença. 

6. DISCUSSÃO 

A utilização da análise de redes como instrumento de gestão estratégica pode 

acelerar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras voltados ao enfrentamento das 

Leishmanioses na medida em que colaborações possam ser potencializadas ou induzidas 

em áreas do conhecimento relevantes para o desenvolvimento de tecnologias de 

prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. 

 Os resultados em seu conjunto indicam a liderança do Brasil na pesquisa em 

leishmanioses em termos de volume de publicações. No entanto, o país ainda possui 
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baixa colaboração se comparado aos países de renda alta que desenvolvem pesquisas na 

área e que possuem maior nível de intermediação de conhecimentos entre países.  

Ou seja, apesar de possuir um elevado número de colaborações, considerando-se 

o indicador de centralidade de intermediação, que identifica os nós que conectam 

comunidades, neste caso os países responsáveis pelas conexões com outros países, 

observa-se que a França, os EUA e a Alemanha possuem os indicadores mais 

expressivos que o Brasil. Com exceção da Índia, que ocupa a décima posição, os nove 

países com mais elevado grau de centralidade de intermediação são de renda alta. O que 

reforça a liderança na pesquisa dos mesmos, apresentada na literatura visitada em outras 

áreas. Ou seja, na suposição de serem retirados da rede, ocorreria a desconexão de uma 

série de elementos.  

Por ser um país com alta incidência de Leishmanioses e reconhecidamente um 

dos maiores produtores de conhecimento científico sobre essas, o Brasil é um 

importante colaborador na comunidade cientifica internacional. No que tange à 

cooperação de pesquisadores brasileiros com colegas da América Latina, essa ocorre 

com poucos países, aspecto que pode ser fomentado e fortalecido como estratégia 

política caso venha a ser de interesse nacional. 

Os achados podem servir de alerta para políticas públicas em pesquisa pois a 

despeito de haver grande produção de conhecimento, indicadores de centralidade 

colocam o Brasil em desvantagem internacional no que tange a colaboração 

internacional e a intermediação do conhecimento entre países. Ressalta-se que os 

achados são limitados quanto a interpretação de importância dos países uma vez que 

citações e outros tipos de análises bibliométricas não foram levadas em consideração no 

momento.  

A maioria dos institutos públicos de pesquisa presentes no levantamento são 

mais voltados à pesquisa biomédica, orientados por missão e vinculados a ministérios 

da saúde ou de pesquisa dos seus respectivos países, a exemplo da Fiocruz. No 

levantamento fica evidente o papel central da Fiocruz nas redes de pesquisa no país, 

particularmente no que concerne a intermediação entre os diferentes grupos de pesquisa 

e instituições. Pelo número de pesquisadores filiados à instituição que realizaram 

pesquisas em leishamanioses trata-se de uma instituição com larga inserção neste campo 

da pesquisa, tanto no mundo quanto no Brasil. O seu protagonismo não se restringe 

apenas ao número de publicações mas a sua capacidade de articulação com outras 

instituições de pesquisa nacionais.  
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Ademais, o fato de ser uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, que 

tem como missão “produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias 

voltados para o fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

que contribuam para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população 

brasileira, para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de 

inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidadania ampla como valores 

centrais”, trata-se de uma instituição que tem capacidade de induzir pesquisas de 

interesses do SUS. Além disso, pelo fato de ter unidades atuando desde o ensino, 

pesquisa, desenvolvimento tecnológico, até a produção, potencializa a adoção de 

sistemas de incentivo capazes de acelerar a conversão das pesquisas em tecnologias.   

Nesse sentido, a utilização das redes como instrumento estratégico pode ser útil, 

na medida em que as redes de colaboração podem ser tratadas e analisadas como 

dispositivos organizacionais para a coordenação dos processos de aprendizagem por 

agentes com diferentes competências e habilidades em segmentos intensivos em 

conhecimentos, uma vez que se trata de setores com elevado grau de complexidade, 

envolvendo um conjunto vasto de profissionais de diferentes áreas. 

