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Ciência Aberta: Porque?

❏ Porque não?
❏ Aumento do fluxo de informações

❏ entre cientistas/instituições
❏ para a sociedade

❏ “Memória” da ciência: gerações futuras
❏ Reprodutibilidade de resultados

❏ Nesta apresentação: algumas experiências



Memória da Ciência
Análise de transmissão de cólera na India: Dados de óbitos 
por cólera na Índia de 1891 a 1941



Experiência recente: epidemia 
de Zika



Zika em 2015

Primeiras 
notificações 
de Zika no 
Brasil

Suspeitas de 
associação 
com casos de 
microcefalia

Simpósio NIH 
Fiocruz on 
arbovirus 
research

OMS declara 
Zika como 
PHEIC

2016



Casos de Zika no Brasil

Lowe et al, Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(1), 96; 
https://doi.org/10.3390/ijerph15010096

https://doi.org/10.3390/ijerph15010096
https://doi.org/10.3390/ijerph15010096


Declaração pública: múltiplas entidades 



Casos de microcefalia no Brasil



OMS havia realizado encontro sobre diretrizes



Editorial no Bulletin da OMS

Protocolo para submissão 
“Zika Open” - dados abertos

Primeiro manuscrito neste 
protocolo:
Soares de Araújo JS, Regis CT, Gomes 
RGS, Tavares TR, Rocha dos Santos C, 
Assunção PM, et al. Microcephaly in 
Northeast Brazil: a review of 16,208 
births between 2012 and 2015. 
[Submitted to Bulletin World Health 
Organ, 29 Jan 2016]. doi: Licence: 
Creative Commons BY 3.0 IGO.



Fundação Bill e Melinda Gates



Wellcome Trust



Ciência aberta e COVID-19



Sobre ciência aberta para Covid-19

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/why-open-science-is-critical-to-combatting-co
vid-19-cd6ab2f9/

❏ Primeiro mapeamento de genoma do vírus SARS-Cov-2 publicado em 1 mês, comparado 
com 5 meses para SARS em 2002

❏ Mas dados ainda não são suficientemente encontráveis, acessíveis, interoperáveis e 
reusáveis (FAIR)



Declaração pública em 2020

Reafirmação dos 
compromissos na declaração 
de 2016



Nossa experiência recente: análise de 
dados e métodos quantitativos em 
Vigilância Epidemiológica



Info dengue - monitoramento de arboviroses



Info dengue
Fontes dos dados:
 - Observatório da dengue (UFMG)
 - SINAN SMSs e SESs
 - INMET



Info dengue - Interface de acesso



Info gripe - Monitoramento de SRAG

http://info.gripe.fiocruz.br/

SRAG = Síndrome 
Respiratória Aguda 
Grave

Em 2020, 
predomínio de 
casos de COVID-19



Info gripe - dados abertos

http://info.gripe.fiocruz.br/



Análise de SRAG por faixas etárias



Fontes de dados oficiais na 
área da Saúde Pública



SIVEP-gripe, ESUS VE

SIVEP-gripe - Síndrome 
Respiratoria Aguda Grave

ESUS - Síndrome Gripal

Fundamentais para análise 
da epidemia de COVID-19



SINAN, SINASC, SIM

❏ SINAN - arboviroses, 
malária 
(extra-amazônica) e 
várias

❏ SIM - Dados de 
mortalidade: 
Importante para 
avaliação de 
excesso de óbitos



SINAN

❏ SINAN - vários 
agravos

❏ Consulta em 
formato de tabela ou 
arquivos



SINAN

❏ SINAN - vários 
agravos

❏ Consulta em 
formato de tabela ou 
arquivos



SINAN

❏ SINAN - vários 
agravos

❏ Consulta em 
formato de tabela ou 
arquivos



SINAN

❏ SINAN - dados 
preliminares

❏ Busca de 2017 a 
2020

❏ Somente encontrado 
2017



SIM - Mortalidade

❏ SIM

❏ Registros de óbitos até 2018



Inquéritos e Pesquisas 



SIVEP malaria 

Malária na Amazônia



Outras fontes de dados 

❏ IBGE: Censo: dados socio-demográficos
❏ INMET: dados climáticos
❏ MapBiomas: dados ambientais
❏ ...



Consulta E-SIC



COVID-19: Múltiplas fontes de dados

❏ ESUS VE (Síndromes Gripais)
❏ SIVEP-gripe (Síndrome Respiratória Aguda Grave)
❏ Dados COVID-19 de Secretarias de Saúde e Ministério da Saúde

❏ Agregadores  de dados: brasil.io
❏ Repositórios internacionais

❏ Our World in Data
❏ John Hopkins University



COVID-19: Painel da John Hopkins Univ.



COVID-19: Repositório da John Hopkins



COVID-19: Dados no apoio à 
tomada de decisão



Estado do RJ - Óbitos COVID-19

Em 7 de Maio

Dados: SES-RJ
Data de óbito



Estado do RJ - passado um mês

Em 6 de junho

Dados: SES-RJ
Data de óbito



Publicações - acesso aberto



Publicações

❏ Crescimento do acesso aberto aos periódicos e artigos
❏ acesso mais democrático

❏ Lado difícil: multiplicação de periódicos (predadores)
❏ custo do acesso para pesquisadores (barreira para países em 

desenvolvimento)

❏ Repositórios de manuscritos com acesso aberto: pre-prints



Publicações

https://www.wiley.com/network/societyleaders/open-science/an-illustrated-history-of-open-science



A explosão de pre-prints relacionados a COVID



Reprodutibilidade de 
resultados



Dados/código para reprodutibilidade



COVID-19: código do Imperial College

https://www.nature.com/articles/d415
86-020-01685-y



Boas práticas
Interoperabilidade: padrões simples e intercambiáveis

- Evitar arquivos PDF

Dados transparentes são fundamentais para avaliação do momento 
e decisão sobre políticas de saúde pública.

Dados recentes ainda que preliminares

Para COVID-19 em particular, para decisões sobre medidas:

- analisar se há tendência de redução (casos, óbitos)
- capacidade de sistema de saúde: avaliar se absorve a demanda
- testagem: conhecer o estágio atual da epidemia



E o futuro? 

https://www.science.org.au/curious/policy-features/open-scie
nce-after-covid-19-pandemic-there-can-be-no-return-closed-wor
king

https://www.science.org.au/curious/policy-features/open-science-after-covid-19-pandemic-there-can-be-no-return-closed-working
https://www.science.org.au/curious/policy-features/open-science-after-covid-19-pandemic-there-can-be-no-return-closed-working
https://www.science.org.au/curious/policy-features/open-science-after-covid-19-pandemic-there-can-be-no-return-closed-working


Considerações finais

❏ Sistemas são patrimônio brasileiro
❏ Fortalecer ciência: extrair informação/resultados dos 

dados/reconhecer incertezas
❏ Fluxo constante de dados para projetos (exemplo: dados 

de dengue 2020 indisponíveis no SINAN) 
❏ Incentivos aos pesquisadores (plataformas para publicar 

dados, citações, DOIs)
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