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eduzir o consumo de gorduras pode não 
ser a melhor alternativa para diminuir o 
risco de doenças cardiovasculares e de 
morte, segundo a principal conclusão do 

estudo mais comentado nas mídias sociais em 2017. 
O paper, que recomenda cortar carboidratos, está 
no topo do ranking dos 100 artigos científicos de 
maior impacto na internet elaborado pela Altmetric, 
empresa do Reino Unido que monitora a influência 
da produção científica por meio não da citação 
em artigos, mas da análise de menções em sites, 
redes sociais, Wikipedia, portais de notícia e blogs. 
Grande parte das pesquisas mais discutidas no ano 
passado trata de assuntos como estereótipos de 
gênero, estigmas em torno de doenças mentais e 
efeitos das mudanças climáticas. Outras abordam 
tópicos como planetas capazes de sustentar a vida 
e o risco de robôs roubarem o emprego de seres 
humanos. O ranking completo está disponível em 
altmetric.com/top100/2017/. D
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O paper que lidera o ranking de 2017 
foi publicado em agosto na revista The 
Lancet por pesquisadores de vários paí-
ses, inclusive do Brasil, e avaliou a dieta 
de aproximadamente 130 mil pessoas em 
18 nações nos últimos 10 anos. Segundo 
a base de dados Scopus, da editora Else-
vier, o trabalho recebeu, por enquanto, 
apenas 10 citações em outros artigos. 
Mas teve impacto importante entre pú-
blicos variados: foi citado em mais de 
7.400 posts no Twitter, 422 páginas no 
Facebook e 130 sites de notícias. “Gra-
ças aos dados da Altmetric é possível 
ter um quadro mais completo do alcan-
ce imediato da pesquisa na sociedade”, 
observa o cardiologista Álvaro Avezum, 
diretor da Divisão de Pesquisa do Insti-
tuto Dante Pazzanese, em São Paulo, e 
um dos autores do artigo. O número de 
citações, ele diz, é um parâmetro consa-
grado para avaliar a relevância da pro-
dução científica, mas não fornece pistas 
de como seus resultados são recebidos 
pela população.

O ranking da Altmetric é divulgado 
anualmente desde 2013 (ver Pesquisa 
FAPESP nº 250). No ano passado, os 100 
artigos da lista renderam, no total, mais 
de 200 mil menções. A maioria foi feita 
no Twitter (165 mil), seguido de sites de 
notícias (25 mil) e do Facebook (6.164). 
“As mídias sociais são as fontes mais im-
portantes para avaliar o engajamento das 
pessoas ao compartilhar ou comentar 
posts em que os artigos científicos são 
divulgados”, explica o especialista britâ-
nico em bioinformática Euan Adie, fun-
dador da Altmetric. “Já para analisar o 
alcance dos papers, é mais interessante 
considerar a repercussão em veículos da 
imprensa”, completa. 

Um artigo publicado em maio na re-
vista Research Policy ficou na segunda 
posição do ranking ao repercutir não 
só em mais de 7.300 tuítes, mas também 
em importantes jornais e portais de no-
tícias, como o espanhol El País e o norte-
-americano Yahoo. O estudo mostrou 
que um terço dos 3.659 estudantes de 
doutorado das universidades da região 
de Flanders, na Bélgica, corria o risco 
de desenvolver algum tipo de doença 
psiquiátrica. “Embora seja um problema 
do ambiente universitário, a discussão 
sobre as pressões enfrentadas por quem 
opta por seguir a carreira acadêmica e 
os distúrbios psicológicos relacionados à 
vida na pós-graduação está em evidência 
no mundo. Isso justifica o interesse do 
público por esse tema”, comenta o bió-
logo Atila Iamarino, um dos criadores 
da rede ScienceBlogs Brasil. 

Na terceira posição, ficou um paper 
do Journal of American Medical 
Association (Jama), assinado por 

pesquisadores de várias instituições dos 
Estados Unidos. O estudo examinou da-
dos do Medicare, o sistema de seguros de 
saúde gerido pelo governo norte-ameri-
cano, entre 2011 e 2014, e descobriu que 
os pacientes com idade igual ou superior 
a 65 anos tratados por médicas apresen-
taram taxas de mortalidade significati-
vamente menores em comparação com 
aqueles que foram atendidos por pro-
fissionais do sexo masculino no mesmo 
hospital. O estudo sugere que as dife-
renças de gênero nos padrões de prática 
médica pode ter implicações clínicas no 
tratamento dos pacientes. 

“Como se percebe, muitos assuntos 
estão relacionados à saúde humana e à 
aptidão física”, salienta Euan Adie. Pou-
co mais da metade da lista (53%) é de 
artigos publicados em revistas médicas 
ou que se dirigem a quem atua em me-
dicina. “Trata-se de um campo do co-
nhecimento cujos avanços científicos 
e as descobertas afetam diretamente a 
vida das pessoas, diferentemente, por 
exemplo, da física quântica.” Um dos 
artigos que mais fez sucesso em 2017 
propôs uma metodologia controversa 
para diagnosticar depressão com base em 
fotos do Instagram. O estudo, publicado 
na revista EPJ Data Science por pesqui-
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Tweets, posts e zika

