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Título: ANÁLISE DE 70 ANOS DE PUBLICAÇÕES SOBRE RADIOTERAPIA NO BRASIL. 

Resumo: Introdução: A radioterapia é um tipo central do tratamento do câncer, apesar de sua 

rápida evolução técnica, ainda existe uma subutilização e falta de priorização em pesquisa em 

relação a outra modalidades de tratamento do câncer, Por isso, é importante a evolução da 

pesquisa em radioterapia no Brasil. Métodos: O estudo de análise quantitativa de publicações 

em radioterapia no Brasil entre 1947-2017 na fontes de dados: PUBMED e BVSALUD com foco 

no ano de publicação, tipo de bases de dados, aspectos clínicos, idioma, revistas de publicações 

e assunto. Resultados: Nos último 70 anos foram publicados 360.513 artigos em radioterapia no 

mundo com o Brasil ocupando o 12 º lugar entre todos os países e o 1º na América latina com 

3.458 publicações enquanto em oncologia foram publicados 3.175,246 no mesmo período. No 

Brasil de 1946 a 2017 o ano de 2009 houve o maior número de publicações 254 (7,3%) 

apresentado um declínio nos anos prosseguintes e uma estabilização posteriormente, foi 

observado que 53% pertencia a base de dados MEDLINE e 46% na base de dados LILACS. Quanto 

aos aspectos clínicos 1006 publicações tratava-se de fatores prognóstico, 739 relacionados a 

terapia, 703 etiologia, 579 diagnóstico e 431 relacionava-se a outros aspectos clínicos. Em 

relação ao idioma de publicação nota-se que 65% das publicações se apresentavam em Inglês 

com 38,5% em português. Em referência as revistas das publicações 116 artigos foram 

publicados na Radiol. Bras, 105 publicações na Lasers in Medical Science, 86 publicações na Arq 

Neuropsiquiatr. Os principais assuntos das publicações foram: Terapia com Luz de Baixa 

Intensidade (322), Radioterapia (270), Carcinoma de Células Escamosas (210), Neoplasias da 

Mama (197), Neoplasias de Cabeça e Pescoço (195), e Braquiterapia (141) Conclusão: Os 

resultados das publicações de radioterapia no brasil continuam estável nos últimos anos, mas 

ficam atrás de outras esferas de manejo do câncer. Os tipos de base de dados das pesquisa em 

radioterapia realizados no Brasil parecem ser confiáveis e de grande relevância, com grande 

maiorias dos estudos com aspectos de fatores prognósticos e terapêuticos,assim espera-se que 

este estudo forneça dados que fomentem o conhecimento necessário para orientar futuros 

incentivos a pesquisa em radioterapia no Brasil 
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