
De três artigos sobre cancro em
1976 passámos para 683 por ano
Equipa analisou mais de 5500 artigos científicos publicados entre 1976 até meados de 2015 por cientistas

que se dedicam à área da oncologia em Portugal. O "salto", constatam, começou na década de 90

Cientistas estudam mais os cancros de estômago, intestino, tiróide, útero, pulmões, próstata e leucemia
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Às vezes é preciso investigar o que
se anda a investigar. O projecto da

Associação Portuguesa de Investiga-
ção em Cancro (Aspic) centrou-se na

investigação oncológica nas últimas
décadas, entre 1976 até meados de
2015, em Portugal e apresenta um
retrato sobre o quê, quem, como e
onde se investiga o cancro. 0 traba-
lho confirma a aposta nesta ãrea de

investigação, sobretudo a partir da
década de 90, revela que os cientistas

preferem estudar cancros sólidos e
mostra-nos um sólido "casamento"
entre a clínica e o laboratório. As
conclusões da equipa multidisci-
plinar sobre a actividade científica
num passado recente podem ser fer-
ramentas úteis para decidir por onde
ir no futuro.

A partir de uma base de dados com
5725 publicações, os investigadores
perceberam, por exemplo, que os
cientistas do país "preferem" estudar

cancros sólidos (estômago, intesti-

nos, tiróide, útero, pulmões e prós-
tata) e também a leucemia. A opção
não surge por acaso e será precisa-
mente o efeito de uma outra carac-
terística identificada neste estudo.
Segundo os cientistas, a investigação
oncológica em Portugal tem uma li-

gação íntima com a clínica, com as

doenças das pessoas que chegam aos

hospitais. Assim, a lista dos cancros
mais investigados em Portugal coin-
cide em grande medida com a lista
das neoplasias que mais afectam os

portugueses.
0 projecto inovador, que começou

em Janeiro de 2016, uniu especialis-
tas em oncologia, ciências sociais e
sistemas de informação, que em Ou-
tubro publicaram um artigo na revis-
ta Scientometrics. Os investigadores
consultaram bases de dados (Medli-

ne/PubMed e Web of Knowledge)
que registam artigos publicados nas
revistas científicas procurando filia-

ções portuguesas. Além de artigos
científicos, tiveram ainda em conta
outro tipo de publicações, como re-
sumos de encontros, artigos de revi-

são, comentários, entre outros.
Feitas as contas, chegou-se a um

total de 5725 publicações na área da

oncologia feitas em Portugal duran-
te 39 anos. Foram seleccionados os

artigos que tinham "uma morada"
portuguesa na filiação de qualquer
dos autores. "Não podemos afirmar
que temos aqui todas as publicações
produzidas na área da oncologia em
Portugal neste período. Estamos su-

jeitos às revistas que estão nas duas

bases de dados que usámos, que, ain-
da assim, são duas das maiores e que
incluem as publicações de maior im-

pacto internacional. É o mais exaus-
tivo que conseguimos", refere Oria-
na Rainho Brás, que coordenou este
trabalho na Aspic e que também é

investigadora no Centro de Investiga-
ção em Sociologia Económica e das

Organizações no Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG), da Uni-
versidade de Lisboa.

O estudo denuncia também a rela-

ção entre o aumento do investimento
na ciência e o aumento do número de

publicações científicas. "A partir dos
anos 80 e especialmente de meados
dos anos 90 do século XX, ocorreu
uma claro aumento das publicações
em oncologia, em linha com a con-

solidação de uma política de ciência
e tecnologia em Portugal, que, por
sua vez, recebeu um enorme impulso
com a entrada do país na União Eu-

ropeia", refere ao PÚBLICO Oriana
Rainho Brás, adiantando que esta é

uma linha que também se verifica
noutras áreas de investigação.

O artigo refere, por exemplo, que
até 1994, um período em que o in-

vestimento em ciência e tecnologia
era bastante limitado, os oncologis-
tas portugueses publicavam menos
de 50 artigos por ano. José Mariano

Gago (1948-2015) chegou ao Governo
em 1995, como ministro da Ciência
e Tecnologia, e houve um grande in-
vestimento nesta área. "Entre 1998
e 2000 passam a ser mais de 100 ar-

tigos por ano e em 2014 já estamos a
falar de 683 artigos publicados nes-
se ano", acrescenta a investigadora.
Mas o estudo vai além da mera conta-

bilização de publicações de cientistas

a trabalhar em Portugal, ou seja, da
bibliometria.

Também se procurou saber onde
e como se faz a investigação oncoló-

gica, o que, segundo Oriana Rainho
Brás, já se enquadra numa análise
mais abrangente chamada "ciento-
metria". "Percebemos que a investi-

gação decorre tanto em instituições
académicas como hospitalares e que
estas instituições colaboram entre
si", refere a investigadora. Sobre o

tipo de colaborações internacionais
concluiu-se que as parcerias com
instituições europeias têm um pa-
pel principal, mas que, mais recen-
temente, aumentaram os projectos
em co-autoria com investigadores
nos EUA e no Brasil.

E, num trabalho onde se destaca
a expansão da investigação oncoló-

gica em Portugal, foram detectadas
falhas? Um dos problemas, constata a

investigadora, é a falta de estudos epi-
demiológicos. Ou seja, sabemos cada

vez mais sobre o cancro, investimos
na investigação básica, sobretudo no
estudo da sua dinâmica celular, fo-

ram identificados pontos fracos que
permitem desenvolver estratégias de

ataque mais eficazes, mas ainda há
muito a compreender sobre o que
está à volta destes doentes.
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