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DaDos Publicações científicas 
sobre zika e microcefalia

1 FontES  Web of Science core collection, todoS oS tipoS de publicaçõeS, peSquiSa em 17/03/2018, coordenação de indicadoreS de ct&i, fapeSp.   
2 até 04/01/2018, organização pan-americana da Saúde (opaS). http://WWW.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&taSk=doc_vieW&itemid=270&gid=43297&lang=en.   
3 Schuler-faccini, l. et al., poSSible aSSociation betWeen zika viruS and microcephaly – brazil, 2015. mmWr-morbidity and mortality Weekly report, v. 65, i. 3, p. 59-62, doi: 10.15585/mmWr.mm6503e2, 
cdc, atlanta, uSa, publ. 29/01/2016.   
4 a polinéSia franceSa foi incluída por Ser o paíS com a terceira maior participação entre artigoS maiS citadoS Sobre zika e a quarta (com a frança) entre oS maiS citadoS Sobre zika e microcefalia.
5 não eStão incluídaS agênciaS de fomento, academiaS de ciênciaS, redeS de inStituiçõeS e SiStemaS de univerSidadeS. aS principaiS inStituiçõeS daS redeS e doS SiStemaS foram conSideradaS.

os surtos da febre zika na polinésia 

francesa (2013-14) e no brasil 

(iniciado em 2015) fizeram explodir  

o número de publicações científicas1 

sobre a doença, que se espalhou pelas 

américas (230 mil casos confirmados, 

sendo 137 mil apenas no brasil,  

até final de 20172). contribuiu para tal 

a associação a doenças congênitas, 

inclusive a microcefalia, detectada no 

segundo semestre de 2015 no brasil3.

o brasil é o segundo nas listas  

de países-sede de autores de 

trabalhos sobre zika ou sobre zika 

e microcefalia, lideradas pelos 

estados unidos, inclusive entre 

artigos mais citados. o brasil tem 

autores em 15% dos artigos sobre 

o vírus, 25% naqueles sobre zika 

e microcefalia, em 28% dos mais 

citados do primeiro grupo  

e em 46% do segundo grupo.

a fiocruz, do rio de Janeiro, é a 

organização que mais publicou sobre 

os dois temas no mundo e que tem as 

publicações mais citadas. no cenário 

nacional, além da fiocruz, uSp e ufrJ, 

completam a lista das 10 instituições 

mais ativas em publicações: ufpe, 

unifesp, ufba, inst. evandro chagas, 

unicamp, ufmg e uff (ordem 

decrescente de participação).

Número de publicações científicas

Os 10 países com mais artigos 
sobre zika4 (2014-20181)

As 10 instituições com mais 
artigos sobre zika5 (2014-20181)
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n  zika

n  zika e microcefalia

Todas as publicações Publ. ≥ 100 citações

Zika Zika + microcefalia Zika Zika + microcefalia

totAl 4.455 840 79 35

1 eua 1.935 379 40 23

2 brasil 674 212 22 16

3 china 346 57 2 2

4 frança 269 43 14 4

5 inglaterra 263 59 8 5

6 itália 187 32 3 -

7 índia 181 28 - -

8 tailândia 178 11 5 2

9 alemanha 158 23 - -

10 canadá 143 27 4 -

19 polinésia francesa 55 10 15 4

Todas as publicações Publ. ≥ 100 citações

Zika Zika + 
microcefalia Zika Zika + 

microcefalia

1 fiocruz 218 69 11 8

2 centro de controle de doenças (eua) 202 34 10 3

3 uSp 155 38 8 7

4 univ. do texas med. branch – galveston 105 24 5 5

5 universidade harvard 103 22 4 3

6 universidade Johns hopkins 97 28 5 5

7 universidade de londres 91 33 2 2

8 universidade emory 73 17 5 3

9 inserm (frança) 73 14 4 -

10 ufrJ 72 27 6 2