Para avaliar a importância  
nacional e internacional da 
divulgação de artigos nas mídias 
sociais, pesquisadores do Brasil, 
Canadá e estados Unidos 
investigaram como papers sobre o 
vírus zika foram compartilhados 
por usuários do Facebook  
e do twitter no primeiro semestre  
de 2016, quando a doença  
foi declarada emergência 
internacional pela organização 
mundial da saúde (oms). 

o trabalho, publicado em janeiro 
na revista PLOS ONE, mostrou que, 
apesar de a língua inglesa 
prevalecer nos posts das duas 
redes sociais, no Facebook cerca 
de 24% das postagens foram feitas 
em outros idiomas, com destaque 
para o português e o espanhol.

no estudo, observou-se também 
que posts comentando artigos  
com pelo menos um autor 
brasileiro tiveram 13% mais chance 
de serem escritos em português  
no Facebook do que no twitter. 
“os resultados indicaram que a 

comunicação científica sobre  
zika nas mídias sociais foi 
dominada pelo inglês, embora  
o Brasil seja considerado o 
epicentro da epidemia”, comenta  
germana Barata, pesquisadora  
do Laboratório de estudos 
avançados em Jornalismo da 
Universidade estadual de 
Campinas (Labjor-Unicamp)  
e autora principal do estudo. 

“no twitter, pesquisadores 
publicam mais em inglês e,  
com isso, alcançam audiências 
mais globais. Já no Facebook,  
o impacto dos posts escritos em 
línguas não inglesas é local”, 
explica germana, que faz estágio 
de pós-doutorado na Universidade 
simon Fraser, no Canadá, na  
área de ciências da informação. 

segundo ela, a análise indica 
que as informações científicas 
seriam mais bem difundidas  
para as populações atingidas  
se os editores considerassem 
divulgar resultados em português 
ou espanhol via Facebook. 

sadores das universidades Harvard e de 
Vermont, nos Estados Unidos, coletou 
43.950 fotos publicadas no aplicativo 
por 166 participantes. As imagens foram 
analisadas por um software. Ele ajudou 
a identificar que indivíduos deprimidos 
na amostra tendiam a publicar fotos que 
eram, em média, mais azuis, mais escu-
ras e mais cinzas do que aquelas publi-
cadas por usuários saudáveis. 

Para o epidemiologista Carlos Augus-
to Monteiro, professor da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (USP), a lista da Altmetric serve de 
alerta para que a comunidade científica 
tome cuidado na forma como os resulta-
dos de pesquisa estão sendo difundidos 
para o público. “Muitos estudos em saúde 
e medicina são divulgados nas mídias so-
ciais como definitivos, mas nem sempre 
os resultados apresentados espelham um 
consenso dentro da comunidade científi-

ca”, afirma Monteiro. É o caso, ele diz, da 
pesquisa que ficou na primeira posição 
no ranking da Altmetric. “Apesar de ter 
ganho as manchetes, o estudo publicado 
na Lancet tem conclusões muito taxati-
vas, como a de que as orientações sobre 
alimentação devem ser alteradas, e tem 
sido alvo de críticas de epidemiologistas 
de todo o mundo, por adotar metodolo-
gias questionáveis.” 

o nome do farmacêutico Anderson 
Martino-Andrade, da Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR), 

foi parar na lista da Altmetric ao assinar, 
junto com pesquisadores de outros paí-
ses, um artigo que identificou um declí-
nio de mais de 50% na concentração de 
espermatozoides em homens ociden-
tais. O trabalho teve ampla repercus-
são principalmente em sites de notícia, 
sendo citado em 396 reportagens em 

vários países. “Analisamos 185 estudos 
publicados sobre o assunto entre 1981 e 
2013, que analisaram um total de 42 mil 
amostras de sêmen. Algumas hipóteses 
para explicar a baixa concentração de 
espermatozoides é o aumento da obe-
sidade, o tabagismo, o estresse e a cres-
cente exposição a agrotóxicos”, explica 
Martino-Andrade. “Trata-se de um te-
ma controverso entre pesquisadores, 
porque há grupos que contestam que 
haja um declínio na concentração de 
espermatozoides e que isso possa afetar 
a reprodutibilidade humana. O público 
também deveria ser informado sobre 
esse tipo de conflito, muito comum, que 
existe na ciência”, diz.

Euan Adie, da Altmetric, chama a 
atenção para o fato de que nem sempre 
os artigos ganham notoriedade na inter-
net exatamente por suas contribuições 
científicas. “Muitos papers caem na boca 
do povo nas mídias sociais devido a erros 
detectados após a publicação ou porque 
o assunto tratado é polêmico por si só”, 
diz. Ele conta que nessa última edição 
do ranking não houve casos de erros ou 
fraudes, mas recorda de situações inco-
muns registradas em anos anteriores. 
“Houve uma vez que o artigo estava no 
top 100 porque o autor havia escrito um 
pedido de casamento na seção de agra-
decimentos.” Em 2014, um trabalho foi 
muito comentado nas mídias sociais por 
causa de um descuido dos autores e dos 
editores do Journal of Ethology. O arti-
go, que tratava da variação de nível de 
melanina, pigmento que dá cor à pele, 
em diferentes ambientes, foi publica-
do com um comentário inusitado sobre 
uma das referências que eram citadas 
no texto: “Devemos citar a porcaria do 
artigo de Gabor aqui”. O paper foi subs-
tituído por uma nova versão, mas isso 
não foi suficiente para evitar a enxur-
rada de comentários na internet, quase 
todos zombando do deslize cometido 
pelos autores. n Bruno de pierro
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