
MODELO DE

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2020.

LANÇAMENTO



• Lançada em 2018

• Coordenação geral pela Fiocruz

• Trabalho articulado e

colaborativo com seus membros, no

cumprimento dos princípios FAIR,

no domínio da saúde.

Sobre a Rede GO FAIR Brasil Saúde

Promoção do compartilhamento e

reuso dos dados em saúde. Estudos,

adoção e desenvolvimento em

formatos específicos de dados, padrões

de metadados, uso de vocabulários

controlados e ontologias das ciências

da saúde e fortalecimento da web

semântica em saúde.

COORDENAÇÃO GERAL:

Viviane Veiga - Fiocruz

Claudete Queiroz - Fiocruz
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OBJETIVOS DA REDE:

1) realizar um levantamento dos padrões de metadados dos dados de pesquisa, no campo 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.

Rede GO FAIR Brasil Saúde
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GRUPOS DE TRABALHO:

GO FAIR BRS GT CAPACITAÇÃO

Promover ações 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.

Membros do GT

Viviane Veiga <viviane.veiga@icict.fiocruz.br>

Claudete Fernandes <claudete.queiroz@icict.fiocruz.br>

Patricia Henning <henningpatricia@gmail.com>

Simone Alencar <simone.alencar@unirio.br>

Simone Dib <simone.dib@icict.fiocruz.br>

Rede GO FAIR Brasil Saúde



Eventos
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GRUPOS DE TRABALHO

GO FAIR BRS GT ONTOLOGIA

Membros do GT

Anilton Garcia

Viviane Veiga

Adriana Helder

Coordenação: Cláudio 
Ribeiro João Moreira e 
Anilton Garcia

Membros do GT

Claudio José Ribeiro

Carlos Marcondes

Diones Silva
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GRUPOS DE TRABALHO:

GO FAIR BRS GT METADADOS E PLATAFORMAS

Membros do GT

Viviane Veiga <viviane.veiga@icict.fiocruz.br>

Claudete Queiroz <claudete.queiroz@icict.fiocruz.br>

Patricia Henning <henningpatricia@gmail.com>

Erick Penedo <erick.penedo@icict.fiocruz.br>

Carlos Roberto Silva <profunirio@gmail.com>

Daniel (UNIRIO)

Marcus Vinicius Silva <marcus.silva@fiocruz.br>

Francijane Oliveira <franoliveira83@yahoo.com.br>

Solange Pereira Campos <solange.campos@unirio.br>

Jefferson Lima jeffersonlima@gmail.com

Maria Eduarda Teixeira <Eduarda.Teixeira@icict.fiocruz.br>



Identificar softwares e plataformas para dados de 

pesquisa disciplinar

Public Health, Health Services Research, 
Social Medicine

124 repositórios

2.423



Principais softwares utilizados nos repositórios

Identificar softwares e plataformas para dados de 

pesquisa

Fonte: Re3data



Aplicação de questionário

✓ Elaboração de um questionário visando identicar os padrões de metadados 
e os metadados específicos das áreas de Life Science do Re3Data;

✓ Foram enviados 928 questionários no dia 22 de Julho de 2020 aos gestores 
dos Repositórios selecionados;

✓ Até o dia 29 de Julho já tínhamos 89 respostas;

✓ Reenvio de questionário;

✓ Tabulação e análise.

Identificar padrões de metadados do campo da saúde





GO FAIR Brazil Health - Metadata



GO FAIR Brazil Health - Metadata



GO FAIR Brazil Health - Metadata



GO FAIR Brazil Health - Metadata



NAMES OF 
REPOSITORIES



GENERIC 
METADATA



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E GO FAIR BRASIL SAÚDE

HOSPITAL 
MUNICIPAL SÃO 

JOSÉ

HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 

GAFFREE E GUINLE

BRASIL
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VODAN 

Estabelecer uma infraestrutura federada de
dados seguindo os princípios FAIR (Findable,
Accessible, Interoperable, Reusable) para dados
de epidemias

Disponibilizar essa infraestrutura para possibilitar

que unidades de saúde possam coletar e

implementar a gestão dos dados de pacientes que

carregam o SARS-CoV2, o novo Coronavírus

possibilitar o seu reuso em novas pesquisas,
facilitará a tomada de decisão baseada em
evidências, evitando medidas equivocadas por
parte dos gestores e profissionais de saúde

possibilitar a geração de dados mais confiáveis,

contribuindo para a transparência, produção e

disseminação do conhecimento científico.

Tornar os dados de epidemias

disponíveis para reutilização em

novas pesquisas, monitoramento e

outros fins, em condições bem

definidas, respeitando a privacidade

dos pacientes, conforme a legislação

vigente.

neste momento visando o surto atual da
pandemia causada pela Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)



BRASIL

Fonte: O globo, 17/06/2020

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/com-
informacao-de-75-mil-pacientes-fapesp-abre-primeiro-
banco-de-dados-sobre-covid-19-24484057?versao=amp

Fonte: http://www.unirio.br/news/unirio-integra-rede-
internacional-de-gerenciamento-de-dados-do-coronavirus

Fonte: https://www.icict.fiocruz.br/content/covid-19-
icict-integra-parceria-para-o-gerenciamento-de-dados-
dos-pacientes

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/com-informacao-de-75-mil-pacientes-fapesp-abre-primeiro-banco-de-dados-sobre-covid-19-24484057?versao=amp
http://www.unirio.br/news/unirio-integra-rede-internacional-de-gerenciamento-de-dados-do-coronavirus
https://www.icict.fiocruz.br/content/covid-19-icict-integra-parceria-para-o-gerenciamento-de-dados-dos-pacientes
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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

VOCÊ
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Obrigada!

viviane.veiga@icict.fiocruz.br


