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A Rede GO FAIR Brasil Saúde foi lançada em 2018, sendo coordenada pela

Fiocruz e se propõe a trabalhar de forma articulada e colaborativa com os seus

membros, no cumprimento dos princípios FAIR, no domínio da saúde. O foco

dessa Rede está na promoção do compartilhamento e reuso dos dados em saúde.

As comunidades de pesquisa na área da saúde têm o apoio da GO FAIR Brasil

Saúde, por intermédio de sub-redes que apoiem o desenvolvimento de

infraestruturas de interoperabilidade, formatos específicos de dados, adaptação e

adoção de padrões de metadados, uso de vocabulários controlados e ontologias

das ciências da saúde e fortalecimento da web semântica em saúde.
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OBJETIVOS DA REDE:

1) realizar um levantamento dos metadados dos dados de pesquisa, da área da saúde, nacionais e
internacionais;

2) desenvolver metodologias para a geração de metadados, alinhados aos princípios FAIR, que atendam às
necessidades disciplinares e operacionais da área da saúde;

3) realizar um levantamento dos padrões de interoperabilidade existentes, nacionais e internacionais, da
área da saúde, com a finalidade de promover a interoperabilidade tecnológica e semântica dos dados,
de acordo com as especificidades dos diferentes domínios da área da saúde;

4) elaborar um Plano de Gestão de Dados geral, totalmente FAIR, para atender as necessidades de gestão
dos dados de pesquisa na área da saúde, que sirva de modelo para a Rede GO FAIR Brasil-Saúde;

5) realizar um estudo dos principais repositórios de dados de pesquisa, da área da saúde nacionais e
internacionais e verificar o seu alinhamento com os princípios FAIR;

6) promover o uso, a elaboração e a tradução de padrões voltados para a área da saúde; e

7) promover reuniões, cursos, wokshops e seminários visando alavancar e disseminar os princípios FAIR
entre os seus membros.
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GRUPOS DE TRABALHO:

GO FAIR BRS GT CAPACITAÇÃO

Objetivo: Promover ações de capacitação para

disseminar os princípios FAIR na gestão e no

compartilhamento de dados de pesquisa entre

pesquisadores, docentes, discentes e profissionais

do campo da saúde no Brasil.

Coordenação: Patricia Henning e Simone Alencar



MODELO DE

GRUPOS DE TRABALHO:

GO FAIR BRS GT ONTOLOGIA

Coordenação: Claudio José Ribeiro, João Moreira e Anilton Garcia

Objetivo: Viabilizar, através da integração

semântica, a interoperabilidade dos dados de

pesquisa em saúde, visando seu reuso em

estudos secundários ou mais abrangentes.
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GRUPOS DE TRABALHO:

GO FAIR BRS GT METADADOS E PLATAFORMAS

Coordenação: Viviane Veiga, Simone Dib e Claudete Queiroz

Objetivo: Recomendar padrões de metadados e

plataformas para promover o compartilhamento e

gestão de dados de pesquisa no campo da saúde

alinhados aos princípios FAIR.
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ATIVIDADES REALIZADAS:

✓ Criação das logomarcas GO FAIR Brasil Saúde e GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem;

✓Criação de um canal de comunicação entre as Instituições através do Google Drive e lista de
discussão;

✓ Realização de reuniões da Rede e dos GTs em 2019 e 2020;

✓Realização de dois eventos, I Seminário da Rede GO FAIR Brasil Saúde em 2019 e Seminário
Internacional de Gestão de Dados de Pesquisa em saúde em 2020;

✓ Elaboração do Manifesto Aberto da Rede de Implementação do Campo da Saúde GO FAIR –
BRASIL-SAÚDE;

✓ Inserção dos trabalhos publicados no Arca - Repositório Institucional da Fiocruz;

✓Criação de um canal de divulgação no Portal da Fiocruz - https://portal.fiocruz.br/go-fair-
brasil-saúde.

✓Criação da Rede GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem

https://portal.fiocruz.br/go-fair-brasil-saúde
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TRABALHOS PUBLICADOS:

✓ https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37518 - GO FAIR Brazil: a challenge for brazilian data 

science

✓ https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34121 - Rede GO FAIR Brasil Saúde: uma rede de 

apoio à Gestão e Abertura de Dados de Pesquisa em Saúde no Brasil

✓ https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33343 - Gestão de dados de pesquisa FAIR: dando um 

Jump em seus dados

✓ https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/37896 - Plano de gestão de dados FAIR: uma proposta 

para a Fiocruz

✓ https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/33372 - Não basta um Plano de Gestão de Dados: é 

preciso ser FAIR

✓ https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42368 - Declaração Aberta da Rede de Implementação 

do Campo da Saúde: GO FAIR Brasil - Saúde
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PRÓXIMAS ATIVIDADES:

✓ Elaborar cronograma das reuniões da Rede e dos GTs para o período 2020/2021;

✓ Elaborar cronograma dos eventos da Rede e dos GTs para o período 2020/2021;

✓ Dar prosseguimento aos trabalhos e pesquisas de cada GT;

✓ Apresentar a subrede VODAN BR e envolver todos os GTs nas atividades da 
VODAN BR como prioridade;

✓ Apresentar os produtos da Rede no International FAIR Convergence Symposium;

✓ Elaborar e disponibilizar o modelo de Plano de Gestão de Dados FAIR para 
instituições parceiras.
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VOCÊ

FALTA...

Please 

•GT GO FAIR BRASIL METADADOS E PLATAFORMAS

•GT GO FAIR BRASIL SAÚDE ONTOLOGIA

•GT GO FAIR BRASIL CAPACITAÇÃO

•GT GO FAIR BRASIL POLÍTICA

•SUBREDE VODAN BR

GO FAIR 

CADASTRE-SE AQUI:

https://bit.ly/GOFAIRBRASILSAUDE



Obrigada!

viviane.veiga@icict.fiocruz.br

claudete.queiroz@icict.fiocruz.br

gofairbrasilsaude@icict.fiocruz.br

CADASTRE-SE AQUI:

https://bit.ly/GOFAIRBRASILSAUDE