Outras instituições que se destacam na pesquisa nessa área são universidades: a 

Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio de Janeiro e a 

Universidade de São Paulo. Por suas características, as universidades, apesar de serem 

muito importantes na geração de conhecimento e formação de recursos humanos, tem 

menor capacidade de de articulação, particularmente no Brasil, onde a relação entre 

estas e o setor privado tem um histórico de difícil articulação. Isso pode ser explicado 

pelo marco regulatório constritor existente, já que mecanismos facilitadores das relações 

entre universidades, instituições de pesquisa e empresas são ainda muito recentes.  

Universidades em geral, têm pesquisas mais voltadas a obtenção de 

conhecimentos básicos e quando avançam na obtenção de tecnologias estas não 

ultrapassam as fases iniciais de desenvolvimento por ser um processo caro, complexo e 

incerto no qual são necessárias diferentes habilidades para avançar do contexto da 

descoberta ao contexto da aplicação, processo que ocorre de forma não linear e requer 

forte articulação com o segmento industrial e financeiro.  

A Lei de Inovação Tecnológica brasileira só foi criada em 2004, tendo sido 

alterada em 2010. Recentemete ainda em 2016, foi redefinido o novo marco legal da 

inovação, conhecido como Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I). O que 

sugere que ainda não tiveram impacto neste campo. Adicionalmente, ainda precisam ser 
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regulamentadas as medidas que podem conferir maior flexibilidade às Instituições de 

Ciência e Tecnologia (ICTs). 

 Por acometer principalmente pessoas pobres de países em desenvolvimento, não 

há estímulo comercial para empresas privadas investirem em novas e melhores 

tecnologias voltadas às Leishmanioses, pois trata-se de populações com baixo poder 

aquisitivo para comprar tecnologias inovadoras cabendo ao Estado a liderança na 

articulação voltada a soluções para o enfrentamento desta doença, o que reforça o papel 

da Fiocruz neste cenário.  

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

A Fiocruz tem um papel de extrema relevância no contexto da pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e inovação relacionados à doença, papel evidenciado tanto  

no estudo exploratório de patentes e ensaios clínicos no país, quanto na análise das 

redes de colaboração científica. Assim, sua atuação como elemento articulador para a 

coordenação e integração de pesquisas e conhecimentos pode ser utilizado, no âmbito 

intrainstitucional, nacional e internacional.  

Neste sentido, recomenda-se o estabelecimento de programas institucionais 

voltados ao estabelecimento de parcerias entre países, instituições de pesquisa, 

empresas e instituições filantrópicas para a coordenação e integração de recursos 

financeiros, competências e infraestrutura de modo a viabilizar a potencializar a 

translação de pesquisas promissoras em novos produtos e processos. 

Concebe-se que o mapeamento dos principais países e organizações produtores de 

conhecimento e financiadores de pesquisas aliado à compreensão das dinâmicas de 

colaboração científica entre intituições, grupos de pesquisa e áreas temáticas no Brasil 

devem ser aprofundados em estudos futuros para subsidiar o delineamento de 

estratégias de coordenação e integração de recursos e competências para que 

conhecimentos sejam traduzidos em novas tecnologias mais adequadas e custo-efetivas 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas acometidas e controlar a doença. 

Estratégias que devem ser iniciados no âmbito interno e nacional, a partir do 

delineamento e implementação de colaborações entre unidades da Fiocruz e instituições 

brasileiras. 
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8. LIMITAÇÕES 

O uso de dados bibliométricos para embasar estudos de coautoria como indicador de 

colaboração científica possui limitações, seja por vieses da política editorial que define 

os tipos de periódicos indexados nas bases, recorte temporal do estudo e por não 

capturar outros resultados de pesquisas realizadas através de colaborações. Sendo, 

portanto, os achados limitados ao universo de artigos recuperados na base de dados da 

WoS e recortes apresentados na metodologia. Adicionalmente, aprofundamentos e 

articulações com outras perspectivas de análise sobre colaborações em pesquisa 

poderiam ter sido realizadas. 
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