“O CIDACS está localizado no Ed. Tecnocentro do Parque Tecnológico da Bahia”
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QUEM SOMOS
O Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs)
realiza estudos e pesquisas com base em projetos interdisciplinares
originados na vinculação (linkage) de grande volume de dados (big
data). Desenvolve novas metodologias investigativas e promove
capacitação profissional e científica.
Tem a missão de contribuir com a produção de conhecimentos
científicos inovadores para ampliar o entendimento da influência dos
determinantes e das políticas sociais e ambientais sobre a saúde da
população. Esses estudos visam auxiliar e apoiar a tomada de decisões em
políticas públicas em benefício da sociedade. Para tanto, o Centro conta
com equipes multidisciplinares com formação em diversas áreas, como
epidemiologia, saúde coletiva, estatística, economia, bioinformática e
computação.
O Cidacs foi criado em 2016, vinculado ao Instituto Gonçalo Moniz
(Fiocruz Bahia)e possui parcerias com importantes instituições científicas
nacionais e internacionais.

Apoiadores

www.cidacs.bahia.f iocruz.br
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Trobogy, Salvador - Bahia, CEP 41745-715.

COMO FUNCIONAMOS
Os dados cedidos para o Cidacs são recebidos, armazenados e preservados
com base em procedimentos de Curadoria Digital. O Centro segue normas e
procedimentos que garantem o total sigilo dos dados individuais, seguindo
rigorosos preceitos éticos.
Esses dados são processados em um ambiente computacional de alto
desempenho, constituído pelo supercomputador Omolu – cluster com 1
terabyte de memória, 96 núcleos de processamento e mais de 50 terabytes
de armazenamento – e outros clusters computacionais situados no Centro
de Supercomputação do Senai-Cimatec. Os dados abrigados no Omolu são
acessados através de um ambiente monitorado, sem conexão à internet,
com protocolos de segurança e controles de acesso restritos.
Um dos grandes diferenciais de atuação do Centro é o vinculação de
diversas bases de dados. Para isso, são utilizados algoritmos de vinculação
que, ao lado de outras técnicas como mineração de dados e aprendizado
de máquina, têm o potencial de produzir informação inédita no campo da
saúde.

O principal objetivo da “Plataforma de estudos e
avaliações contínuas dos determinantes sociais e efeitos
do Programa Bolsa Família e outros Programas de
Proteção Social sobre a saúde - Coorte de 100 milhões
de brasileiros” é criar uma coorte inédita e inovadora que
viabilize o estudo das determinantes sociais e dos efeitos
de políticas e programas sociais sobre os diferentes aspectos da saúde na
sociedade brasileira. Para atingir esse objetivo, vincula informações dos
programas sociais e de outras bases de dados de sistemas de informação em
saúde, como mortalidade, nascimento, doenças infecciosas transmissíveis
e não transmissíveis, entre outros desfechos. Os projetos vinculados a essa
coorte processam, analisam e interpretam de forma rigorosa as informações
obtidas a partir de grandes bases eletrônicas de dados, gerando novos
conhecimentos úteis em processos de tomada de decisões no campo das
políticas sociais – em especial aquelas focadas na redução da pobreza e das
desigualdades sociais no Brasil.
A“Plataforma Zika - Plataforma de vigilância de longo prazo
para a Zika e suas consequências” visa o aprimoramento
do conhecimento científico sobre a doença e o apoio na
adoção de medidas de saúde pública mais adequadas
para o enfrentamento da tríplice epidemia ocasionada
pelos vírus Zika, Dengue e Chikungunya. Está estruturada
em cinco eixos centrais que desenvolverão soluções integradas relacionadas
a estudos epidemiológicos; prospecção de pesquisas; desenvolvimento de
redes de colaboração; procedimentos de segurança, privacidade e curadoria
dos dados; e preceitos de ciência e dados abertos. A iniciativa contará com
uma coorte de nascimentos para acompanhar o registro de crianças nascidas
no Brasil por um período de 30 anos.

A Plataforma “Estudos de Equidade e Sustentabilidade
Urbana e seus efeitos sobre a Saúde” possibilita estudos e
pesquisas centradas em questões relacionadas à equidade
e a sustentabilidade de áreas urbanas e seus efeitos na
saúde. Baseia-se na compreensão das interações entre
os indivíduos, a natureza e os espaços construídos,
as instituições. Exige que a investigação científica neste campo adote
abordagens multidisciplinares e pluralísticas capazes de dar conta da
complexidade do objeto para produzir evidências sólidas sobre a saúde das
populações. Atualmente, congrega estudos locais de dois projetos de cunho
global: “SHUE - Sustainability Health and Urban Environment” e “What makes
cities healthy, equitable and environmentally sustainable? Lessons from Latin
America”.

A “Plataforma de Incorporação de Tecnologias e Inovações
em Sistemas de Informação para apoiar os Programas e
Ações do SUS” está centrada na construção, avaliação e
oferta de soluções em Saúde Digital para os Programas e
Ações do Sistema Único de Saúde. O tratamento dos dados
de forma ágil em Saúde Digital visa subsidiar ações e
pesquisas em saúde pública, direcionando para o uso efetivo, preciso e rápido
das informações – seja para confirmar ou para indicar correções necessárias.
Dessa forma, as propostas de soluções são focadas em atender ao SUS e as
suas peculiaridades, buscando sua efetiva incorporação. Atualmente há
três projetos vinculados a esta plataforma: “Uso de grandes Bases de Dados
Vinculados para Vigilância em Fármaco e Tecnovigilância”, em parceria com
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; “Uso de grandes Bases
de Dados Vinculados para Vigilância em Emergências em Saúde Pública”, em
parceria com o Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador
do Ministério da Saúde – DESAST/SVS/MS; e “Incorporação de Tecnologias
Móveis à Rotina de Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e Análise
dos Dados da Saúde da Família, em tempo real, no Estado da Bahia”.
A “Plataforma Bioinformática de Alto Rendimento
de Dados Biológicos” busca viabilizar a execução de
projetos multidisciplinares envolvendo dados biológicos
e populacionais provenientes de novas tecnologias.
Atualmente, o foco destes projetos envolve a obtenção
de dados de sequenciamento de DNA ou RNA por
tecnologias de nova geração (NGS) e sua aplicação ao estudo de patógenos
de importância clínica, como a Leishmania braziliensis, e vetores de doenças,
a exemplo do mosquito Aedes aegypti. A integração de fontes de dados
distintas é também um importante eixo dos projetos em bioinformática e
inclui a construção de um banco de dados para integrar informação sobre
genomas de arbovírus, permitindo a consulta e mineração de dados.
O Epigen-Brasil é a maior iniciativa latino-americana
em genômica populacional e epidemiologia genética e
o núcleo de pesquisas situado na Bahia atualmente se
constitui como uma plataforma do Cidacs. Seu objetivo
principal é estudar a associação entre doenças complexas
e as variantes genéticas encontradas na população
brasileira, tendo em conta uma das características mais importantes desta
população: a sua diversidade. Os dados disponíveis referem-se à ampla
genotipagem de 6.487 indivíduos e o sequenciamento em alta resolução
do genoma completo de 30 indivíduos de três coortes brasileiras de base
populacional: Salvador (BA), Bambuí (MG) e Pelotas (RS).

Integrar conhecimentos a partir de tecnologias
inovadoras para compreender o vírus Zika e
suas consequências. Este é um dos objetivos da
“Plataforma Zika - Plataforma de vigilância de
longo prazo para a Zika e suas consequências”,
coordenada pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para
Saúde (Cidacs/IGM/Fiocruz), em parceria com a Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS).
Esta plataforma, iniciada em maio de 2016, está estruturada em cinco
eixos centrais, que envolvam estudos epidemiológicos; prospecção de
pesquisas; desenvolvimento de redes de colaboração com a sociedade,
instituições científicas e tecnológicas; procedimentos de segurança,
privacidade e curadoria dos dados; e preceitos dos dados abertos.

VOCÊ SABIA?
O Vírus da Zika é singular na história da saúde pública, pois é
transmitido por meio do vetor (Aedes aegypti), de relações sexuais,
de transfusão sanguínea e da mãe para o filho durante a gestação.
Além disso, as manifestações clínicas da doença podem variar
desde inaparentes, quando os sinais e sintomas são discretos,
até manifestações de problemas neurológicos, como a Síndrome
de Guillain Barré, e, eventualmente, evoluir para óbito nos casos
graves. Além da Síndrome da Zika Congênita, que gera problemas de
desenvolvimento à criança infectada durante a gestação.

A Plataforma Zika contará com uma coorte de nascimentos para
acompanhar os registros de crianças nascidas no Brasil por um
período de aproximadamente 30 anos, de 2001 a 2030, a fim de
estudar as relações entre as doenças infecciosas, incluindo a Zika e
suas manifestações. Serão analisados dados sociais e de serviços, de
morbidade e mortalidade visando o aprimoramento do conhecimento
científico sobre a doença e o apoio na adoção de medidas de saúde
pública adequadas para o enfrentamento da tríplice epidemia
ocasionada pelo Vírus Zika, Dengue e Chikungunya.
Colaboram com a plataforma mais de 40 pesquisadores oriundos
da Fiocruz (Rio de Janeiro/Brasília/Bahia), Universidade Federal da
Bahia, Universidade de Brasília e London School of Hygiene & Tropical
Medicine.

A FEIRA
Concebida pelo terceiro eixo da plataforma, voltado ao fortalecimento
das propostas de colaboração e cooperação no complexo produtivo da
saúde, a “Feira de Soluções para Saúde – Zika” visa criar espaços de
diálogos regionais e ativar redes de cooperação para a apresentação
e difusão de inovações tecnológicas, sociais e de serviços de saúde
voltadas à Zika, Dengue e Chikungunya no combate aos vetores e à
Síndrome Congênita do Zika.
As feiras pretendem reunir profissionais e gestores da saúde,
pesquisadores e trabalhadores dos setores saúde, educação, assistência
social e meio ambiente, movimentos sociais organizados e estudantes.
Além deles, também os órgãos de fomento à pesquisa, instituições
de pesquisas, empresários, empreendedores, representantes de
associações e do setor produtivo de medicamentos, equipamentos e
diagnóstico. Serão realizadas cinco Feiras de Soluções para a Saúde,
uma em cada região brasileira.

SOBRE O CIDACS
O Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs)
realiza estudos e pesquisas com base em projetos interdisciplinares
originados na integração de grande volume de dados (big data),
visando desenvolver novas metodologias investigativas e promover
capacitação profissional e científica. O centro é vinculado ao Instituto
Gonçalo Moniz (Fiocruz Bahia) e possui parcerias com uma série de
instituições científicas nacionais e internacionais. Inaugurado em
dezembro de 2016, o Cidacs se situa no Parque Tecnológico da Bahia.
www.cidacs.bahia.f iocruz.br | www.facebook.com/f iocruzbahia.cidacs
Parque Tecnológico da Bahia. Rua Mundo, 121, Trobogy, Salvador - Ba, CEP 41745-715.

